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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 161 คน เป็นนักเรียนหญิง 87 คน และนักเรียนชาย 74 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน เก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไปของเด็กวัยเรียน แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพ แบบสอบถามอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติค่าสัม     
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) 

ผลจากการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของ
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.237, p = 
0.002 และ r = 0.319, p = 0.000) ตามล าดับ ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพของเด็กวัยเรียนให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอ รวมทั้งการได้รับแรงสนับสนุนและการเป็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวและสังคม จะเป็นส่วน
ส าคัญในการช่วยให้เด็กวัยเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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เด็กวัยเรียน 
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Abstract 
This correlational research aimed to study the relationship between health 

literacy, family and peer influences and eating behavior of school-age children. The 
sample of 87 females and 74 males (161 students) of Prathom Suksa 6 of 
Anubanphanatsuksalai School, Phanat Nikhom, Chon Buri Province, were randomly 
sampled. Data were collected since February to March 2018. The research instruments 
consisted of the general information of school-age children, health literacy, family and 
peer influences and eating behavior questionnaire. Data were analyzed using descriptive 
statistics. Hypotheses were tested by Pearson's product moment correlation.  

Result revealed that the health literacy and family and peer influences provide 
relationships with eating behavior of the school-age children. At the 0.05 level of 
significance (r = 0.237, p = 0.002 and r = 0.319, p = 0.000), respectively. Therefore, the 
development of health literacy of the school-age children was at an appropriate level. 
Including support and good model from the family and peer. It will be an important 
factor for improving the school-age children to develop proper and effective eating 
behavior. 
 
KeyWord (s): Health literacy, Family and peer influences, Eating behavior, School-
age children 
 
บทน า 

เด็กนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนที่มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 6-12 ปี ถือเป็นวัยเร่ิมต้นของการมีพัฒนาการในด้านการท างานของร่างกายอย่างสมบูรณ์ 
มีภาวะสุขภาพแข็งแรง และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสามารถคิด เข้าใจ หาเหตุผลมาอธิบายสิ่งต่างๆ สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (Hockenberry & Wilson, 2015) นอกจากนี้เด็กวัยเรียนยังมีสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวมาก
ขึ้น สามารถเริ่มคิดหาเหตุผลแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของตนที่
เหมาะสม (Piaget, 1969) รวมทั้งมีการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเอง (Burns, Dunn, Brady, Starr, & 
Blosser, 2013) ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการได้รับการศึกษาที่เหมาะสม (เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์, 
2550) การที่เด็กวัยเรียนจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสุขภาพ (Health 
literacy) ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาและทักษะทางสังคม ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจของบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ 
และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ (WHO, 1998; Manganello, 2008) ในการ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพเพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้องอาศัยคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ส าคัญและจ าเป็น 6 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 2) ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้รับ 3) ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านสุขภาพ 4) ทักษะการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลและการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 5) การจัดการตนเองให้ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
อย่างถูกต้อง และ 6) การรู้เท่าทันสื่อ ในการคิด วิเคราะห์ และตีความเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสื่อสารสนเทศทาง
สุขภาพได้ ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 6 ด้านนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมินความฉลาดทาง
สุขภาพของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยผู้มีความฉลาดทาง
สุขภาพในระดับที่เพียงพอหรือมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง จะน าไปสู่การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมและเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี (Schillinger, Grumbach, Piette, Wang, Osmond, Daher, Palacios, Sullivan, & 
Bindman, 2002; Kim, Love, Quistberg, & Shea, 2004) ส่วนผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับต่ าจะ
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ส่งผลต่อการดูแลหรือพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพตั้งแต่อายุน้อย 
เนื่องจากการขาดความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง (NAAL, 2003; De Walt, 
Berkman, Sheridan, 2004) ดังตัวอย่างรายงานการศึกษาของ อารยา ทิพย์วงศ์ และจารุณี นุ่มมูล (2557) ซึ่ง
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 90 คน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุข ภาพสูงสุด 
รองลงมาเป็นทักษะการตัดสินใจ ส่วนความฉลาดทางสุขภาพด้านทักษะการจัดการตนเองและทักษะด้านการ
รู้เท่าทันสื่อ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01 
และ < .05 ตามล าดับ) และจากรายงานของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งได้ท าการเฝ้าระวังและติดตามภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพของเด็กวัยเรียนในระดับที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อ
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน ท าให้เด็กมีการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและ
ปริมาณที่เหมาะสมตามวัย (กรมอนามัย, 2553) 

ในสังคมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กวัยเรียน เนื่องจาก
เด็กในวัยนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อน ดังนั้นสภาพสังคมในการคบ
เพื่อนและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
วัยเรียน นอกเหนือจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่บ้าน (เพ็ญศรี กระหม่อมทอง , ศศิวิมล ปุจฉา
การ และปนัดดา จั่นผ่อง, 2553) จากการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเมืองส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านโภชนาการ โดยเด็กมีรูปร่างอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วนเพียงร้อยละ 60.7 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
9.5 และ 9.9 ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามล าดับ (ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2557-2558) และจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนในเด็กนักเรียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2556-2558 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พบเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนถึงร้อยละ 
12.04, 10.46 และ 12.47 ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี, 2558) ส่วนรายงานการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนอายุ 4-15 ปี ของจังหวัดตรัง พบว่าปี พ.ศ. 2556-2558 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.52 เป็น 9.98 และ 11.41 ตามล าดับ ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้ไม่
เกินร้อยละ 10 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , 2559) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนที่ไม่
ถูกต้องโดยส่วนใหญ่ คือ มีการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ได้แก่ การรับประทานอาหารผัก
และผลไม้น้อย รับประทานอาหารจุกจิกปริมาณมาก ชอบรับประทานอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มน้ าอัดลม 
ตามค าแนะน าของเพื่อน การโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับอาหารตามสื่อต่างๆ และการพัฒนารูปแบบของสินค้าเพื่อ
การบริโภค ท าให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกิน (เขมณัฏฐ์ เชื้อชัย และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, 2554; ชุติมา ศิริ
กุลชยานนท์, 2554) ดังนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา บุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม จึงป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เด็กได้รับการซึมซับในสิ่งที่ดีและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ตามไปด้วย (เดชา ศิริเจริญ, 2555) การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวถือ
เป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากสามารถน าไปสู่การเกิดภาวะโภชนาการ
เกินและโรคอ้วนในเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก เพิ่มความวิตกกังวล การมีคุณภาพชีวิตด้อยลง ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และปัญหาทางจิตสังคมอย่างชัดเจน (ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558; WHO, 1998) 
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จากประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าความฉลาดทางสุขภาพและอิทธิพลของครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเด็กวัย
เรียน อย่างไรก็ตาม ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่า รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว
ในเด็กวัยเรียนยังมีอยู่เพียงส่วนน้อยและขาดความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรที่เป็น
วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย และไม่พบว่ามีผู้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
สุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกแต่อย่างใด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด
ทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวั ยเรียน เพื่อน าไป
พัฒนาแนวทางในการวางแผนส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ให้มีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม 
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
2. อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
 

 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ Manganello 
(2008) โดยมีการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication skill) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) และ
การจัดการตนเอง (Self management) ซึ่งผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพที่เพียงพอต่อการตีความข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพได้ดี มีความรู้ความเข้าใจที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีการตัดสินใจถูกต้อง รู้เท่าทันสื่อ 
ตลอดจนการจัดการตนเองที่ดี จะท าให้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี  และถ้า จะท าให้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีเช่นกัน นอกจากนั้นอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ยังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนด้วย ดังภาพที่ 1 
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ความฉลาดทางสุขภาพ 
1. ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ 
2. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
3. การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ 
4. การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ 

 ของตนเอง 
5. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
6. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 
 

  
 
 
 

 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขต
เทศบาลพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในเขตเมือง ที่
โรงพยาบาลพนัสนิคมรับผิดชอบให้บริการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ จ านวนทั้งหมด 4 โรงเรียน มี
จ านวนของนักเรียนรวมทั้งสิ้น 535 คน  
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Thorndike (บุญ
ใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
    n = 10k + 50 
    n = 10(8) + 50 
    n = 130 คน 
    n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    k หมายถึง จ านวนตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา 
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 จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 130 คน แต่เพื่อลดความไม่สมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามที่อาจเกิดข้ึน ในการวิจัยครั้งนี้จึงท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 20 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
, 2553) เป็นจ านวน 26 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจึงเท่ากับ 156 คน 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนที่โรงพยาบาลพนัสนิคมรับผิดชอบให้บริการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ มี
ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว แต่เนื่องจาก 3 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 น้อยกว่าที่ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงเลือกศึกษาในโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่จ านวน 10 ห้อง มีจ านวน
นักเรียนเฉลี่ยห้องละ 36-41 คน และแต่ละห้องเรียนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงใช้การจับสลากแบบไม่ใส่คืน เพื่อ
เลือกห้องเรียน ได้ 4 ห้องเรียน จากทั้งหมด 10 ห้องเรียน มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 161 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนักตัว ส่วนสูงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่ อน เป็นแบบสอบถามอิทธิพลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของ อุทุมพร ผึ่งผาย และคณะ (2560) ซึ่งผู้วิจัยเลือกเฉพาะด้านโภชนาการ จ านวน 
10 ข้อ โดยมีลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การตอบในแต่ละช่วงค าตอบให้ความหมาย
ดังนี้ 
      ข้อความทางบวก   ข้อความทางลบ 
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5   1 
    เห็นด้วย   4   2 
    ไม่แน่ใจ   3   3 
    ไม่เห็นด้วย  2   4 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1   5 
 
 ส าหรับค าถามทั้งหมด 10 ข้อ มีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ โดยพิจารณาการให้ระดับคะแนนจากเกณฑ์การแบ่งกลุ่มของ Levin and Rubin (1991) ดังนี้ 
(คะแนนสงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนกลุ่ม การแปลผล มีดังนี้ 
   
ช่วงคะแนน การแปลผล 
1-16 คะแนน มีอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับต่ า 
17-32 คะแนน มีอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับปาน

กลาง 
33-50 คะแนน มีอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับสูง 
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยน ามาจากแบบวัดความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน ส าหรับเด็กวัยเรียน อายุ 9-14 ปี เฉพาะตอนที่ 2-7 โดยผู้วิจัยเลือกเฉพาะด้าน
โภชนาการ (กองสุขศึกษา, 2558) มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ด้าน รวมข้อค าถามทั้งหมด 35 ข้อ ดังนี้ 
 
 ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ 
 ค าถามทั้งหมด 4 ข้อ มีคะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 4 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่ า  6 คะแนน หรือ  < 
60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ถูกต้อง รู้และเข้าใจในการป้องกันโรคอ้วน ยังไม่ถูกต้องดี
พอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน 

6-7.99 คะแนน หรือ ≥ 60% - 
< 80% ของคะแนนเต็ม 

ถูกต้องบ้าง รู้และเข้าใจในการป้องกันโรคอ้วน ที่ถูกต้องบ้างไม่
ถูกต้องบ้างต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน 

8 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% 
ของคะแนนเต็ม 

ถูกต้องที่สุด รู้และเข้าใจในการป้องกันโรคอ้วน ที่ถูกต้อง
เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน 

  
 ด้านที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
 ค าถามทั้งหมด 5 ข้อ มีคะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 25 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่า  15 คะแนน หรือ < 
60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ดีพอ ยังมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูลและบริการ 
สุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจ 

15–19.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้ 
บ้างแต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ตัดสินใจให้ถูกต้อง
แม่นย าได้ 

20-25 คะแนน หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลาย
แหลงที่น่าเชื่อถือได้มากพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
แม่นย าได้และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
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 ด้านที่ 3 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ 
 ค าถามทั้งหมด 6 ข้อ มีคะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่า  18 คะแนน หรือ < 
60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ดีพอ ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน 
และการเล่าเรื่อง/โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได้ 

15–23.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ สามารถที่จะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารให้
ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการดูแลสุขภาพ
ได้บ้างแต่ยังไม่เชี่ยวชาญพอ 

24-30 คะแนน หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีความเชี่ยวชาญพอในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
สื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 

 ด้านที่ 4 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง 
 ค าถามทั้งหมด 3 ข้อ มีคะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่า  15 คะแนน หรือ < 
60% ของคะแนนเต็ม 
 

ไม่ดีพอ มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเอง และจัดการภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองไม่คอยได้ 

15–19.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเอง และจัดการภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ 

20-25 คะแนน หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี 
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 ด้านที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 ค าถามทั้งหมด 5 ข้อ มีคะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 25 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ  
< 60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ดีพอ ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโดยแทบ
จะไม่ต้องคิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อนจะเชื่อ
หรือท าตาม 

15–19.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่ออยู่บ้าง
โดยมีการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบาง
เร่ือง 

20-25 คะแนน หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อเฉพาะที่
ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อว่า
ถูกต้องจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 

 ด้านที่ 6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 ค าถามทั้งหมด 3 ข้อ มีคะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่า  12 คะแนน หรือ < 
60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ดีพอ 
 

ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ยึดมั่นท าตามตัวตามสบาย
โดยไม่ค านึงถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพตนเอง 

12–15.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส าคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพตนเองป้องกันโรคอ้วนที่เกิดผลดีเฉพาะ
ต่อสุขภาพของตนเองเท่านั้น 

16-20 คะแนน หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส าคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพตนเองป้องกันโรคอ้วนที่เกิดผลดีต่อ
สุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด 
 

 ส าหรับการแปลผล ตามเกณฑ์มาตรฐานการจ าแนกระดับความฉลาดทางสุขภาพของเด็ก วัยเรียน โดย
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 จ านวนทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 
114 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
คะแนนรวมที่ได้ การแปลผล 
น้อยกว่ า  81 คะแนน หรือ  < 
60% ของคะแนนเต็ม 

เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน 

81–107. 99 ค ะ แ น น  ห รื อ  ≥ 
60% - < 80% ของคะแนนเต็ม 

เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องบ้าง 

108-135 คะแนน หรือ ≥ 80% 
ของคะแนนเต็ม 

เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพมากเพียงพอและมีการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ 
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยน ามาจาก แบบวัดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน ส าหรับเด็กวัยเรียน อายุ 9-14 ปี ตอนที่ 8 พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน 
(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 2558) จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 13 ข้อ มี
คะแนนข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 65 คะแนน แบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 
ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล 
น้อยกว่ า  60 คะแนน หรือ  < 
60% ของคะแนนเต็ม 

ไม่ดีพอ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อป้องกันโรคอ้วนไม่ถูกต้อง 

60–79.99 คะแนน หรือ ≥ 60% 
- < 80% ของคะแนนเต็ม 

พอใช้ได้ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ ไม่
สม่ าเสมอ 

80-100 คะแนน หรือ ≥ 80% 
ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ป้องกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
 ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มาจากกระทรวง
สาธารณสุข (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2552) และแบบสอบถามอิทธิพลของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ของ อุทุมพร ผึ่งผาย (2560) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและให้ค่าคะแนนความ
เกี่ยวข้องของเนื้อหาในแบบวัดกับตัวแปรที่จะวัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาล 2 ท่าน กุมารแพทย์ 1 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.87 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
 แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพของเด็กวัยเรียน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ได้น าไปทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่มี
ภาวะอ้วนในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficiency) ทั้งฉบับที่มีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 0.76 แบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูล
และบริการสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 0.74 แบบสอบถามการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการ
ป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 0.79 แบบสอบถามการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 
0.79 แบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 0.82 แบบสอบถามการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 0.71 และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน เท่ากับ 
0.82 ตามล าดับ 
 ส าหรับแบบสอบถามอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อุทุมพร ผึ่งผาย, 2560) ได้น าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีรับผิดชอบในการให้บริการตรวจ
สุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เท่ากับ 0.85 
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 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เฉพาะด้านโภชนาการ จึงน าแบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และแบบสอบถามอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนไปหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับการศึกษาคร้ังนี้ จ านวน 20 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ซึ่งมีเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้คือ ≥ .8 
(Polit & Beck, 2004)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อโครงร่างการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 13-01-2561 รับรองเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลพนัสศึกษาลัย เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเข้าพบคุณครูประจ าชั้นและเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการวิจัย และพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 2. ผู้วิจัยมอบเอกสารชี้แจงและใบยินยอมเพื่อให้ผู้ปกครองตอบรับ และให้นักเรียนน าเอกสารมาส่งใน
วันต่อมาตามที่ได้นัดหมายไว้ 
 3. ในวันต่อมาผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามในชั้นเรียน โดยเตรียมแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
นักเรียน แบบสอบถามอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ตามล าดับ 
เพื่อให้นักเรียนอ่านค าถามทีละข้อและตอบค าถามลงในแบบสอบถามที่แจกให้จนครบ ในระหว่างนั้นหากเกิดข้อ
สงสัย นักเรียนสามารถยกมือสอบถามได้ โดยใช้เวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 45 นาที  
 4. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนตรวจสอบ
ความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม หากพบว่ายังมีค าตอบไม่ครบ ผู้วิจัยขอให้เด็กนักเรียนตอบ
แบบสอบถามให้ครบถ้วนอีกคร้ังหนึ่ง 
 5. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลก่อน
น ามาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ก าหนดค่า
ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และพิสัย (Range) 
 2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน และพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ และอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับ
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และการได้รับข่าวสาร
เก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N = 161) 
ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
87 
74 

 
54.04 
45.96 

อาย ุ (  ̅= 11.90 ; SD = 0.39) 
น  าหนัก (  ̅= 45.02 ; SD = 11.67) 
ส่วนสูง (  ̅= 153.66 ; SD = 7.94) 
BMI* 

ต่ ากว่าเกณฑ ์(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18.5)  
ปกติ (ระหว่าง 18.5 – 22.9)  
สูงกว่าเกณฑ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ 23.0)  

 
70 
66 
25 

 
43.48 
40.99 
15.53 

นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ จาก 
พ่อ แม่ หรือญาติพ่ีน้อง 
ครูประจ าชั้น 
วิทยุ หรือโทรทัศน์ 
เอกสาร ต ารา หรือหนังสือพิมพ์ 
นิทรรศการ 
พยาบาลประจ าโรงเรียน 
อ่ืนๆ ระบุ ครูแนะแนว ผู้อ านวยการ  

 
142 
114 
76 
64 
27 
26 
16 

 
88.19 
70.80 
47.20 
39.75 
16.77 
16.14 
9.93 

* ค่า BMI อ้างอิง ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561) 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 
รองลงมาคือ เพศชาย 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 12 ปี น้ าหนักเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 45 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร การประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อ้างอิงตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561) พบว่า
เด็กที่มีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18.5) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 มีจ านวน
ใกล้เคียงกับเด็กที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ระหว่าง 18.5 – 22.9) จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.99 ส่วน
เด็กที่มีค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ 23.0) มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 จากข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ร้อยละ 88.19 จาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ ครูประจ าชั้น ร้อยละ 70.80 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
 

12



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าคะแนนอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
คะแนนอิทธิพลของครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

42 – 50 คะแนน 
33 – 41 คะแนน 
24 – 32 คะแนน 

59 
85 
17 

45.54 
37.85 
29.88 

2.21 
2.19 
2.23 

36.64 
52.79 
10.57 

มาก 
ปานกลาง 
ต่ า 

รวม  161 39.83 5.43  100.00 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนโดยรวมระดับปาน
กลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.43 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอิทธิพล
ของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.79 (  ̅ = 37.85 ; SD = 2.19) รองลงมามีอิทธิพล
ของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในระดับมาก ร้อยละ 36.64 (  ̅= 45.54 ; SD = 2.21) และอิทธิพลของครอบครัว
และกลุ่มเพื่อนในระดับน้อย ร้อยละ 10.57 (  ̅= 29.88 ; SD = 2.23) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรม 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความฉลาดทางสุขภาพ 
คะแนนความฉลาดทาง
สุขภาพ 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 67 คะแนน 
67 – 88.81 คะแนน 
88.82 - 111 คะแนน 

46 
106 
9 

55.41 
75.61 
96.56 

8.07 
5.17 
5.19 

28.57 
65.83 
5.60 

ไม่เพียงพอ 
เพียงพอ 
ดีมาก 

รวม 161 71.01 12.56 100.00 เพียงพอ 

  
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับเพียงพอ นั่นคือ เป็นผู้มี
ระดับความฉลาดทางสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องบ้าง โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสุขภาพเท่ากับ 71.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 12.56 ส่วนใหญ่ความฉลาด
ทางสุขภาพระดับเพียงพอ ร้อยละ 65.83 (  ̅= 75.61 ; SD = 5.17) รองลงมามีความฉลาดทางสุขภาพในระดับ
ไม่เพียงพอ นั่นคือ เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน 
ร้อยละ 28.57 (  ̅= 55.41 ; SD = 8.07) และความฉลาดทางสุขภาพในระดับดีมาก นั่นคือ เป็นผู้มีระดับความ
ฉลาดทางสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ ร้อยละ 
5.60 (  ̅= 96.56 ; SD = 5.19) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ 
คะแนนความรู้ความเข้าใจ
ทางสุขภาพ 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 2.4 คะแนน 
2.4 – 3.19 คะแนน 
3.2 คะแนนขึ้นไป 

32 
64 
65 

1.78 
3 
4 

0.55 
0 
0 

19.87 
39.75 
40.38 

ไม่ถูกต้อง 
ถูกต้องบ้าง 
ถูกต้องที่สุด 

รวม 161 3.16 0.86 100.00 ถูกต้องบ้าง 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพโดยรวมในระดับถูกต้อง
บ้าง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพเท่ากับ 3.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 ส่วน
ใหญ่ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพระดับถูกต้องที่สุด ร้อยละ 40.38 (  ̅= 4 ; SD = 0) รองลงมามีความรู้ความ
เข้าใจทางสุขภาพในระดับถูกต้องบ้าง ร้อยละ 39.75 (  ̅= 3 ; SD = 0) และความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพใน
ระดับไม่ถูกต้อง ร้อยละ 19.87 (  ̅= 1.78 ; SD = 0.55) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าคะแนนการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 
สุขภาพ 
คะแนนการเข้ าถึ งข้อมูลและ
บริการสุขภาพ 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 15 คะแนน 
15 – 19.99 คะแนน 
20 - 25 คะแนน 

55 
75 
31 

11.82 
16.71 
21.58 

1.98 
1.31 
1.61 

34.16 
46.58 
19.25 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม  161 15.98 3.84 100.0 พอใช้ได้ 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพในระดับพอใช้ได้ โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพเท่ากับ 15.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.84 ส่วน
ใหญ่การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 46.58 (  ̅= 16.71 ; SD = 1.31) รองลงมามีการ
เข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพในระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 34.16 (  ̅= 11.82 ; SD = 1.89) และการเข้าถึงข้อมูล
และบริการสุขภาพในระดับดีมาก ร้อยละ 19.25 (  ̅= 21.58 ; SD = 1.61) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ 
คะแนนการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มความเชี่ยวชาญ 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 18 คะแนน 
18 – 23.99 คะแนน 
24 - 30 คะแนน 

96 
60 
5 

13.71 
19.63 
27.20 

3.15 
1.60 
2.17 

59.62 
37.26 
3.12 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม 161 16.34 4.34 100.00 ไม่ดีพอ 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในระดับไม่ดีพอ โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเท่ากับ 16.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.34 ส่วนใหญ่
การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 59.62 (  ̅ = 13.71 ; SD = 3.15) รองลงมามีการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 37.26 (  ̅= 19.63 ; SD = 1.60) และการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มความเชี่ยวชาญในระดับดีมาก ร้อยละ 3.12 (  ̅= 27.20 ; SD = 2.17) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง 
คะแนนการจัดการเงื่อนไข
ทางสุขภาพของตนเอง 

จ านวน 
(คน) 
 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 9 คะแนน 
9 – 11.99 คะแนน 
12 - 15 คะแนน 

35 
80 
46 

5.66 
9.98 
13.24 

1.59 
0.87 
1.25 

21.73 
49.68 
28.57 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม  161 9.97 2.91 100.00 พอใช้ได้ 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองในระดับ
พอใช้ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเท่ากับ 9.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.91 ส่วนใหญ่การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 49.68 (  ̅= 9.98 ; SD = 
0.87) รองลงมามีการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองในระดับดีมาก ร้อยละ 28.57 (  ̅ = 13.24 ; SD = 
1.25) และการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองในระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 21.73 (  ̅ = 5.66 ; SD = 1.59) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 15 คะแนน 
15 – 19.99 คะแนน 
20 - 25 คะแนน 

61 
71 
29 

11.38 
16.66 
21.79 

2.15 
1.40 
1.54 

37.88 
44.09 
18.03 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม 161 15.58 4.16 100.00 พอใช้ได้ 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในระดับพอใช้ได้  โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเท่ากับ 15.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.16 ส่วนใหญ่การ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 44.09 (  ̅= 16.66 ; SD = 1.40) รองลงมามีการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศในระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 37.88 (  ̅= 11.38 ; SD = 2.15) และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 18.03 (  ̅= 21.79 ; SD = 1.54) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 
คะแนนการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 12 คะแนน 
12 – 15.99 คะแนน 
16 - 20 คะแนน 

132 
29 
0 

9.55 
12.00 
0 

1.59 
0 
0 

81.98 
18.02 
0 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม 161 9.99 1.72 100.00 ไม่ดีพอ 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องในระดับไม่ดีพอ โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องเท่ากับ 9.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.72 ส่วนใหญ่การ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 81.98 (  ̅ = 9.55 ; SD = 1.59) และมีการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้องในระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 18.02 (  ̅= 12.00 ; SD = 0)  
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ 
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 

(คน) 
 ̅ SD ร้อยละ ระดับ 

< 39 คะแนน 
39 – 51.99 คะแนน 
52 - 65 คะแนน 

42 
67 
8 

34.83 
44.25 
57.08 

3.01 
3.77 
3.09 

32.91 
59.00 
8.09 

ไม่ดีพอ 
พอใช้ได้ 
ดีมาก 

รวม 161 42.19 7.11 100.00 พอใช้ได้ 

  
 จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช้ได้ นั่นคือ เป็นผู้มี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองป้องกันโรคอ้วนได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่สม่ าเสมอ โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเท่ากับ 42.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.11 ส่วนใหญ่พฤติกรรมสุขภาพ
ระดับพอใช้ได้ ร้อยละ 59.00 (  ̅= 44.25 ; SD = 3.77) รองลงมามีความฉลาดทางสุขภาพในระดับไม่ดีพอ นั่น
คือ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วนไม่ถูกต้อง ร้อยละ 32.91 (  ̅= 34.83 
; SD = 3.01) และความฉลาดทางสุขภาพในระดับดีมาก นั่นคือ เป็นผู้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองป้องกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ ร้อยละ 8.09 (  ̅= 57.08 ; SD = 3.09) ตามล าดับ 
 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
กับพฤติกรรมสุขภาพ 
  
ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพ 

ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ 

r p-value 

ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ 0.006 0.937 

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 0.177* 0.025 

การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ 0.001 0.988 

การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง 0.383** 0.000 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 0.211** 0.007 

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 0.169* 0.032 

*p < 0.05, **p < 0.001 
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 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ ในด้านต่างๆ กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของเด็กวัยเรียนโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient (ค่า r) พบว่า 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
เด็กวัยเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.177, p = 0.025 , r = 0.169, p 
= 0.032) ตามล าดับ และการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
(r = 0.383, p = 0.000 , r = 0.211, p = 0.007) 
 
ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับ
พฤติกรรมสุขภาพ 

ปัจจัย 
พฤติกรรมสุขภาพ 

r p-value 

ความฉลาดทางสุขภาพ 0.237* 0.002 

อิทธพิลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 0.319** 0.000 

*p < 0.05, **p < 0.001 
  
 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กับ
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.237, p = 0.002 , r 
= 0.319, p = 0.000) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

1.  ความฉลาดทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน จากผลการศึกษาคร้ังนี้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับเพียงพอถึงร้อยละ 64.10 (  ̅= 
75.48 ; SD = 5.32) โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสุขภาพเท่ากับ 70.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
12.52 มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพในระดับพอใช้ได้ (ค่าเฉลี่ยคะแนนการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
สุขภาพเท่ากับ 15.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.86) และมีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพในระดับถูกต้อง
ที่สุดถึงร้อยละ 40.17 (  ̅= 4 ; SD = 0) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.187, p 
= 0.043) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากกว่าร้อยละ 57.26 (  ̅= 44.29 ; SD = 3.85) มีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วนอยู่ในระดับพอใช้ได้ รองลงมามีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไม่ดีพอ
ร้อยละ 35.90 (  ̅= 34.71 ; SD = 3.12) และเป็นผู้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองป้องกัน
โรคอ้วนได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอเพียงร้อยละ 6.84 (  ̅= 56.75 ; SD = 3.24) ตามล าดับ สอดคล้องกับรายงาน
ของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ท าการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พบว่า ความฉลาด
ทางสุขภาพของเด็กวัยเรียนในระดับที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดปัญหา
ภาวะโภชนาการเกิน ท าให้เด็กมีการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมตามวัย (กรมอนามัย , 
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2553) และการศึกษาของ อารยา ทิพย์วงศ์ และจารุณี นุ่มมูล (2557) ซึ่งท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 90 คน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง
สุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพสูงสุด รองลงมาเป็นทักษะการตัดสินใจ ส่วนความ
ฉลาดทางสุขภาพด้านทักษะการจัดการตนเองและทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01 และ < .05 ตามล าดับ)  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กวัยเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพและมีความฉลาดทางสุขภาพใน
ระดับที่เพียงพอ แต่หากเด็กวัยเรียนไม่ได้เห็นความส าคัญเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องมากนัก ขาดการใช้
เหตุผลหรือการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และไม่ได้น ามาปฏิบัติจริง ย่อมสามารถส่งผลถึงการมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่ดีอย่างเหมาะสม จากผลของการศึกษาในครั้งนี้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 18.5) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 มีจ านวนใกล้เคียงกับเด็กที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(ระหว่าง 18.5 – 22.9) จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.99 ส่วนเด็กที่มีค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์ (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 23.0) มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 (ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี, 2558; ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง, 2559) ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการเงื่อนไข
ทางสุขภาพของตนเองเท่ากับ 9.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.85 มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศในระดับพอใช้ร้อยละ 46.16 (  ̅ = 16.61 ; SD = 1.43) และส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้องยังอยู่ในระดับไม่ดีพอถึงร้อยละ 83.76 76 (  ̅= 9.53 ; SD = 1.64) ซึ่งสามารถส่งผลต่อการมีพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสมและถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศลาลิน ดอกเข็ม (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษา
ทางด้านความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี แต่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง การที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เห็นความส าคัญ ขาดความตระหนัก หรือการรับรู้
ความสามารถเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ย่อมที่จะส่งผลต่อความฉลาดทางสุขภาพและการมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ดีได้ต่อไป 
 ผลที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพ
ในระดับที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอ้วนอย่างถูกต้องได้ ส าหรับผู้มีความฉลาดทางสุขภาพใน
ระดับที่เพียงพอหรือมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง จะน าไปสู่การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมและเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี (Schillinger, Grumbach, Piette, Wang, Osmond, Daher, Palacios, Sullivan, & Bindman, 2002; 
Kim, Love, Quistberg, & Shea, 2004) ส่วนผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับต่ าจะส่งผลต่อการดูแลหรือ
พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพตั้งแต่อายุน้อย เนื่องจากการขาดความรู้และ
ทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง (NAAL, 2003; De Walt, Berkman, Sheridan, 2004) 

2. อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน ทั้งนี้
เนื่องจากบิดามารดาและครอบครัวเป็นบุคคลกลุ่มแรกทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ที่ส าคัญร่วมกับครู
ประจ าชั้นเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กวัยเรียน (Bruce & Meggitt, 2012) นอกจากนี้ การที่เด็กในวัยนี้ได้ท า
กิจกรรมและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนร่วมกับคุณครูและเพื่อน สภาพสังคมในการคบเพื่อนและสิ่งแวดล้อมที่
โรงเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
นอกเหนือจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่บ้าน (เพ็ญศรี กระหม่อมทอง, ศศิวิมล ปุจฉาการ และ
ปนัดดา จั่นผ่อง, 2553) จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนมีค่าคะแนนอิทธิพลของ
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ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนโดยรวมระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
5.58 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.99 (  ̅ = 
37.74 ; SD = 2.27) รองลงมามีอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในระดับมาก ร้อยละ 33.33 (  ̅= 45.44 ; 
SD = 2.27) และอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในระดับน้อย ร้อยละ 13.68 (  ̅= 37.74 ; SD = 2.27) 
ตามล าดับ สอดคล้องกับรายงานของ สุนิสา พรมป่าชัด (2556) ซึ่งท าการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร จ านวน 125 คน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติโดยรวมอยู่
ในระดับมาก รวมทั้งมีปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งข้อมูลที่รับรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้แก่ 
บิดามารดา คุณครู และกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อท าการพิจารณารายข้อจะพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของการรับรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การรับรู้เรื่องสุข
บัญญัติแห่งชาติของนักเรียนจากคุณครู บิดามารดา และกลุ่มเพื่อน ตามล าดับ และรายงานของ เพ็ญนภา เพ็ชร
เล็ก, โสภิต สุวรรณเวลา และวรารัตน์ ทิพย์รัตน์ (2559) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติด้านอนามัยส่วนบุคคล ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
406 คน ในจังหวัดตรัง พบว่า พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านอนามัยส่วนบุคคลตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (Mean = 2.56, SD = 0.57) ปัจจัยการรับรู้อิทธิพลความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านอนามัยส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .357)  
 ดังนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา บุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพอย่างเหมาะสม จึงป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เด็กได้รับการซึมซับในสิ่งที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ตามไปด้วย (เดชา ศิริเจริญ, 2555) 
  
ข้อเสนอแนะ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนใน
เด็กวัยเรียน โดยเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้าน
การปฏิบัติการพยาบาล การดูแล และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กวัยเรียน ดังนี้ 

1.  ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการและจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพของ
บุคคล ในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ทางสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กวัยเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อโฆษณา และสารสนเทศต่างๆ ที่ได้รับ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายที่สามารถส่งผลต่อความสนใจและความต้องการในด้านการบริโภคเป็นอย่างมาก 

2.  การให้ความส าคัญเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน ทั้งในด้านการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและการประพฤติตนเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
เพื่อช่วยให้เด็กวัยเรียนมีการรับรู้ สามารถจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง มีการเลียนแบบ และตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ทั้งนี้หากเด็กวัย
เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ย่อมที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคเรื้อรังชนิดอื่นๆ ได้
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
FACTORS RELATED TO HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG 
CHILDREN WITH THALASSEMIA 
 
ผู้วิจัย   รสสุคนธ์  จารุวรรณบ ารุง 

สาขาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา  สนั่นเรืองศักดิ์  

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
บทคัดย่อ 
 โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคเร้ือรังทางกรรมพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กอาจเผชิญกับ
ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
หาความสัมพันธ์ (correlational research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการรบกวน การรับรู้
ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเด็กป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น β-thalassemia major หรือ β-thalassemia/ Hb 
ที่ได้รับยาขับเหล็ก Deferiprone มาอย่างน้อย 6 เดือน ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคเลือดแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 90 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ ที่มีลักษณะเป็น Numerical rating scale (NRS) แบบสอบถามการรับรู้
อาการรบกวน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่เป็น
โรคธาลัสซีเมีย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74, .87 และ .90 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน 
 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r s = .226, p =.032) และการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (rs = -.222, p = .035) ส่วนการรับรู้อาการรบกวนไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย  
 จากผลกาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ เพื่อให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้อาการรบกวน / การรับรู้ภาวะสุขภาพ / การสนับสนุนทางสังคม / คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพ 
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Abstract 
 Thalassemia is a genetic communicable disease which needs treatment 
continually. Otherwise, children may experience some problems about their health that 
effect to their health. This research was correlational research to study the relationship 
between the perception of symptoms, perception of health and social support as well as 
health – related quality of life among children with Thalassemia . Sample of this research 
was Thalassemia children who were diagnosed by doctors that they had got Thalassemia 
in β-thalassemia major or β-thalassemia/ Hb. They took chelating agent “Deferiprone” at 
least 6 months. children who treated at Haematological Disease Clinic, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Hospital, Ayutthaya province. About ninty lists .They choose the samples by 
using random sampling. Gathering of data between April – June 2018. The research 
instruments consisted of the perception of health questionnaire which was in Numerical 
rating scale (NRS). Next research instrument was the questionnaire for perception of 
symptoms and the questionnaire about social support and research instrument was the 
questionnaire health – related quality of life among children with Thalassemia.The 
reliability was .74, .87 and .90 respectively. Frequency, percentage, average, standard 
deviation, range and Spearman’s correlation were used as the data analysis. 
 The result found that the relationship of perception for effect and quality of life of 
thalassemia children’s health was in lower positive at the (r s = .226, p =.032). 
Relationship of support of society and quality of life of thalassemia children’s health was 
in lower negative level (rs = -.222, p = .035). However, there was not any relationship to 
quality of life for thalassemia children. 
 The result suggested that children with Thalassemia should recognize the 
symptom so that they would have better quality of life. 
 
Key word (s) Perception of symptoms / Perception of health / Social support /  
Health – Related Quality Of Life 
 
บทน า 

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคโลหิตจางเร้ือรังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติ
ของการสังเคราะห์โกลบินท าให้เม็ดเลือดแดงถูกท าลายได้ง่าย และมีอายุสั้นกว่าคนปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิต
จาง ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีอาการแตกต่างกันตั้งแต่มีโลหิตจางเล็กน้อย จนถึงมีภาวะโลหิตจาง
มาก ก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพแทบทุกอวัยวะทั่วร่างกายและรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด
เพียงไม่กี่วินาที (วิปร วิประกษิต, 2556) โรคธาลัสซีเมียเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาเป็นเวลานาน 
ส่งผลกระทบต่อเด็กที่ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตที่ช้ากว่า
เพื่อนและญาติพี่น้อง (Turkel & Pao, 2007) มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปจากเพื่อน เช่น ตัวเล็กแคระแกรน  
หัวโต ท้องโต เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์ ไม่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน (เนตร
ฤทัย ภูนากลม, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย และสุพรรณี สุ่มเล็ก, 2550)  และยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ อ่อนเพลีย ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หัวใจวาย ท าให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ าลง 
(Zimmerman, 2000) ซึมเศร้า และพฤติกรรมก้าวร้าว (ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ และคณะ, 2555) ท าให้เด็กเกิด
ความรู้สึกเป็นปมด้อย อึดอัด อับอายจากกลุ่มเพื่อนที่ล้อหรือแกล้ง เด็กอาจมีลักษณะต่อต้านสังคม เก็บกด 
รวมทั้งยังส่งผลให้ครอบครัว เกิดความวิตกกังวลต่อโรคและอนาคตของเด็ก ต้องการให้บุตรหายจากโรคหรือเป็น
ปกติ และสามารถด าเนินชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปได้ ในขณะที่บางครอบครัวจะรู้สึกผิดหรือโทษตัวเอง ประการ
ส าคัญ คือ ความวิตกกังวล และความเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 1 คน ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
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การรักษาพยาบาลตลอดอายุขัยประมาณ 6 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,500 บาท (กระทรวง
สาธารณสุข, 2557)  
 ปัจจุบันเด็กธาลัสซีเมียจะได้รับการรักษาโดยการให้เลือดแบบ High transfusion เป็นประจ าสม่ าเสมอ
ทุกเดือน เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกใบหน้า ลดภาวะม้ามโต 
อย่างไรก็ตามการให้เลือดอย่างสม่ าเสมอท าให้มีการสะสมของเหล็กในร่างกาย ก่อให้เกิดผลเสียต่อการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต และระบบต่อมไร้ท่อเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
โรคเบาหวาน การขาดฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ (วิปร วิประกษิต, 2556) ดังนั้นการรักษาด้วยการใช้ยาขับเหล็ก
จึงมีความจ าเป็นในการช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังพบอาการข้างเคียงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาดังกล่าว ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ร้อยละ 14 -24 การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์
ตับ ร้อยละ 5-20 ปวดข้อ ร้อยละ 3-38.5 (วิปร วิประกษิต, 2556) การที่เด็กธาลัสซีเมียได้รับการรักษาทั้งการให้
เลือดและการได้รับยาขับเหล็ก ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของเด็กเป็นไปด้วยความยากล าบาก ความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันลดลง และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กตามมา  เด็กธาลัสซีเมียจะมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่  
 การรับรู้อาการรบกวน เป็นการรับรู้ของเด็กธาลัสซีเมียเกี่ยวกับอาการข้างเคียงจากการได้รับยาขับ
เหล็ก อาการรบกวนที่พบบ่อย เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ปวดข้อ เมื่อเด็กมีอาการรุนแรงมากขึ้นท าให้เด็กมี
ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และมีผลกระทบต่อการดูแลตนเอง(วิปร วิประกษิต, 2560 ) ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตลดลง จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กธาลัสซี
เมียโดยตรง แต่มีงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ดังการศึกษาของ เรืองฤทธิ์โทรพันธ์ (2559) พบว่า การรับรู้อาการ
รบกวนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมีย กล่าวคือ เด็กธาลัสซีเมียที่มี
การรับรู้อาการรบกวนอยู่ในระดับต่ า ก็จะไม่สามารถจัดการกับอาการรบกวนนั้นได้ท าให้เด็กเกิดความไม่สุข
สบาย การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันลดลง ต้องหยุดเรียน ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตไม่ดีได้ และการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของ รพีพรรณ เนาว์ประดิษฐ์ (2559) พบว่า การรับรู้อาการรบกวนทางกาย และอาการรบกวน
ทางจิตใจ สามารถร่วมกันท านายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพได้ร้อยละ 51  
 การรับรู้ภาวะสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ เด็กธาลัสซีเมียที่มี
การรับรู้ด้านสุขภาพที่ ไม่ดีส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยไม่ดีตามไปด้วย ท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยที่ใกล้เคียง ดังการศึกษาของ สมร ยอด
พินิจ (2560) พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย ถ้าเด็กสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องก็จะท าให้การรักษามีประสิทธิภาพลด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ แต่ถ้าเด็กดูแลตนเองไม่ถูกต้องก็จะท าให้เด็กมีการติดเชื้อได้ง่าย ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลไม่สามารถท ากิจกรรมได้ตามปกติ ท าให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยลดลง การศึกษาของ 
รพีพรรณ เนาว์ประดิษฐ์ (2559) พบว่า การรับภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันท านายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพได้ร้อยละ 51  
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 การสนับสนุนทางสังคม เป็นการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคมที่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงสนับสนุนด้านอารมณ์และสังคม ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกว่ามีคนรัก มีคุณค่าแห่ง
ตนเอง มีการยอมรับนับถือและรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการของบุคคลอื่น (Pender, Murdaugh, & Parsons, 
2002) มีผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยที่ใกล้เคียงกันกับการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของเด็กธาลัสซีเมีย ดังการศึกษาของ เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์ (2559) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก แสดงว่า การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่ดี ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีมีการจัดการอาการต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดอาการรบกวน ท าให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติและให้ความร่วมมือ
ในการรักษา โดยการให้ยาขับเหล็ก ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีตามไปด้วย  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เด็กธาลัสซีเมียที่มีการรับรู้อาการรบกวน ท าให้เด็กจัดการกับ
อาการรบกวนจากการได้รับยาขับเหล็กที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงมีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดี เด็กก็จะสามารถดูแล
ตนเองได้ดี และมีการสนับสนุนทางสังคมที่ดี มีบุคคลในครอบครัวคอยช่วยเหลือสนับสนุนดี ก็จะส่งผลกับ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กดีไปด้วย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่ศึกษา
โดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กธาลัสซีเมียยังมีน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กธาลัสซีเมีย ได้แก่ การรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป 
การสนับสนุนทางสังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการวางแผนส่งเสริม และช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วย
โรคธาลัสเมียให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทาง
สังคมกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดคุณภาพชวีิตด้านสุขภาพของ Ferrans et al. (2005) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
เป็นการรับรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจ และ/ หรือความสุขในการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กับการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของบุคคล โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านชีววิทยาของร่างกาย (Biological and 
physiological function) ด้านอาการ (Symptoms) ด้านความสามารถในการท าหน้าที่ (Functional status) 
และด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพทั่วไป (Gerneral health perceptions) รวมทั้งยังมีปัจจัยภายนอกอีก 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Characteristics of the individual) และปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Characteristics of the 
environment) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ มีดังนี้ 
ปัจจัยด้านอาการ คือ การรับรู้อาการรบกวน ปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพทั่วไป คือ การรับรู้ภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย และปัจจัยสิ่งแวดล้อม คือ การสนับสนุนทางสังคม การที่เด็กมีการรับรู้อาการรบกวนว่ามีความรุนแรง
มากก็จะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดีเด็กก็จะสามารถดูแลตนเอง
ได้ดี ทั้งนี้ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี มีบุคคลคอยช่วยเหลือย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ของเด็กธาลัสซีเมียตามไปด้วย ดังภาพ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลวิจัยสามารถน ามาสรุปได้ ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของเด็กธาลัสซีเมีย 
1.1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้มากกว่าคร่ึงหนึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ64.4) มีอายุระหว่าง 8 – 12 

ปี มากที่สุด (ร้อยละ 56.7) และอายุเฉลี่ย 12.57 ปี (SD = 3.037 ปี) ส่วนมากมีพี่น้องจ านวน 1 คน (ร้อยละ 
56.7) และศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 67.8) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อย
ละ 98.9) ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ 

การรับรู้อาการรบกวน 

คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ 

การสนับสนนุทางสังคม 
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
(n = 90) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 32 35.6 
 หญิง 58 64.4 
อายุ (M = 12.57 ปี, SD = 3.037 ปี, range 8-18 ปี)   
 8-12 ปี 51 56.7 
 13-15 ปี 18 20.0 
 16-18 ปี 21 23.3 
จ านวนพี่น้องในครอบครัว   
 1 คน 51 56.7 
 2 คน 36 40.0 
 3 คน 3 3.3 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 61 67.8 
 มัธยมตอนต้น 21 23.3 
 มัธยมตอนปลาย 8 8.9 
สิทธิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล   
 สิทธิข้าราชการ 1 1.1 
 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 89 98.9 

 
1.2 ข้อมูลด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2) มีอายุเฉลี่ย 43.96 ปี (SD = 

6.08ปี) เป็นมารดา (ร้อยละ45.6) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ56.7.) รองลงมาจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ร้อยละ 28.9) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
 (n = 90) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   
 หญิง 47 52.2 
 ชาย 43 47.8 
อายุ (M = 43.96 ปี, SD = 6.08 ปี, range 28-58 ปี)  
 20-30 ปี 3 3.3 
 31-40 ปี 27 30.0 
 41-50 ปี 51 56.7 
 51-60 ปี 9 10.0 
ความสัมพันธ์กับเด็ก   
 มารดา 41 45.6 
 บิดา 47 52.2 
 อื่น ๆ (น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย) 2 2.2 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้ศึกษา 1 1.1 
 ประถมศึกษา 8 8.9 
 มัธยมศึกษา 51 56.7 
 อนุปริญญา 26 28.9 
 ปริญญาตรี 4 4.4 

 
ข้อมูลเก่ียวกับความเจ็บป่วยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย 

/ฮีโมโกลบินอี (β – Thalassemia / Hb - E disease) (ร้อยละ68.9) ที่เหลือเป็นผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด
เบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (β – Thalassemia major) (ร้อยละ 31.1) ทุกคนได้รับการรักษาโดยการรับประทาน
ยาขับเหล็ก Deferiprone ระยะเวลาที่รักษาโดยการรับประทานยาขับเหล็กเฉลี่ย 9.29 เดือน (SD = 2.73 
เดือน) ส่วนใหญ่รับประทานยาขับเหล็กวันละ 3ครั้ง (ร้อยละ 98.9) และมีความสม่ าเสมอในการรับประทานยา
ขับเหล็ก (ร้อยละ 96.7) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของข้อมูลเก่ียวกับความเจ็บป่วย  
 (n = 90) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชนิดที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย   
 โรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 62 68.9 
 โรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ 28 31.1 
ชนิดของยาขับเหล็ก   
 ชนิดยารับประทาน Deferiprone 90 100.0 
ระยะเวลาที่รักษาโดยการใช้ยาขับเหล็ก   
 6-12 เดือน 1 1.1 
 13-24 เดือน  70 77.8 
 25-48 ปี 19 21.1 
(M = 9.29 เดือน, SD = 2.73 เดือน, range 3-18 เดือน )   
ความถี่ต่อวันที่รับประทานยาขับเหล็ก   
 2 คร้ัง/ วัน 1  1.1 
 3 คร้ัง/ วัน 89 98.9 
ความสม่ าเสมอในการรับประทานยาขับเหล็ก   
 สม่ าเสมอ (3 คร้ัง/ วัน) 87 96.7 
 ไม่สม่ าเสมอ (ไม่ครบ 3 คร้ัง/ วัน) 3  3.3 

 
 

2. คะแนนการรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
 2.1 การรับรู้อาการรบกวน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการรับรู้อาการ
รบกวนโดยรวมว่ามีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.50 (SD = 2.40) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อาการคลื่นไส้อาเจียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 1.87 (SD = 0.88 ) รองลงมาคืออาการเบื่อ
อาหาร มีค่าเฉลี่ย 1.74 (SD =0 .91) ส่วนอาการปัสสาวะเป็นเลือดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 0 .99 (SD = 0.10) 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของการรับรู้อาการรบกวนโดยรวมและแยกเป็นรายข้อ 
 (n = 90) 
 
การรับรู้อาการรบกวน พิสัยที่เป็นไปได้ พิสัยที่ได้จริง ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ความรุนแรง 
คะแนนโดยรวม 11-55 11-20 13.50 2.40 ต่ า 
รายขอ้       
 คลื่นไส้/ อาเจียน 1-5 1-3 1.87 0.88 ต่ า 
 เบื่ออาหาร 1-5 1-4 1.74 0.91 ต่ า 
 ปวดท้อง 1-5 1-3 1.41 0.75 ต่ า 
 วิงเวียนศีรษะ 1-5 0-3 1.22 0.63 ต่ า 
 อ่อนแรง 1-5 0-3 1.09 0.41 ต่ า 
 ทานจุ/ หิวบ่อย 1-5 1-3 1.07 0.33 ต่ า 
 ปวดข้อ/ ข้ออักเสบ 1-5 1-3 1.06 0.27 ต่ า 
 ง่วงซึม 1-5 1-2 1.03 0.18 ต่ า 
 อุจจาระเหลว 1-5 0-3 1.02 0.33 ต่ า 
 ผื่นลมพิษ 1-5 1-1 1.00 0.00 ต่ า 
 ปัสสาวะเป็นเลือด 1-5 0-1 0.99 0.10 ต่ า 

 
2.2 การรับรู้ภาวะสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการรับรู้ภาวะ

สุขภาพโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.12 (SD = 0 .72) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของการรับรู้ภาวะสุขภาพ (n = 90) 

 
ตัวแปร พิสัยที่เป็นไปได้ พิสัยที่ได้จริง ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ 0-10 4-8 6.12 0.72 ปานกลาง 

 
2.3 การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.79        

(SD = 12.39) และอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการช่วยเหลือประคับประคองและ
สนับสนุนความต้องการด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 17.30 (SD =2.99 ) รองลงมาคือการช่วยเหลือด้าน
ข้อมูลข่าวสาร คือ มีค่าเฉลี่ยคือ 17.21 (SD = 2.75) ส่วนการช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ 16.28 (SD = 2.64) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและแยกเป็นรายด้าน 
(n = 90) 
 
การสนับสนุนทางสังคม พิสัย 

ที่เป็นไปได้ 
พิสัย 
ที่ได้จริง 

ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

คะแนนโดยรวม 25-125 60-120 84.79 12.39 ปานกลาง 
รายด้าน      
 การช่วยเหลือประคับประคองและการ
สนับสนุนความต้องการด้านอารมณ์ 

1-25 10-25 17.30 2.99  

 การช่วยเหลือด้านข้อมูล ข่าวสาร 1-25 10-25 17.21 2.75  
 การได้รับการยอมรับ 
และเห็นคุณค่า 

1-25 10-25 17.06 2.76  

 การมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 

1-25 12-25 16.94 2.75  

 การช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของ 1-25 10-25 16.28 2.64  
 
2.4 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียโดยรวม 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.23 (SD = 8.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียมี
ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 80.53 (SD = 19.84) รองลงมา คือ ด้านอารมณ์มีค่าเฉลี่ย 74.86 (SD = 9.50) ส่วนด้าน
การสื่อสารมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 69.54 (SD = 11.993) ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วย 
โรคธาลัสซีเมียโดยรวม และแยกเป็นรายด้าน (n = 90)  
 
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ พิสัย 

ที่เป็นไปได้ 
พิสัย 
ที่ได้จริง 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับปัญหา 

คะแนนโดยรวม 0-100 47-93 73.23 8.61 น้อย 
รายด้าน      
 ด้านเก่ียวกับโรคธาลัสซีเมีย 0-100 25-100 80.53 19.84 ไม่มีปัญหา 
 ด้านอารมณ์ 0-100 45.83-

100 
74.86 9.50 น้อย 

 ด้านสังคม 0-100 50-100 73.61 10.47 น้อย 
 ด้านการรักษา 0-100 38-96 73.10 10.57 น้อย 
 ด้านการรับรู้ลักษณะภายนอก 0-100 17-100 70.56 13.41 น้อย 
 ด้านโรงเรียน 0-100 40-100 70.39 10.39 น้อย 
 ด้านการสื่อสาร 0-100 33-100 69.54 11.99 น้อย 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทาง
สังคม กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r s= .226, p =.032) และการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (rs= -.222, p = .035) ส่วนการรับรู้อาการรบกวน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการรบกวน การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม 
กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ( n = 90) 
 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (rs = .226, p = .032) แสดงว่า เมื่อเด็กที่
ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียมีการรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีก็จะท าให้เด็กมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีไม่มีปัญหา
สุขภาพใด ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กที่มีการรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดี เด็กก็จะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ไม่
ดี อาจเกิดปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ดังแนวคิดของ Ferrans et al. (2005) 
ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นการประเมินสุขภาพในภาพรวมจากมุมมองที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคล ถ้าบุคคลมีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดีก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีด้วย ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแยกเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ ด้านอารมณ์ (rs = .223, p = .027) ทั้งนี้เนื่องมาจาก เด็กที่
เป็นโรคธาลัสซีเมียและไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มมาก
ขึ้น ได้แก่ เด็กมักมีอาการซีด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย กระดูกใบหน้าเปลี่ยน ท้องป่อง ม้ามและตับโต ดั้งจมูกแบน 
หน้าผากและโหนกแก้มสูง ฟันบนยื่น กระดูกเปราะบางหักง่าย คางและขากรรไกรกว้าง ร่างกายแคระแกรน 
เป็นไข้บ่อยเพราะติดเชื้อ (อรุณี เจตศรีสุภาพ, 2552) จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากความเจ็บป่วย
ท าให้ต้องแยกจากเพื่อนท าให้เด็กขาดประสบการณ์และทักษะชีวิตตามวัย เด็กอาจมีความรู้สึกว่าตนเองต่างจาก
เพื่อนซึ่งจะท าให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ า (Zimmerman, 2000) จะท าให้เด็กเกิดความเจ็บปวด เกิดความ
วิตกกังวลและความเครียด (วิปร วิประกษิต, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ นฤมล ธีระรังสิกุล 
และศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ( 2558) ที่ศึกษาประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 
พบว่า เด็กกลัวจะป่วยมากจนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ และกลัวว่าบิดามารดาจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก 
ส่งผลให้เด็กธาลัสซีเมียมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย กลัว ซึมเศร้า ชอบอยู่คนเดียว ไม่สนใจดูแลตนเอง ร่างกาย

ตัวแปร rs P – value 
การรับรู้อาการรบกวน -.113 .291 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ .226 .032 
การสนับสนุนทางสังคม -.222 .035 
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ทรุดโทรม ปฏิเสธการรักษา หรืออาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย (ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ 
และคณะ, 2555) 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สมร ยอดพินิจ (2560) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคัดสรรการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย พบว่า การรับรู้ภาวะ
สุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย 
ถ้าเด็กดูแลตนเองไม่ถูกต้องอาจท าให้มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ
เด็กลดลง และสอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง ที่พบว่า 
การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (นิตยา ศรีสุข, 2551) 
  
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย  
 ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (rs = -.222, p = .035) แสดงว่า เด็กที่มี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ไม่ดี อาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา จึงต้องการการสนับสนุน
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ส่วนเด็กที่มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีกว่าก็จะไม่พบปัญหาสุขภาพเลยหรืออาจจะพบ
ปัญหาน้อยมาก จึงต้องการการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ferrans et al .(2005) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คือ ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ครอบคลุมตามความต้องการพื้นฐานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมเพื่อตอบสนองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ไม่
เหมาะสมและไม่ต่อเนื่อง เช่น การไม่ตรวจตามนัด การไม่ได้รับเลือด เป็นต้น อาจจะส่งผลให้เด็กมีอาการซีด 
เหนื่อยง่าย การเจริญเติบโตน้อยกว่าเด็กทั่วไป ตับม้ามโต (วิปร วิประกษิต, 2552) เด็กก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรง
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีตามไปด้วย เด็กในกลุ่มนี้จึงต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว และบุคลากร
ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในยามปกติและเจ็บป่วย เพื่อลดความรุนแรงของโรค
และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ตามมา เช่น ภาวะซีด ภาวะเหล็กเกิน การติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้น เด็กควรได้รับการ
ดูแลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับอาการของโรค (วรวรรณ ตันไพจิตร , 2552) ในเรื่องต่างๆ เช่น 
การรักษาความสะอาดของร่างกาย ปากและฟันและควรได้รับการตรวจฟันทุก 6 เดือน การรับประทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่และอาหารที่มีโปรตีนสูง ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง การไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 
และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นต้น  
 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแยกเป็นรายด้าน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางลบกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ ด้านเก่ียวกับโรคธาลัสซีเมีย (rs = -.312, p = .003) 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกล อี (ร้อยละ 68.9) ซึ่งเป็นชนิดที่มีอาการ
รุนแรงปานกลาง และยังมีการรับรู้ว่าตนเองมีความรุนแรงของอาการรบกวนอยู่ในระดับต่ า และไม่พบปัญหา
เก่ียวกับโรคธาลัสซีเมีย เช่น การเป็นหวัดบ่อย ความรู้สึกปวด และการมีกระดูกเปราะหักง่าย เป็นต้น จึงส่งผลให้
เด็กมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีสามารถด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติทั่วไป จึงต้องการการ
ดูแลและการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าเด็กกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและมี
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการของมารดาด้านผลกระทบของครอบครัว ด้านความ
ยากล าบากของครอบครัวและด้านความพยายามในการดูแลเด็ก(ภัทร์ภร อยู่สุข, 2560) กล่าวคือ มารดาที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมน้อยก็จะได้รับผลกระทบมาก มีความยากล าบากมาก และต้องใช้ความพยายามมากใน
การดูแลเด็กธาลัสซีเมีย และการศึกษาของ Siripitayakunkit, Hanucharurnkul, D’ Eramo Melkus, 
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Vorapongsathorn, Rattarasarn and Arpanuntikul. (2008) พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด โดยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที ่2 ที่มีระดับน้ าตาลสะสมมากกว่าร้อย
ละ 7 รับรู้ว่าตนเองได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนสูงกว่าผู้ที่มีระดับน้ าตาลสะสมน้อยกว่าร้อยละ 7 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการรบกวนกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อาการรบกวนไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย (rs = -.113, p = .291) แสดงว่า เด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียไม่ว่าจะมีการรับรู้อาการ
รบกวนที่มีความรุนแรงมากหรือไม่มีอาการรุนแรง เด็กก็มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 3 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะใกล้เคียงกันคือ เป็นเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 8 -12 ปี และป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด β-Thalassemia/ Hb-E disease ซึ่งเป็นชนิดที่มีอาการ
รุนแรงปานกลาง มีแนวทางการรักษาเป็นไปในทางเดียวกันคือ ถ้าเด็กที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่าร้อย
ละ 25 จะต้องมารับเลือดทุกราย กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับยาขับเหล็กชนิดกิน (Deferiprone) และยาบ ารุงเลือด 
(MTV, Folic) เป็นประจ าทุกวัน นอกจากนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า เด็กมีการรับรู้ว่าตนเองมีความรุนแรง
ของอาการรบกวนอยู่ในระดับน้อย โดยอาการรบกวนที่พบมากที่สุดคือ อาการคลื่นไส้/อาเจียน ค่าเฉลี่ย 1.87 
(SD = 0.88) ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของวิปร วิประกษิต (2552) ที่พบว่า ผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยา
ขับเหล็ก จะมีอาการคลื่นไส้/ อาเจียนเป็นอันดับ 2 (ร้อยละ 14 – 24) ซึ่งผลการวิจัยแตกต่างกับงานวิจัยของ 
เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์(2559) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กธาลัสซีเมียที่
ได้รับยาขับเหล็ก ซึ่งพบว่าการรับรู้อาการรบกวนรบกวนโดยรวมของเด็กอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาการรบกวนที่
เกิดขึ้นจะเป็นตัวบ่งขี้ภาวะสุขภาพและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพตามมา  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล น าข้อมูลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็กและพบอาการรบกวนไป
พัฒนาแนวทางการดูแลตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. ด้านการศึกษา เป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กในการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อาการรบกวนของเด็กที่ได้รับยาขับเหล็ก การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง และการ
สนับสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีมากข้ึน 
 3. ด้านการวิจัย ใช้เปน็แนวทางในการศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของเด็กที่
ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
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การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ   
จังหวัดอุบลราชธานี 
The Development of Continuity for Care in Schizophrenia Patients at Khemarat 
Hospital, Khemarat District, Ubon Ratchathani Province. 
 
ผู้วิจัย   จันทรา  เหล่าบุญมา 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  เภสัชกร ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ์  
    ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
    ดร.อารีย ์ บุตรสอน 
    ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็น 
บุคลากรทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลประจ า
คลินิกและหัวหน้าพยาบาลแผนกหอผู้ป่วยในชาย-หญิง และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบลอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25 คน กลุ่มที่ 2 เป็น ญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยใน
การประเมินความพึงพอใจของญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ paired t-test โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า เม่ือเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วย
จิตเภท ของญาติผู้รับบริการพบว่า หลังประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของญาติผู้รับบริการสูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า หลังการการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย
จิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มข้ึน 2.34 คะแนน (95%CI=1.35-3.33) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการดูแลผู้ป่วย, ผู้ป่วยจิตเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



Abstract  
Research on the development of caregivers for schizophrenia patients at 

Khemarat Hospital, Khemarat District, Ubon Ratchathani Province. purpose To study the 
development of schizophrenic care. Khemarat Hospital, Khemarat District, Ubon 
Ratchathani Province Quantitative research The first group was the nursing personnel 
involved in the care of schizophrenic patients, including physicians, pharmacists, nurses, 
clinics and nursing staff in the male-female ward. And professional nurses Health 
Promotion Hospital, Tambon Khemarat District The second group was the caregivers of 
schizophrenic patients. The instrument used to collect data was a questionnaire. The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean 
and percentage. Standard Deviation Comparison of mean scores for satisfaction of 
relatives of schizophrenic patients using paired t-test was statistically significant at the 
0.05 level. 
 The research found that When comparing the mean scores of satisfaction scores 
for the schizophrenic care guidelines Khemarat Hospital Ubon Ratchathani Province. 
After the application of the schizophrenic care approach, the mean scores of satisfaction 
scores on schizophrenic patient care guidelines were significantly higher than those 
before the schizophrenic care guidelines. At the 0.05 level, it was found that after the 
application of the schizophrenic care approach The mean score difference increased by 
2.34 (95% CI = 1.35-3.33), respectively. 
 
Keyword (s) : Development of patient care guidelines, Schizophrenic Patients 
 
บทน า  
 โรคจิตเภทเป็นโรคจิตที่มีความชุกมากที่สุด โดย พบว่าประมาณร้อยละ 1 -1.5 ของประชากรทั่วโลก
และมีอัตราการเกิดโรคประมาณ 2.5-5: 1000 คนต่อ (เปรมฤดี ค ารักษ์, 2549) ในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่เป็น
โรคจิตเภททั้งหมด 388,779 ราย (กรมสุขภาพจิต, 2555) จากรายงานประจ า ปีกรมสุขภาพจิตพบว่า จ านวน
ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ของหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจาก 1,022,504 รายในปี 
2552 เป็น1,055,548 ราย และ 1,0912,646 รายในงบประมาณ 2553 และ2554 ตามล าดับ (กรมสุขภาพจิต, 
2554) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาวะโดนกดดันจากสังคม ปัญหาครอบครัว หรือปัญหายาเสพติด 
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ (บัวลอย แสนละมุล, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2557) เป็นการสูญเสียเศรษฐกิจและ 
ทรัพยากรของประเทศ จากสถิติโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2547 แผนกผู้ป่วยนอก 
มีผู้มารับบริการทังหมด 93,946 คน และในจ านวนนี้พบว่า มีผู้ป่วยจิตเภทมารับบริการมากถึง 34,565 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.98 และพบว่าในปี 2557 มีผู้ที่เข้ารักษาด้วยโรคทางจิตเวช 8 โรคหลัก ที่แผนกผู้ป่วยนอกใน
ประเทศไทยมากถึง 212,193 คน เป็นผู้ป่วยจิตเภท 82,838 คน จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 5,805 คน (กรม
สุขภาพจิต, 2557) 
 กรมสุขภาพจิตได้น าแนวคิดการเฝ้าระวังการก าเริบและกลับมารักษาในโรงพยาบาล โดยอาศัยความ
ร่วมมือของญาติผู้ป่วยในการดูผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปรับตัวเข้ากับสังคมเดิมของตนได้เร็วที่สุด เพราะการ
ที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเกินไปนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วย แต่อาจเป็นผลเสียต่อการปรับตัวใน
การมีสัมพันธภาพกับคนอื่นๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภท คือ การรักษา
และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการให้ยา การท าหัตถการ การใช้เครื่องมือ การให้ค าแนะน าทางการแพทย์ 
รวมถึงการส่งเสริม การป้องกันการกลับเป็นซ้ าของผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพเสื่อมถอยทั้งร่างกาย สติปัญญา การ
เรียนรู้ การสื่อความหมาย และจิตใจ โดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกัน เช่น จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร 
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นักสังคมสงเคราะห์ หรือวิชาชีพอื่นๆให้การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่เหลืออยู่ของ
ผู้ป่วยนั้นๆให้สามารถด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และให้เป็นภาระต่อบุคคลรอบข้างและสังคมน้อย
ที่สุด (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 โรงพยาบาลชุมชนเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง อยู่ติด
ชายแดนไทยลาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 100 กิโลเมตร เปิดให้บริการคลินิกจิตเวชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าที่คลินิกจิตเวชมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้เกิดความแออัดในการ
ให้บริการ การรอคอยบริการใช้เวลานาน มีผู้ป่วยโรคจิตเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง
จากปี 2557-2559 พบมีจ านวนผู้ป่วยจิตเภท 1,270, 1,390 และ 1,436 ตามล าดับ และในปี 2559 พบรายงาน
ผู้ป่วยไม่มารับยาตามนัด คิดเป็นร้อยละ 3.4 ผู้ป่วยมีอาการก าเริบ คิดเป็นร้อยละ 1.07 และยังพบว่ามีผู้ป่วยถูก
ล่ามขัง จ านวน 4 คน จากผลดังกล่าวท าให้มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบบริการและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในปัจจุบันของโรงพยาบาลเขมราฐที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ 
เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การประสานงานกับเครือข่ายเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนยังไม่เป็นระบบ ไม่ได้
มองที่ความต้องการและปัญหาของผู้ป่วย และญาติ ผู้ดูแลเป็นหลัก ขาดการวิเคราะห์อุปสรรคที่แท้จริง รวมถึง
ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท เช่น สังคม ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชนในปัจจุบัน  
 ปัจจุบันผู้วิจัยปฎิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ท าให้รับรู้ได้ถึง
สภาพปัญหาการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในลักษณะของการรับรู้เชิงประจักษ์ จากสภาพแวดล้อมการท างาน และท า
ให้ทราบว่ามีปัญหาอยู่จริง ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าว เพื่อน าผลลัพธ์มาแสวงหาแนวทางในการพัฒนาแก้ไขต่อไป โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ และผลการวิจัยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคคลากรทางสาธารณสุขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรสา วัฒนศิริ และ
คณะ (2556) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทโดยทีมสหสาขาและ
เครือข่ายผู้ดูแล โรงพยาบาลก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย
โรคจิตเภทมีอาการก าเริบซ ้า และอาการก าเริบรุนแรงต้องส่งต่อลดลง  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดปัจจุบันยังไม่ทราบว่าสภาพบริบทการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร และแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาล
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชฐานี ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาวิจั ยเรื่อง การพัฒนา
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้่วยจติเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโรคจิตเภท แนวคิดเก่ียวกับทฤษฏีระบบ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย น าเสนอดังนี้  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

การสังเกตการณ์ (Observation) 
 น าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทไปใช ้
 ติดตาม วัดผลหลังการพัฒนาตามแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
 

บริบท 
 ข้อมูลทั่วไปของรพ.เขมราฐ 

 ข้อมลูพืน้ฐานของรพ.เขมราฐ 

 ระบบการให้บริการผู้ ป่วยจิตเภทท่ีผ่านมา 

 นโยบายการให้บริการผู้ ป่วยจิตเภทท่ีผ่านมา 

 การบริหารจดัการทรัพยากรการให้บริการ 

การวางแผนการปฏบิัติงาน (Planning) 
 การประเมินสภาพปัญหา 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการสนทนากลุ่ม

และร่วมท าแผนปฏิบัตกิาร 
 ทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดเตรียมเอกสาร อปุกรณ์

ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน 

การปฏบิัติการ (Action) 
 ด าเนินการตามแผนทีว่างไว้ ประเมินแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ภายหลังการด าเนนิงาน
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แนวทางการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อน-หลัง 

 

การสะท้อนการปฏบิัตงิาน(Reflection) 
 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การสนทนา

กลุ่ม การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน 
 

ผลลัพธ์การพัฒนา 
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของรพ.เขมราฐ 
 ความพึงพอใจของญาต ิ

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังการ
พัฒนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น บุคลากรทางการพยาบาลที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลประจ าคลินิกและหัวหน้าพยาบาล
แผนกหอผู้ป่วยในชาย-หญิง และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 40 คน และกลุ่มที่ 2 เป็น ญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 1,512 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น บุคลากรทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลประจ าคลินิกและหัวหน้าพยาบาล
แผนกหอผู้ป่วยในชาย-หญิง และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25 คน และกลุ่มที่ 2 เป็น ญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ส่วนที่ 1 แบบประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open – Ended Response Question) ใช้มาตราส่วน
แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกข้ันตอน โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น เพื่อประสานงานกับ
โรงพยาบาลเขมราฐ ในการชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอความร่วมมือในการเข้าเก็บข้อมูล 
 2. ก าหนดวันเวลาเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจ้งก าหนดการให้ทางโรงพยาบาลทราบ 
 3. ชี้แจงท าความความใจกับกลุ่มตัวอย่างถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจ้งสิทธิกลุ่มตัวอย่างจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามไว้เป็นความลับ  

4. เข้าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามก าหนดระยะเวลา 
 5. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนด

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากร และอธิบายลักษณะต่าง ๆ น าเสนอโดยใช้

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ มัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต าสุด และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การรวบรวม จัดหมวดหมู่ และการวิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนในการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิต
เภทของทีมบุคลากร และญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท และ การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยในการประเมินความพึง
พอใจของญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ paired t-test 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-
WTU542655 

 
ผล/สรุปผล 

การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค การดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี  

จากการศึกษาพบว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ขาดการบูรณาการให้การท างานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านจิตเวชของ
กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพ ประกอบกับที่คลินิกจิตเวชมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี แต่ทีมบุคลากรที่ให้บริการมีจ านวนเท่าเดิม ท าให้ไม่เพียงพอต่อการบริการ จึงเกิดความล่าช้าใน
การให้บริการ ในส่วนของผู้มารับบริการ ซึ่งก็คือญาติ และผู้ป่วยขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะโรค, ยาที่
ใช้ในการรักษาและอาการข้างเคียงจากยา และการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน ขาดความรู้ในการ
ประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยท าให้ความล่าช้าในการรักษา พบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าบริการ
และค่ายา เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการขาดนัด ไม่มารับการรักษา ท าให้บางเคสมีภาวะก าเริบ อีกทั้งญาติ
ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับภาวะโรคที่เป็นที่ว่ารักษาไม่หายจึงตัดสินใจล่ามขังผู้ป่วย ในส่วนของระบบการให้บริการ 
นอกจากปัญหาเร่ืองสถานที่ และก าลังคนแล้ว ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกับโรคจิตเภท, 
การท ากิจกรรมกลุ่มบ าบัด และกระบวนการให้ความรู้แบบกลุ่ม ,ไม่มีระบบติดตามกรณีเคสที่ไม่มารับยาตามนัด,
ขาดการประสานงานกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่ชุมชน  ขาดการวางแผนการออกเยี่ยมบ้าน 
ตลอดจน การพัฒนาด้านข้อมูลด้านเวชระเบียนไม่ชัดเจน เหล่านี้จึงเป็นปัญหา และอุปสรรคที่พบในการ
ให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ของโรงพยาบาลเขมราฐ 

ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาดังกล่าวมาก าหนดเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่มของทีมสหวิชาชีพเพื่อ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดน าเสนอดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
ระบบการดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆ สิ่งที่พัฒนา 
1.ก าหนดน โยบาย  และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับอ าเภอ 
วิสัยทัศน์  
คือ โรงพยาบาลเขมราฐ เป็นเลิศด้านการบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
พันธกิจ  
1.พัฒนาระบบบริการและวิชาการให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 
2.ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 
3.สร้างเสริมศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี 

2.ด้านบุคลากรในการให้บริการ จัดสรรบุคลากรเพิ่มข้ึน ดังนี้  
1.เพิ่ม แพทย์ในตรวจรักษา เพิ่มอีก 1 ท่าน 
2.เพิ่มพยาบาล 2 ท่าน (พยาบาลด้านจิตเวช 1 ท่าน,พยาบาลทั่วไป 
1 ท่าน) เพื่อ 
 -เพิ่มความรวดเร็วในซักประวัติ 
 -เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสภาพจิต ก่อนส่งพบแพทย์ 
 -เพิ่มประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมบ าบัด  
 -กลุ่มบ าบัด (Group therapy) 
 -ครอบครัวบ าบัด (Family therapy)  
3.เพิ่มผู้ช่วยพยาบาล 1 ท่าน 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และสิทธิบัตร 1 ท่าน มาให้บริการใน
วันที่มีคลินิกบริการ 

3.ด้านสถานที่ 1.วางแผนต่อเติมอาคารให้บริการ เป็นคลินิกเฉพาะโรค 
2.จัดท าห้องให้ค าปรึกษา และเข้ากลุ่มบ าบัด 

4.ระบบการบริการ 1.การตรวจวินิจฉัย โดยนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 
2.ระบบยา โดยเภสัชกร มีหน้าที่ 
 -จัดหายาให้เพียงพอ 
 -ติดตาม เฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา 
 -ให้ค าปรึกษา แนะน า เร่ืองยา และให้ความรู้ในกิจกรรมกลุ่ม 
 -ส่งต่อรายชื่อผู้ป่วยฉีดยาต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่รพ.สต. 
3.กระบวนการให้ความรู้แบบกลุ่ม ในผู้ป่วย และญาติที่ดูแล 

5.ด้านการดูแลต่อเนื่อง 1.จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชน  
 -เจ้าหน้าที่ รพสต. 
 -อสม.พี่เลี้ยง 
 -ผู้น าชุมชน 
2.วางแผนกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และ 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
3.ติดตามผู้ป่วยในรายที่ไม่มาตามนัด 
4.ส่งมอบยาในรายเคสที่ไม่สามารถมารับยาเองได้ 
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6.ด้านระบบการส่งต่อ พัฒนาด้วย
ระบบสารสนเทศ 

1.มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพช.กับ รพ.สต. 
 -ใช้ line group ติดต่อ พูดคุย ประสานงาน 
 -มีสายด่วน call center เพื่อให้ญาติ และจนท.รพ.สต.ได้ปรึกษา
เคส 
2.มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพช.กับ รพ.จิตเวช 

7.ด้านวิชาการ 1.จัดประชุมวิชาการจิตเวช ระดับอ าเภอ 
2.จัดอบรม ให้ความรู้ในกลุ่ม อสม.พี่เลี้ยง 
3.จัดท า Clinical Practice Guideline ส าหรับพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
4.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมวิชาการ โดยไม่ถือเป็นโควตา
การไปประชุม 

8.ด้านเวชระเบียน 1.ทะเบียนนัด 
2.ทะเบียนขาดนัด 
(ข้อมูลแยกรายต าบล)  

9.ด้านงบประมาณ 1.จัดสรร งบประมาณ ในการออกเยี่ยมบ้าน 
2.จัดสรรงบประมาณในการจัดการอบรม 
3.จัดสรรงบประมาณในการจัดท าสื่อ เอกสารวิชาการต่างๆ 
4.จัดสรรงบประมาณในการต่อเติมอาคาร คลินิกเฉพาะโรค 

 
 ท าการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS และก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอในตาราง ดังต่อไปนี้  
 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ให้บริการ (n=25 คน)  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิต
เภท 

ก่อน  
(n=25) 
x  (S.D.) 

หลัง 
(n=25) 
x  (S.D.) 

d  95%CI t 
p-
value 

การดูแลผู้ป่วยของญาติ 34.36(6.37) 41.48(6.88) 7.12 6.22-
8.01 

16.4327 <0.001 

การให้บริการของสถานบริการ 32.68(7.28) 40.52(6.64) 7.84 7 . 01 -
8.67 

19.4626 <0.001 
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จากตารางที่ 2 ด้านการดูแลผู้ป่วยของผู้ให้บริการ พบว่า หลังการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิต
เภท ผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี สูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
โดยพบว่า หลังการการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 7.12 
คะแนน (95%CI=6.22-8.01) และด้านการให้บริการของสถานบริการ พบว่า หลังการประยุกต์ใช้แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี สูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 โดยพบว่า หลังการการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ปว่ยจิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มข้ึน 7.48 
คะแนน (95%CI=7.01-8.67) ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ของญาติผู้รับบริการ (n=25 คน) 

  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิต
เภท 

ก่อน  
(n=25) 
x  (S.D.) 

หลัง 
(n=25) 
x  (S.D.) 

d  95%CI t 
p-
value 

การดูแลผู้ป่วยของญาติ 34.36(6.37) 40.52(6.64) 6.16 5 . 5 1 -
6.81 

19.5844 <0.001 

การให้บริการของสถานบริการ 36.40(3.97) 41.32(5.37) 4.92 3 . 8 5 -
5.98 

9.5323 <0.001 

 
จากตารางที่ 3 ด้านการดูแลผู้ป่วยของญาติ พบว่า หลังการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 

ผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
สูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า หลัง
การการประยุกต์ใช้รูปแบบทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 6.16 คะแนน 
(95%CI=5.51-6.81) และด้านการให้บริการของสถานบริการ พบว่า หลังการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย
จิตเภท ผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี สูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
โดยพบว่า หลังการการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 4.92 
คะแนน (95%CI=3.85-5.98) ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ของญาติผู้รับบริการ (n=50 คน) 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
ความพึงพอใจแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย 
จิตเภท 

x  S.D. d  95%CI t 
p-
value 

ก่อนการพัฒนาแนวทาง  41.40 6.11     
   2.34 1.35-

3.33 
4.7635 <0.001 

หลังการพัฒนาแนวทาง 43.74 5.28     
 

จากตารางที่ 4 ด้านความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของญาติผู้รับบริการ พบว่า หลัง
การประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ปว่ยจิตเภทผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อแนวทางการดูแลผู้ปว่ย
จิตเภทของญาติผู้รับบริการสูงกว่าก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า หลังการการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
เพิ่มข้ึน 2.34 คะแนน (95%CI=1.35-3.33) ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล
เขมราฐตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (Chronic care Model)ของเจ้าหน้าที่ (n=50 คน) 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนของคะแนนการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
ประเมินระบบการดูแลผู้ป่วย
จิตเภท ตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

x  S.D. d  95%CI t p-value 

ก่อนการพัฒนาแนวทาง  51.98 3.93     
   15.06 11.97-

18.15 
9.7873 <0.001 

หลังการพัฒนาแนวทาง 67.04 9.57     
 
จากตารางที่ 5 การประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

(Chronic care Model) พบว่า หลังการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเขมราฐตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สูงกว่าก่อน
การประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า หลังการการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มผีลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 15.06 คะแนน (95%CI=11.97-
18.15) ตามล าดับ 

ติดตามผลลัพธ์ด้านคุณภาพการรักษา พบว่าหลังการประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทมี ผู้ป่วย
ขาดนัดลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.7 ,ผู้ป่วยมีอาการก าเริบลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.76 และพบว่าไม่มีผู้ป่วยที่ถูกล่าม
ขังในพื้นที่  
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อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโรคจิตเภท แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีระบบ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน มาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานโดยผ่านกระบวนการการวาง
แผนการปฏิบัติงาน (planning), การปฏิบัติการ (Action), การสังเกตการณ์ (observation) และการสะท้อน
การปฏิบัติงาน (Reflection) จนได้แนวทางการดูแลผู้ปว่ยจิตเภทที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลเขมราฐ ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัทยา ราชบัญดิษฐ์ (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม, ศิริรัตน์ นิตยวัน (2553) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตัิทางคลินิกส าหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในหอผู้ป่วยจิตเวช 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสุดท้ายการวิจัยของ เทพินทร์ บุญกระจ่าง (มปป.) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในเขตสาธารณสุขที่ 13 ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขัง เป็นต้น     

ซึ่งในการวิจัยการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐในครั้งนี้ มีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จหลายประการ ได้แก่  

1. การให้ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานในครั้งนี้ 
โดยการร่วมทบทวนปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการสนทนา
กลุ่ม (focus group) และวางแผนปฏิบัติการ ดังเช่น การศึกษาของ อรสา วัฒนศิริ (2556) ที่ท าการวิจัยเชิง
พรรณนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทโดยทีมสหสาขาและเครือข่ายผู้ดูแล 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร ที่ศึกษาผลลัพธ์ของการใช้กระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยทีมสหสาขา
และเครือข่ายผู้ดูแล  

2. การให้ความร่วมมือของญาติผู้ดูแล ที่มีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกระบวนการ
ให้ความรู้แบบกลุ่ม (self-management group) ดังเช่น การวิจัยของ ส าราญ สุมะหิงพันธ์ (มปป.) เรื่อง การ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้ดูแลมีทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของตนเอง  เพื่อให้ผู้ดูแลมี
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยสูงขึ้น หรือจะเป็นการวิจัยของ สุภาภรณ์ ทองดารา (2545) ที่วิจัยเรื่อง ผลการให้
สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติร่วมกับผู้ป่วยจิตเภทต่อความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยจิตเภท ระหว่าง กลุ่มที่
ญาติและผู้ป่วยได้รับสุขภาพจิตศึกษา กับ กลุ่มที่เฉพาะผู้ป่วยได้รับสุขภาพจิตศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการด าเนินการในระยะสั้นระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - 
มีนาคม 2561 เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และมีความยั่งยืน ควรจะต้องมีการด าเนินการตาม
ระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป และจะต้องมีการ ติดตาม และประเมินระบบอย่างสม่ าเสมอทุก 3-6 เดือน โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพรับฟังความคิดเห็นจากผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง 
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2. ควรมีการติดตามผลลัพธ์ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เช่น ร้อยละของการขาดนัด ร้อยละของการ
ก าเริบของโรค และจ านวนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขัง อย่างต่อเนื่องต่อไป 

3. ส่งเสริมให้มีการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายผู้ดูแล เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในปัญหาของผู้ป่วยจิตเภท และจะเป็นการปรับทัศนคติในเชิงบวกของผู้ดูแล ดังจะเห็นได้จากการเข้า
มามีส่วนร่วมในการ สนทนากลุ่ม เพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อเนื่องที่ชุมชน มีเพียงการ
ประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเครือข่าย อสม . เท่านั้น ซึ่งในการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชนให้ครอบคลุมแบบองค์รวม ควรจะต้องมีความร่วมมือ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายอื่นๆมาก
ขึ้น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เป็นต้น 

2. ควรมีการขยายผลในการศึกษาวิจัยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มญาติ และผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยา และสารเสพ
ติด เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นๆที่มาเก่ียวข้อง ท าให้ญาติ และผู้ป่วยมีความต้องการความช่วยเหลือมากข้ึน 

3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) 
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN TRAFFIC ACCIDENT 
PREVENTION AND CONTROL IN FAKTHA DISTRICT UTTARADIT 
PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ณัฐนลิน  บ ำรุงเกตุ 
    สำขำวิชำ กำรบริหำรงำนสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐำวรีย ์ ขันส ำโรง 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ กำรบริหำรงำนสำธำรณสุข 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจแบบภำคตัดขวำง เพื่อศึกษำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรอ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่ำงคือ 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 185 คน สุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุ่มแบบง่ำย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถำม ระหว่ำงวันที่ 31 มกรำคม ถึงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติควำมถี่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรวิเครำะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผล
กำรศึกษำพบว่ำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 
ภำพรวมอยู่ใน ระดับมำก ร้อยละ 68.1 และระดับปำนกลำง ร้อยละ 29.2 ส่วนปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ
บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  

ผลกำรศึกษำครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่มีกำรส่งเสริมบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรให้มำกขึ้นโดยกำรเพิ่มแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
 
ค าส าคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
This cross-sectional survey study aimed to study the role of village health 

volunteers in prevention and control of traffic accidents and the factors that related to the 
role of village health volunteers in prevention and control of traffic accidents in Faktha 
District, Uttaradit Province. Samples consisted of totally 185 village health volunteers 
who were selected by using simple random sampling method. Data were collected 
through questionnaires during January 31st to February 14th, 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 role of village health volunteers in prevention and control of 
traffic accidents was in the overall at a high level accounted for 68.1 %; followed by a 
moderate level accounted for 29.2 % respectively. Referring to the factors that related to 
the role of village health volunteers in prevention and control of traffic accidents, they 
were statistically significant (p-value < 0.05) including the duration of being village 
health volunteers and motivation to work. 

The results of this study suggested that the responsible authorities in the area 
should increasingly promote the role of village health volunteers in prevention and 
control of traffic accidents by enhancing the motivation to work in terms of the 
compensation of the work of the village health volunteers.  

 
Keywords : The Role of Village Health Volunteers, Prevention and Control of 
Traffic Accidents, Knowledge of Prevention and Control of Traffic Accidents,  
 Motivation to Work 
 
บทน า 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุกำรจรำจรสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ แนวโน้มจำก
ข้อมูลปี 2555-2557 พบว่ำอัตรำกำรบำดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจรำจรต่อแสนประชำกรเท่ำกับ  4,466.4, 4,536.2 
และ 4,708.1 ตำมล ำดับ โดยในปี 2557 มีผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรเฉลี่ยประมำณ วันละ 40 คน และมี
ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรเดือนละ 16 - 17 คน (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, 2557) พำหนะที่เกิด
อุบัติเหตุจรำจรมำกที่สุด คือ รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 89.1 ของกำรเกิดอุบัติเหตุขนส่ง เวลำที่เกิดอุบัติเหตุอยู่
ในช่วง 15.00 - 24.00 น. กลุ่มอำยุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 15 - 25 ปี (โรงพยำบำลอุตรดิตถ์, 2557) กำรเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่อ ำเภอฟำกท่ำ พบว่ำเกิดจำกพฤติกรรมของผู้ขับขี่  ที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรขับรถเร็ว ขับ
ประมำท ไม่สวมหมวกนิรภัย กำรไม่ให้สัญญำณไฟเลี้ยว กำรดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยข้อมูลอุบัติจรำจร 
ปีงบประมำณ 2560 (งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลฟำกท่ำ ,2560) พบว่ำ ช่วง 4 เดือนแรก (ตุลำคม 2559-
มกรำคม 2560) มีอุบัติเหตุจรำจรทั้งหมด 18 คร้ัง จำกรถยนต์ 5 ครั้ง จักรยำนยนต์ 8 ครั้ง รถทำงกำรเกษตร 5 
คร้ัง เสียชีวิต 3 รำย บำดเจ็บ 18 รำย และ รอบ 4 เดือน (กุมภำพันธ์ 2560-พ.ค 2560) ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จ ำนวน
อุบัติเหตุจรำจร ทั้งหมด 25 คร้ัง จำกรถยนต์ 3 คร้ัง จักรยำนยนต์ 15 ครั้ง รถทำงกำรเกษตร 7 ครั้ง เสียชีวิต 1 
รำย บำดเจ็บ 25 รำย จำกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร รอบ 4 เดือนหลัง แม้ว่ำมีผู้เสียชีวิต น้อยกว่ำรอบ 4 
เดือนแรก แต่อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 38.89 ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน เวลำ 
บุคคล โดยเฉพำะเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ใน วัยท ำงำน ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อก ำลังส ำคัญของครอบครัวเป็น
อย่ำงยิ่ง  
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ดังนั้นเพื่อให้กำรพัฒนำสุขภำพชุมชนสอดคล้องตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้อง
อำศัยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกิจกรรมด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขและประชำชนในชุมชน ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้รวมถึงด้ำนกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ ผู้วิ จัยได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญถึงบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุข อ ำเภอฟำกท่ำ ว่ำหำกไม่มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุจรำจรที่ดีหรือมีควำมรู้แต่ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และกำรมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
ดีพอ อำจส่งผลต่อกำรแสดงบทบำทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เต็มที่กับกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมอุบัติเหตุได้ ผู้วิจัย
จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขในป้องกันควบคุม อุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดบทบำทกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุจรำจร และเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำสนับสนุนสิ่งต่ำงๆที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งกำรวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคล ควำมรู้
เก่ียวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ในด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและประชำชนในชุมชน ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชน
ในชุมชน และด้ำนกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 
อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรอ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสำรและแนวคิดเกี่ยวกับบทบำท
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้ แนวคิดบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุข มี 
4 ด้ำน (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2552, หน้ำ 150) คือ ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนกำรป้องกันโรค ด้ำน
กำรรักษำพยำบำล และด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพ โดยน ำด้ำนย่อยของกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคมำศึกษำ
เพียง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและประชำชนในชุมชน ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้
แก่ประชำชนในชุมชนและด้ำนกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม  แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก และมี ตัวแปรตำม ได้แก่ บทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจแบบภำคตัดขวำง กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน จ ำนวน 185 คน ซึ่งเป็นประชำกรที่มีอยู่ทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม ระหว่ำงวันที่ 31 
มกรำคม – 14 กุมภำพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำม โดยผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น
และดัดแปลงจำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำข้อมูลในส่วนดังกล่ำวมำ สร้ำงเป็น
แบบสอบถำม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 
ควำมรู้ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร จ ำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร จ ำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร จ ำนวน 15 ข้อ แล้วน ำไปหำควำมตรงเชิงเนื้อหำ โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน เป็นผู้พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหำ แล้วหำค่ำเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยน ำแบบ สอบถำมที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
30 คน แล้วหำค่ำควำมเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของ ครอนบำค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 0.83 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
0.83 บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 0.93 จำกนั้นท ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงกำรวิจัยเรื่องนี้ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561ตำมรหัสโครงกำรเลขที่ HE-WTU 542706 เอกสำรรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0004  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

   1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ เพศหญิงมำกที่สุด ร้อยละ 95.1 เพศชำยร้อยละ 4.9 มีอำยุ 40-
60 ปี มำกที่สุด ร้อยละ 79.5 รองลงมำ คือ อำยุ 20-39 ปีและ อำยุ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 19 เท่ำกัน โดยมีอำยุ
เฉลี่ยเท่ำกับ 49.21 ปี (SD=8.9 ) อำยุต่ ำสุด 22 ปีและอำยุสูงสุด 72 ปี มีสถำนภำพกำรสมรส พบว่ำเป็น
สถำนภำพคู่มำกที่สุด ร้อยละ 89.7 สถำนภำพโสด/หม้ำย/หย่ำ/ร้ำง ร้อยละ 10.3 มีระดับกำรศึกษำ คือ 
มัธยมศึกษำ/อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ/ระดับปริญญำตรีขึ้นไป มำกที่สุด  ร้อยละ 91.1 รองลงมำคือ ระดับ
ประถมศึกษำร้อยละ 8.1 รำยได้ต่อเดือนระหว่ำง 600-5,000 บำท มำกที่สุด ร้อยละ 79.5 รองลงมำคือ มีรำยได้
ระหว่ำง 5,001-10,000 บำท ร้อยละ 20 และรำยได้ 10,001 ขึ้นไป ร้อยละ 0.5 ตำมล ำดับ โดยมีรำยได้เฉลี่ย
เท่ำกับ 4,216 บำท/เดือน (SD=2,005) รำยได้ต่ ำสุด 600 บำทต่อเดือน และรำยได้สูงสุด 10,200 บำทต่อเดือน 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ 11-20 ปี ร้อยละ 47.6 รองลงมำคือ 6-10 ปี ร้อยละ 22.2 , 1-5 ปี ร้อยละ 
16.8 และ 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.5 ตำมล ำดับ โดยมีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 13.28 ปี (SD=7.657) ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำนน้อยสุด 1 ปี และระยะเวลำปฏิบัติงำนนำนที่สุด 38 ปี  

2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปำนกลำง เป็นร้อยละ 55.1 รองลงมำอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 37.3 และในระดับมำกร้อยละ 7.6   
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3. . แรงจูงใจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ 
แรงจูงใจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 58.4 รองลงมำอยู่ในระดับมำก ร้อยละ 35.7 และในระดับน้อย 
ร้อยละ 5.9    
 4. บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ 
บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อยู่ในระดับมำก ร้อยละ 
68.1 รองลงมำอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 29.2 และระดับน้อยร้อยละ 2.7 ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำรำย
ด้ำนของบทบำทในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร เรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ 1) ด้ำนกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร ร้อยละ 81.1 2) ด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและประชำชน ร้อยละ 69.7 
และ 3) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชน ร้อยละ 62.2 (ดังตำรำง 1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบทบาทและระดับบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร (n =185 ) 
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร  

จ านวน ร้อยละ 

ระดับมำก (60-75 คะแนน) 
ระดับปำนกลำง (45-59 คะแนน) 
ระดับน้อย (15-44) 

126 
54 
5 

68.1 
29.2 
2.7 

 
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร  

ระดับการมีบทบาท 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้ำนกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 150(81.1) 32(17.3) 3(1.6) 
ด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
และประชำชน 

129(69.7) 50(27) 6(3.2) 

ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชน 115(62.2) 65(35.) 5(2.7) 

 
5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกัน

ควบคุมอุบัติเหตุจรำจร เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์พบว่ำ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนระยะเวลำปฏิบัติงำน (r = -0.293 ) มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p - value < 0.05) ยอมรับ
สมมุติฐำน ข้อที่ 1 ที่ระบุว่ำปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 
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ส่วนปัจจัยด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ต่อเดือน ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ
บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร (p - value > 0.05) ซึ่ง
ปฏิเสธสมมุติฐำน ข้อที่ 1 ที่ระบุว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ และ
รำยได้ต่อเดือน มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ
จรำจร (ดังตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3) 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และ ระดับการศึกษา  
กับบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร  
โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์  
 ( n = 185 ) 

 ตัวแปร 

บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร 

P–value 
มาก 
( ร้อยละ ) 

ปานกลาง 
( ร้อยละ ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

เพศ 
-ชำย 
-หญิง 
สถานภาพการสมรส 
-โสด/หม้ำย/หย่ำร้ำง/ 
แยกกันอยู ่
-คู ่
ระดับการศึกษา 
-ประถมศึกษำ 
-มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ / อ นุ ป ริ ญ ญ ำ /
ปริญญำตรี 

 
8 (88.9) 
118(67) 
 
13(68.4) 
113(68.1) 
 
 
9(60) 
117(68.8) 

 
0 
54(30.7) 
 
6(31.6) 
48(28.9) 
 
 
6(40) 
48(28.2) 

 
1(11.1) 
4(2.3) 
 
0 
5(3) 
 
 
0 
5(2.9) 

0.54 
 
 
0.736 
 
 
 
0.535 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
กับบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n =185) 

ตัวแปร 
บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใน
กำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P – value 
-อำยุ 
 

-0.095 0.196 

-รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.132 0.073 

- ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน -0.293 0.001* 

* ค่ำ P – value < 0.05  
  
  6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร  เมื่อ
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่ำ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร ( r = -0.031 ) ไม่มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำร
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร (p - value > 0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐำนของกำรวิจัย ข้อที่ 2 ที่ระบุว่ำ ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร มีควำมสัมพันธ์กับ บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร (ดังตำรำงที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจราจร โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( n =185 ) 

ตัวแปร 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P – value 
ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร 

-0.031 
 

0.672 
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  7. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำร
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่ำ แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ( r = 0.666) มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบำทของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P - value < 0.05) ยอมรับสมมุติฐำนของกำร
วิจัย ข้อที่ 3 ที่ระบุว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจรมีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร (ดังตำรำงที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจราจร โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( n = 185 ) 
 

 ตัวแปร 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P –value 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
0.666 

 
<0.001* 

* ค่ำ p - value < 0.05  
 
 

อภิปรายผล 
 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำมำรถอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล กับบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุจรำจร อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 0.05) 
ได้แก ่ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับ
บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p 
- value < 0.05) สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร เป็นงำนที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนต่อเนื่องเป็นประจ ำ ยิ่งมีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนมำกข้ึน ยิ่งเพิ่มทักษะควำมช ำนำญและศักยภำพ ท ำให้สำมำรถรับทรำบบทบำทในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
ยิ่งขึ้น จึงท ำให้ระยะเวลำในกำร ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข ก็จะท ำให้ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ รุ่งนภำ บุญทัน (2553) ที่พบว่ำ 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งอำสำสมัครสำธำรณสุขมีควำมสัมพันธ์กับบทบำทกำรปฏิบัติงำนของ อำสำสมัคร
สำธำรณสุข และสอดคล้องกับกำรศึกษำของสมยศ เลิศล ำยอง (2553) ที่พบว่ำระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
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  ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำร
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  ( r = 0.666) มี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P - value 
< 0.05) สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน มีแรงจูงใจในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจร เนื่องจำกมีควำมรู้สึกว่ำ เป็นงำนที่ได้รับกำรยอมรับนับถือจำกชุมชน มีจิตส ำนึกของควำม
เสียสละ เป็นงำนที่สำมำรถท ำให้อุบัติเหตุจรำจรลดลง เมื่อมีกำรปฏิบัติงำนป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร
ประสบควำมส ำเร็จ ก็จะสำมำรถป้องกันปัญหำที่เกิดจำกกำรเกิดอุบัติเหตุได้ สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ 
ชำตรี จันทร์ตำ (2552) พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับสูง โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.59 สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ คณิต หนูพลอย (2553) พบว่ำ ปัจจัยด้ำน
แรงจูงใจมีควำมสัมพันธ์บกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขเชิงบวกในระดับปำนกลำง  (r=0.55, p-
value<0.001) และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เอกรินทร์ โปตะเวช (2551) พบว่ำ และแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อยู่ในระดับมำก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอฟำกท่ำ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ ำเภอฟำกท่ ำ ควร
ประสำนงำนกันและเพิ่มเติมแนวทำงในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร คือ กำรจัดท ำนโยบำยเน้นกำรมีส่วน
ร่วมของภำคีเครือข่ำย ในอ ำเภอฟำกท่ำ บูรณำกำรร่วมกันในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร โดยกำรจัดเวที
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชุมชน กระตุ้นให้ภำคีเครือข่ำยเกิดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และส่งเสริมภำคี
เครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอฟำกท่ำ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ควรมีกิจกรรม

ดังต่อไปนี้  
 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและมีกิจกรรมรณรงค์

ป้องกันอุบัติเหตุเดือนละ 1 คร้ัง โดยไม่จ ำเป็นต้องรอเทศกำลต่ำงๆ  
 แจกสื่อประชำสัมพันธ์ หรือประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย  
 กำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจรผ่ำนหอกระจำยข่ำวใน

หมู่บ้ำน  
 กำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้ประสบอุบัติเหตุจรำจรให้แก่

ประชำชน  
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2. ฝ่ำยปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 กำรตั้งงบประมำณเพื่อจัดท ำสัญญำณไฟจรำจร  
 กำรจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรคมนำคมให้ครอบคลุม  
 กำรจัดระบบไฟส่องสว่ำง 
 กำรก ำหนดจุดเสี่ยง โค้งอันตรำย ในพื้นที่ เพื่อติดป้ำย สัญลักษณ์ ค ำเตือนผู้ขับขี่ ให้

ทรำบ เพื่อให้ผู้ขับขี่ขับขี่ด้วยควำมระมัดระวัง 
 กำรสนับสนุนกำรจัดหน่วยกำรแพทย์ฉุกเฉินในท้องถ่ิน  
 กำรจัดตั้งด่ำนตรวจชั่วครำวช่วงเทศกำลส ำคัญ 
 กำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรปฏิบัติตนในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย  

3. มีกำรประเมินและวัดผลกำรปฏิบัติงำน ตำมบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อค้นหำปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจรำจรต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำเชิงปริมำณและคุณภำพด้วยกำรเก็บข้อมูลแบบกำรสัมภำษณเ์ชิงลึกเก่ียวกับบทบำท

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร เก่ียวกับปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

2. ควรมีกำรศึกษำเชิงพัฒนำ เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและประชำชนเข้ำมำมี
บทบำทมำกข้ึน และขยำยเครือข่ำยสู่องค์กรภำคประชำชนอื่น ๆ 

3. ควรมีกำรศึกษำในรูปแบบกึ่งทดลอง โดยน ำควำมรู้ในกำรป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจรำจร และ
แรงจูงใจต่ำงๆ มำจัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุจรำจร ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในงานตามการรับรูของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี 
FACTORS AFFECTING WORK ENGAGEMENT BY HEALTH PERSONNEL 
PERCEIVED IN HEALTH PROMOTING HOSPITALS,UBON RATCHATHANI 
PROVINCE 
 
ผูวิจัย   ดวงใจ  พูลงาม 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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    ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ 
   กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันในการทํางานของบุคลากร หาความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานกับความผูกพันในงาน รวมทั้ง
ปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง
คือ บุคลากรสาธารณสุข จาํนวน 402 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชัน้ตามสัดสวนใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน 
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบข้ันตอน  

ผลการ ศึกษาพบว า  คว ามผู กพั น ในกา รทํ า ง านของบุ คล ากร  โ ดยรวมอยู ใ น ระดั บสู ง 

(�̅�=71.31,SD=10.03) ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานประสบการณในงานและปจจัยสวนบุคคลดานเพศชาย 
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงาน(r=0.22,0.11ตามลําดับ) สวน
สถานภาพสมรสโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความสัมพันธเชิงลบกับความผูกพันในงาน(r=-
0.10,-0.13 ตามลําดับ) ปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานไดแก ปจจัยดานลักษณะงานและดาน
ประสบการณในงานโดยทั้ง 2 ปจจัยสามารถรวมกันทํานายความผูกพันในงานไดรอยละ 57.9 

 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในงาน การรับรูของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล  
 
 
Abstract 

The purposes of this study were to investigate the level of work engagement, 
determine the relationship between personal characteristics, work attributes, work 
experience and work engagement, factors predicting organizational engagement of health 
personnel in Health Promoting Hospitals, Ubon Ratchathani Province. The sample was 
402 health personnel selected by proportionated stratified random sampling method and 
using questionnaire to collect data. Statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, median, Pearson's correlation and stepwise 
multiple regression analysis.  
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The study indicated that overall level of work was high (x = 71.31 , SD = 10.03 ) 
There were positive significantly relationship between factors namely, work attributes, 
work experience, male gender and work engagement(r=0.22,0.11 respectively). 
Bachelor's degree or higher negative relationship with work engagement(r=-0.10,-0.13 
respectively). Factors that predict work engagement in a statistically significant (p-value 
<0.001) were Job characteristics and work experience can predict work engagement by 
57.9 percent . Recommendations should consistently assess engagement and clearly 
define policies on the payment of compensation and welfare for personnel in Health 
Promoting Hospitals. 
 

Key word (s) : Factors affectingwork engagement, Health Personnel perceived, 
Health Promoting Hospital, Ubon ratchathani Province 
 

บทนํา 
ปจจุบันสถานการณกําลังคนดานสุขภาพของประเทศยังเปนปญหาวิกฤตที่สําคัญของระบบสุขภาพ ทั้ง

การขาดแคลนบุคลากรในสาขาตางๆ รวมทั้งการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมระหวางเมืองและชนบท บุคลากร
สาธารณสุขนับวามีความสําคัญตอระบบบริการสุขภาพเพราะมีหนาที่โดยตรงในการใหบริการดานสุขภาพของ
ประชาชนดูแลรักษาผูปวยและมีความสําคัญในการผลักดันใหนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศบรรลุ
เปาหมาย หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี สงผลตอความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน ความผูกพัน
ดานการทํางานตอไปอยางตอเนื่องคือ ความเต็มใจของบุคคลที่จะคงอยูกับองคการนั้น ๆ หรือทางเลือกของ
บุคคลและผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคการ ความผูกพันทําใหสงผลดีตอหนวยงานคือ บุคลากรในองคการ
จะเกิดความรักในองคการรูสึกเปนสุขสามารถดําเนินงานในองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางตรงกันขามหากบุคคลใดมีความผูกพันในงานนอย บุคคลนั้นยอมไมตั้งใจ
และอุทิศตนในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ผลแหงความสําเร็จในงานชิ้นนั้นก็จะนอยลงดวย ความผูกพัน
ในงานยังเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของความผูกพันและความมั่นคงของสมาชิกในองคการนอกจากนี้หากไมมี
ความสุขในการทํางานขาดความรัก ความผูกพันในงานอาจสงผลใหการทํางานไรประสิทธิภาพ ขาดงานบอย ยาย
บอยและมีการลาออกสูง สงผลตอระบบงาน การทํางานไมตอเนื่อง เพื่อประโยชนขององคการการสรางความ
ผูกพันในงานใหเกิดข้ึนในสมาชิกขององคการนับวาเปนสิ่งที่จําเปนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคลากรที่
รับผิดชอบแตละสายงานในองคการที่นับวาเปนกําลังสําคัญขององคการ     
 อยางไรก็ตามการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในงานตามการรับรูของบุคลากรในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลระดับจังหวัดยังมีนอย ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในการ
ทํางานของผูปฏิบัติในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปพิจารณาเปน
แนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงสงเสริมวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถใหอยูกับองคการใหยาวนานที่สุดเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในการทํางานตามการรับรูของบุคลากรสาธารณสขุในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี       
วัตถุประสงคเฉพาะ         
 1.เพื่อศึกษาระดับความผกูพันในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัด
อุบลราชธาน ี           

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณใน
งานกับความผูกพันในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี
 3.เพื่อศึกษาปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด Steers (1977 อางถึงใน พิรินทรชา สมานสินธุ.2554, หนา 16)และประยกุตใชจากงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปจจัยสวนบุคคล 

-อายุ  

-เพศ  

-สถานภาพสมรส 

-ระดับการศึกษา  

-ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

-ตําแหนงปฏิบัติงาน 

-รายได   

2.ปจจัยดานลกัษณะงาน 

3.ปจจัยดานประสบการณในงาน 

ความผูกพันในงาน 

-ดานความรูสึก 

-ดานความตอเนื่อง 

-ดานบรรทัดฐานทางสังคม 

 



วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล จํานวน 1,254 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2560) ขนาดของ
กลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณของ  Kelley & MaXwell (2003) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไดกลุม
ตัวอยาง 415 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 415 ชุดซึ่งเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัย ไดสรางข้ึนจากการดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่
ตองการศึกษา ทั้งหมด 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยอายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงปฏิบัติงาน รายได เปนลักษณะแบบเลือกตอบ    

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะงาน ประกอบดวยความอิสระในการทํางาน 
ความหลากหลายในงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน งานที่ทํามีโอกาสปฏิสัมพันธกันกับคน
อ่ืน ดานภาวะผูนําทักษะในการบริหารงาน ดานจุดมุงหมายองคการ ดานคุณภาพชีวิต ดานกําลังใจความทุมเท
ในงาน ดานคาตอบแทนโดยรวม มีจํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ         

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประสบการณในงาน ประกอบดวยความรูสึกวาตนเองมี
บทบาทและสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาตนเองเปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจาก
องคการ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงานและตอองคการ มีจํานวน 4 ขอ โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ     

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในการทํางาน ประกอบดวยดานความรูสึก ดานความ
ตอเนื่อง ดานบรรทัดฐานทางสังคมของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี มีจํานวน 18 ขอ โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดังตอไปนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตางๆ 
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชรวมกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจาย

ของขอมูล 
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับความผูกพันในงานโดยใช 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson product moment correlation coefficien ) 

2.2 หาปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Linear 
Regression)  

การวิจัยในคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยเวส
เทิรน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-
WTU 542695 
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สรุปผล 
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 69.7 อายุอยูระหวาง 21-30 ปรอยละ 39.06 สถานภาพ

สมรสคูรอยละ 52.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 82.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานในรพ.สต.อยูระหวาง 1-
10 ปมากที่สุดรอยละ 60.7 ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขพยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานสาธารณสุขและ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข รอยละ 35.6,30.8,18.9 และ 14.7 ตามลําดับรายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 15,001-
30,000 บาทมากที่สุดรอยละ 60.0 

2. คาเฉลี่ยระดับปจจัยที่มีผลตอพบวาระดับความผูกพันในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับสูงและระดับความผูกพันในการทํางานของ
บุคลากรรายดานพบวาดานความรูสึก ดานบรรทัดฐานทางสังคมและดานความตอเนื่องตามลําดับ สวนเหตุที่มี
ผลตอระดับความผูกพันในการทํางานคือ ความรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ ที่ทานทําในปจจุบัน มีเพื่อน
รวมงานที่ดี สถานที่ปฏิบัติงานนาอยูเหมือนบาน 

3. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศชาย ระดับการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงาน แตมี
สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่มีความสัมพันธเชิงลบกับความผูกพันในงาน สวนปจจัยดาน
ลักษณะงาน ปจจัยดานประสบการณในงานกับความผูกพันในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน ไดแก ปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงาน 

4. ปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ที่
มีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน ไดแกปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานโดยทั้ง 2 ปจจัย
สามารถรวมกันทํานายความผูกพันในองคการรอยละ 57.9 
 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันในการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ระดับความผูกพัน 𝒙� SD ระดับ 
ความผูกพันในงาน    
 ดานความรูสึก 25.06 3.51 สูง 
 ดานความตอเนื่อง 23.03 4.03 สูง 
 ดานบรรทัดฐานทางสังคม 23.22 4.01 สูง 
 รวม 71.31 10.03 สูง 
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ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานและ
ประสบการณในงานกับความผูกพันในงาน 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  P-value 
คุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในงาน   
 เพศชาย  0.22 <0.001 
 อาย ุ 0.02 0.67 
สถานภาพสมรส   
 โสด -0.10 0.04 
 คูและหมาย/หยา 0.10 0.06 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 0.11 0.02 
 ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี -0.13 0.01 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0.01 0.80 
ตําแหนงวิชาชีพ   
 นักวิชาการสาธารณสุข 0.10 0.04 
 พยาบาล -0.01 0.81 
 เจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 0.08 0.12 
รายไดตอเดือน 0.06 0.24 
ปจจัยดานลักษณะงาน 0.73 <0.001 
ปจจัยดานประสบการณในงาน 0.69 <0.001 

 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ที่รวมกันทํานายความผกูพนัในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ตัวแปร B SE (b) Beta t p-value 
ปจจัยดานลักษณะงาน 0.83 0.09 0.49 9.64 <.001 
ปจจัยดานประสบการณในงาน 1.27 0.20 0.32 6.30 <.001 

Constant = 16.63, R2=0.579, R2adj=0.577, F= 274.43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

68



อภิปรายผล 
 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในงานตามการรับรูของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี ระดับความผูกพันในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูงเมื่อจําแนกรายขอประเด็นที่มีคาคะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกความรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ ที่ทําในปจจุบันไดคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 85.87 
คะแนนความรูสึกวาเพื่อนรวมงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวคะแนนเฉลี่ย 85.32 คะแนนและความรูสึกวา
องคการนี้เปรียบเสมือนบานคะแนนเฉลี่ย 83.23 คะแนนแสดงใหเห็นวาบุคลกรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลความรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ ที่ทานทําในปจจุบัน มีเพื่อนรวมงานที่ดี สถานที่ปฏิบัติงานนาอยู
เหมือนบาน สอดคลองกับการศึกษาของอภิพงศ โชติรัตน (2558) ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบระดับความผูกพันใน
การทํางานของพนักงานยานอโศก เมื่อจําแนกตามเพศ พนักงานเพศ ชายและเพศหญิง มีความผูกพันในงานไม
ตางกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันในการทํางาน ของพนักงานยานอโศก เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา 
พนักงานยานอโศกที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันในงานไมตางกัน พนักงานยานอโศกที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีความผูกพันในงานแตกตางกัน พนักงานยานอโศกที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันใน
การทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรูบรรยากาศองคการดานการใหรางวัลและ
ดานความเจริญกาวหนาและการพัฒนามีผลตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศกที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมีผลตอความผูกพันในการทํางานรอยละ 65.2 โดยตัวแปรการรับรู
บรรยากาศองคการดานการใหรางวัลสัมประสิทธิ์การถดถอย เทากับ 3.48 และดานความเจริญกาวหนาและการ
พัฒนามีสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 29.1 สวนการรับรูบรรยากาศองคการ ดานการมีสวนรวมดานโครงสราง
ดานความอบอุนและการสนับสนุนและดานการควบคุมไมมีผลตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยาน
อโศก ระดับความผูกพันในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแกความผูกพันดานรูสกึ (x ̅ = 3.38) ความผูกพัน

จากมาตรฐานสังคม (x ̅= 3.16)และความผูกพันตอเนื่อง (x ̅ = 2.99) ตามลําดับและสอดคลองกับ วรารักษ ลี
เลิศพันธ (2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยดานลักษณะงานของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอร
เรชั่น จํากัด (มหาชน) กับความผูกพันในงานจากตารางโดยการหาคาสหสัมพันธ Pearson พบวาคา Significant 
level มีคา<0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปจจัยดานลักษณะงานของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอรปอรเรชั่น จํากัด(มหาชน) กับความผูกพันในงานมีความสัมพันธกันโดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) แลวพบวามีคา 0.658 ซึ่งแสดงวาปจจัยดานลักษณะงานของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)และความผูกพันในงานมีความสัมพันธกันและมีความสัมพันธกันในระดับมาก  
 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานกับความ
ผูกพันในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยสวน
บุคคลดานอายุมีความสัมพันธในงานดานความตอเนื่องที่มีความคิดที่จะทํางานกับองคการไปจนเกษียณอายุ
ราชการเนื่องจากกลุมที่มีอายุมากข้ึนความผูกพันในงานจากการตอบแบบสอบถามดานนี้จะสูงข้ึน ดานเพศมี
ความผูกพันในงาน ยกเวนความผูกพันดานความรูสึกที่ไมไดเห็นวาปญหาในงานคือปญหาของตนและเพื่อน
รวมงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวตนเอง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและตําแหนงปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับความผูกพนัในงานโดยเฉพาะดานความตอเนื่องขององคการในการตอบสนองความตองการของ
ผูปฏิบัติได ในสวนของคาตอบแทนหรือสวัสดิการและผลประโยชนที่เหมาะสม สวนปจจัยดานลักษณะงาน 
ปจจัยดานประสบการณในงานกับความผูกพันในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอภิพงศ โชติรัตน 
(2557) ศึกษาเร่ืองการรับรูบรรยากาศองคการที่สงผลตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก 
กรุงเทพมหานคร ผลการ เปรียบเทียบระดับความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก เมื่อจําแนกตาม
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เพศ พนักงานเพศ ชายและเพศหญิง มีความผูกพันในงานไมตางกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันในการ
ทํางานของพนักงานยานอโศก เมื่อจําแนกตามอายุ พบวาพนักงานยานอโศกที่มีอายุแตกตางกันมีความผูกพันใน
งานไมตางกัน พนักงานยานอโศกที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันในงานแตกตางกัน พนักงานยาน
อโศกที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05และแตกตางจากการศึกษาของสุรีพร สกุณี (2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความผูกพันในการ
ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว ผลการวิจัยพบวา
บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (Mean = 3.44, SD = 0.50)และความผูกพันในงานของบุคลากรโดยรวมอยูในระดับสูง 
(Mean = 3.80, SD = 0.59) ปจจัยสวนบุคคล คืออายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (p < 0.05) เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาวิชาชีพ หนวยงานที่ปฏิบัติงาน 
สภาพการจางงาน ระดับตําแหนงไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ปจจัยดานความผูกพันในงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต การทํางานโดยรวมในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
(r = 0.712, p < 0.001) 

ปจจัยที่รวมกันทํานายความผูกพันในงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี 
ไดแกปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานโดยทั้ง 2 ปจจัยสามารถรวมกันทํานายความผูกพันใน
องคการรอยละ 57.9 ปจจัยดานลักษณะงานโดยมีความหลากหลายในการทํางานมีภาคีเครือขายในการรวมทีม 
ไมวาจะเปนบาน วัด โรงเรียน องคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ภาคีเครือขายอ่ืนในพื้นที่ชวยกันขับเคลื่อน
งานดานสุขภาพ รวมทั้งประชาชนกลุมเปาหมายที่ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพมีความเสี่ยงทุกดาน ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ไมเหมาะสมและตองอาศัยความไววางใจจากชุมชน รวมทั้งการมี
อํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ อยางเต็มที่ สวนประสบการณในการทํางานสงผลตอความผูกพัน
โดยเจาหนาที่ตองมีทัศนคติที่ดีมีความรักความสามัคคีมีความไววางใจ บรรยากาศการทํางานในองคการดี รวมถึง
ผลตอบแทนเชนคาตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัยที่สรางความผูกพันในองคการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประดิษฐพงษ สรอยเพชร (2557) ศึกษา
เร่ืองความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแหงหนึ่ง สวนงานวิศวกรรม 
ที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาความผูกพันของพนักงานตอองคการโดยรวมอยูระดับปาน
กลาง ทั้งในสวนความผูกพันของพนักงานตอองคการดานความภูมิใจในองคการ ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการดานการทุมเทการทํางานและความผูกพันของพนักงานตอองคการดานความมีสวนรวมในการเติบโตของ
องคการโดยปจจัยที่มีผลทําใหพนักงานรูสึกผูกพันกับองคการเรียงลําดับคือ ปจจัยความผูกพันองคการดาน
วัฒนธรรมหรือจุดมุงหมายขององคการ รองลงมาคือปจจัยความผูกพันองคการดานความสัมพันธ ปจจัยความ
ผูกพันองคการดานภาวะผูนําปจจัยความผูกพันองคการดานคุณภาพชีวิต ปจจัยความผูกพันองคการดาน 
คาตอบแทนโดยรวม ปจจัยความผูกพันองคการดานลักษณะงาน ปจจัยความผูกพันองคการดานโอกาสที่ไดรับ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับกลุมอางอิงพบวา มีความสัมพันธ
กับความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 ควรมีการแกไขปญหาดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลอยางชัดเจน 
 ควรมีการตอบสนองตอความตองการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
อยางเหมาะสม รวมถึงผลตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบที่เปนธรรม ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 ควรมีการเสริมสรางปจจัยที่สรางความผูกพันในงานเพื่อลดการโยกยายหรือเปลี่ยนองคการของ
บุคลากร  
 ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใชควรมีการเพิ่มขวัญกําลังใจ สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน
ตางๆใหกับบุคลกรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางตอเนื่องและนาํมาใชในการสงเสริมขวัญและกําลังใจ 
อยางเหมาะสม โดยมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งในดานการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับบัญชาระดับสูง  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในงานตามการรับรูของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ใหครอบคลุมตัวแปรอ่ืนๆ มากกวากรอบแนวคิดในการ
วิจัยในคร้ังนี้รวมทั้งประยุกตใชแนวคิดที่หลากหลายดานการวัดและประเมินความผูกพันในองคการ 
 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมความผูกพันในองคการของ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขใน
พ้ืนที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ 
Factors Affecting to the Operation and Control of Dengue prevented by Public 
health Officials in high rish area, Amnatchareon province. 
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ภาควิชา การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 345 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูลโดย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบัติงานปอ้งกนั
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบหลาย
ขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ การสนับสนุนจากองค์การด้านเวลา 
(X19) การสนับสนุนจากองค์การด้านบุคลากร (X16) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (X11) สถานภาพโสด (X4) ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X7) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ (X6) การได้รับการฝึกอบรมด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (X12) อายุ (X3) ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขใน
พื้นที่เสี่ยงสูง ได้ร้อยละ 88.3 (R2=0.883, SEest=7.395, F=318.335, p<0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การด้านเวลา ด้านบุคลากร ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การได้รับ
การฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อายุ  มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง 
  
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก, พื้นที่เสี่ยงสูง,  
 บุคลากรสาธารณสุข, ไข้เลือดออก 
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Abstract
This cross-sectional research study The purpose of this study was to investigate 

factors influencing dengue activity in dengue cases in Amnat Charoen province. The 
sample was a public health worker working in public health. 345 high risk areas in 
Amnat Charoen Province. The data were collected by using the questionnaire developed 
by the researcher between January 2017 and December 2017. The data were analyzed by 
descriptive statistics. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, median per centile, 25th percentile, and factorial correlation coefficient of 
dengue hemorrhagic fever among health personnel in risky areas. high The results of the 
study revealed that the factors influencing dengue activity in high risk areas of Amnat 
Charoen Province were 8 factors, namely, time support (X19) Personnel Support (X16) 
Duration (X11) Single Status (X4) Higher Education (X7) Status Dengue / Divorce / 
Separation (X6) Dengue Prevention Training (X12) Age (X3). Dengue haemorrhagic 
fever was found in 88.3% (R2 = 0.883, SEest = 7.395, F = 318.335, p <0.001) 
Statistically significant at the 0.05 level. The research found that the factors supporting 
the organization's time, personnel, working time, bachelor's degree, higher education 
Widow / Divorced / Separated Dengue prevalence training has been implicated in the 
prevention of dengue hemorrhagic fever among health personnel in high risk areas. 

Key word (s) : Factors influencing, dengue control, high risk areas, Health 
personnel,dengue
 
บทน า 
 โรคไข้เลือดออก จัดเป็นโรคซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศในแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยซึ่งจัดเป็นพื้นที่ ที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสเดงกีในรูปแบบของโรคไข้เลือดออก
ชนิดไวรัสเดงกี ในประเทศไทยครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2501 จากนั้นการระบาดของโรคได้
แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สาเหตุของการระบาดของไวรัสเดงกีไปทั่วโลกเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัย
หลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นชุมชนชาวเมืองซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าการเพิ่ม
ของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วเกิดชุมชนเมืองใหญ่ ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนแออัดขาดสุขอนามัยที่ดี มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงเพิ่มขึ้น สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนไปและขาดการควบคุมประชากรยุงที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
การเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายในปัจจุบันท าให้สามารถน ายุงลายและเชื้อไวรัสเดงกีไปกับยุงตลอดจน
บุคคลที่อยู่ในระยะฟักตัวของโรคหรือในระยะที่มีอาการป่วยไปยังที่ต่างๆ ได้โดยง่าย  
 สถานการณ์สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ รายงานโดยส านักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 17,614 ราย อัตราป่วย 26.92 ต่อ
ประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09 ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง 
36.48 ตอแสนประชากร (8,149 ราย) ภาคไต้ 28.24 ตอแสนประชากร (2,658 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20.8 ตอแสน ประชากร (4,552 ราย) ภาคเหนือ 18.86 ต่อแสนประชากร (2 ,255 ราย) ตามล าดับ จังหวัด
อ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 42 ของประเทศ (19.69 ต่อประชากรแสนคน ) จ านวน 74 ราย อยู่ล าดับ
ที่ 47 ของประเทศ ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 1.35 และเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดในเครือข่าย
บริการที่ 10 ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 43.22 ต่อประชากรแสนคน (634 ราย) รองลงมา จังหวัด
อุบลราชธานี 33.25 ต่อประชากรแสนคน (708 ราย) จังหวัดอ านาจเจริญ 19.69 ต่อประชากรแสนคน (74 ราย) 
จังหวัดยโสธร 15.18 ต่อประชากรแสนคน (82 ราย) และจังหวัดมุกดาหาร 10.95 ต่อประชากรแสนคน (38 
ราย) 



  ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของบุคลากรสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย
ความส าเร็จของการบริหารหรือปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารอันส าคัญ 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และวิธีการจัดการ จัดว่าปัจจัยทั้ง 4 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร เพราะว่าในการบริหารเกือบทุกประเภท
จ าเป็นต้องอาศัยคน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการเป็นองค์ประกอบส าคัญไม่ว่าการบริหารนั้นจะเป็นการบริหาร
ราชการหรือบริหารธุรกิจก็ตาม  
 การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งงานจะส าเร็จได้ต้องอาศัยบุคลากรสาธารณสุขในการ
ปฏิบัติงาน จากการด าเนินงานที่ผ่านมายึดนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรค 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ด าเนินงานเฝ้าระวังโรค 2) การควบคุมการระบาดของโรค 3) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 4) การ
ประสานงานองค์กรในพื้นที่ 5) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ และ 6) การสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน และในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ในจังหวัดอ านาจเจริญ (ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก) ปี 2560 (1 มกราคม 2560–2 เมษายน 2560) จังหวัด
อ านาจเจริญได้รับรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสะสม จ านวน 22 รายคิดอัตราป่วย 5.95 ต่อ
ประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อายุต่ าสุด 2 ปี สูงสุด 76 ปี อัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่กลุ่มอายุ 5 -9ปี 
จ านวน 3 ราย (อัตราป่วย 13.13 ต่อประชากรแสนคน) อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุดคือ
อ าเภอชานุมาน (อัตราป่วย 14.30 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคืออ าเภอปทุมราชวงศา ลืออ านาจอ าเภอเส
นางคนิคม และอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ตามล าดับ จากการประเมินความเสี่ยง ภาพรวมจากการเฝ้าระวังเชื้อ
ไวรัสพบเชื้อไวรัสเดงกี่ครบ 4 สายพันธุ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงคาดว่าโรคไข้เลือดออกอาจกลับมาระบาดได้ โดย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงส่วนใหญ่เป็นน้ าใช้ที่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่โรคต่อเนื่อง โดยการพ่นสารเคมี ควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม (ตามมาตรฐานการควบคุมการระบาด) รวมทั้ง จัดกิจกรรม
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ควรเร่งรัดท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเน้นน้ าใช้ที่บ้าน กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกดี
ขึ้น ปัจจัยอย่างหนึ่งที่น่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าว คือ บทบาทหน้ าที่ และภาระงานของบุคลากร
สาธารณสุขที่เป็นแกนน าหลักในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ภาระงานที่มากเกินไป ความเร่งด่วนของงาน 
และการตอบสนองงานนโยบายหลายเร่ือง อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคได้  
 จากสภาพปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ประกอบกับการท างานที่หลากหลายและปริมาณ
งานที่มากเกินไป การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลาย
ฝ่ายในการด าเนินงาน และความทุ่มเทใส่ใจในการท างานอย่างหนัก สถานการณ์โรคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และไม่มีความชัดเจนด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง
จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัด
อ านาจเจริญ ให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งสามารถน าปัจจัยที่ได้ไป
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 

76



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร

สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุข

ในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ การสนับสนุนจากองค์การ

ได้น าแนวคิดของ ทองหล่อ เดชไทย (2545) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และด้านการใช้เวลา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ 
(Schermerhorn et al., 2003) คือ ลักษณะส่วนบุคคล ความพยายามในการท างาน และการสนับสนุนจาก
องค์การ เป็นแนวทางศึกษาการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง
สูงจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวแปรที่ต้องศึกษา 
ดังภาพประกอบที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1) คณุลกัษณะสว่นบคุคล   
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศกึษา 
- รายได้ 
- ประสบการณ์การปฏิบตังิานปอ้งกนั
ควบคมุโรคไข้เลอืดออก 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 
2) ความพยายามในการท างาน  

ปัจจยัจงูใจ 
- ด้านส าเร็จในงาน 
- ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
- ด้านความรับผิดชอบ 
- ด้านลกัษณะของงาน 
- ด้านความก้าวหน้าในงาน 

ปัจจยัค า้จนุ 

- ด้านคา่ตอบแทน 
- ด้านนโยบายและกฎระเบยีบ 
- ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน 

3) การสนับสนุนจากองค์การ/การบรหิาร
จัดการ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านงบประมาณ 
- ด้านวัสดุอุปกรณ ์
- ด้านเวลา 
 

4) สมรรถนะในการปฏิบัติงานป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 

การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขใน

พื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจรญิ 

- การปฏิบติังานเฝ้าระวงัโรค 
- การควบคุมการระบาดของโรค 
- การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
- การประสานงานองคก์รในพ้ืนท่ี 
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
- การสนบัสนุนการปฏิบติังานป้องกนั 
ควบคุมโรคในชุมชน   

 



วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัด

อ านาจเจริญ ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในปี 2559 จ านวนทั้งหมด 345 คน(ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2559) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสูตรค านวณของ เคลลี่และแม็กเวล (Kelly & Maxwell, 2003) ที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 210 ราย ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 345 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) จ านวน 345 ชุดซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ี
ผู้วิจัย ได้สร้างขึ้นจากการดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็น
ค าถามปลายปิดให้เลือกตอบและปลายเปิดให้เติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ และประสบการณ์การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการปัจจัยจูงใจ จ านวน 5 หมวด รวม 11 ข้อ ประกอบด้วยด้านส าเร็จใน
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 
โดยค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการปัจจัยค้ าจุน จ านวน 3 หมวด รวม 12 ข้อ ประกอบด้วยปัจจัยค้ าจุน
ด้านค่าตอบแทน ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองค์การ จ านวน 4 หมวด 40 ข้อ ประกอบด้วย ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านเวลา โดยค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval Scale) 
  ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 6 หมวด รวม 45 ข้อ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานเฝ้า
ระวังโรค การควบคุมการระบาดของโรค การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การประสานงานองค์กรในพื้นที่ การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval Scale) 
 ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้เติมข้อความ 
ให้ตอบแบบเสรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ก าหนดนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาที่มีการวัดข้อมูลเป็นข้อมูลแจงนับและอันดับวิเคราะห์เป็นจ านวนและร้อยละ 

ส่วนข้อมูลต่อเนื่องข้ึนไปวิเคราะห์และน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ มัธยฐาน ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
 3. การหาความสัมพันธ์เบื้องต้นของระดับการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่และมี
ความสัมพันธ์ มี 2 วิธี ดังนี้   
 3.1 ตัวแปรที่มีระดับการวัดข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลต่อเนื่องขึ้นไป (Interval scale) ขึ้นไปน ามาวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) ระหว่างตัวแปรโดยตรง  
 3.2 ส่วนข้อมูลที่มีการวัดเป็นข้อมูลแจงนับและข้อมูลอันดับ จะใช้วิธีทดสอบความสัมพันธ์กับระดับการ
ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลต่อเนื่อง ด้วยวิธีทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม (F-test) ส่วนกลุ่มตัวแปรอันดับใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) ถ้าตัวแปรในกลุ่มใดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะถูกน ามาจ าลองตัวแปร (Dummy 
variable) โดยให้ตัวแปรที่สนใจมีค่าเป็น 1 ส่วนตัวแปรที่ไม่สนใจมีค่าเป็น 0 น าเข้าสู่การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันต่อไป  
  น าตัวแปรที่พบความสัมพันธ์ตามวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเข้าสู่การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple linear regressions) ต่อไปโดยวิธี Stepwise multiple linear regression 

 
ผล/สรุปผล 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.7 มีอายุเฉลี่ย 40.37 ปี (8.34) (S.D. = 8.34 
ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 87.0 มีมัธยฐานของ
รายได้ครัวเรือน 27,700 บาท (P25 เท่ากับ 20,000 บาท P75 เท่ากับ 35,000 บาท) มีระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ปฏิบัติงาน 16.59 ปี (S.D. = 8.71 ปี) เคยการได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 
80.9 และมีมัธยฐานการได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในรอบ 1 ปี จ านวน 1 ครั้ง 
(P25 เท่ากับ 1 คร้ัง P75 เท่ากับ 1 คร้ัง) ตามล าดับ  

2. ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความพยายามในการท างานได้แก่ ปัจจัยจูง
ใจ ปัจจัยค้ าจุน และการสนับสนุนจากองค์การ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่า มี 14 ตัวแปร คือ อายุ (r=0.296, p-value<0.001) สถานภาพโสด (r=0.342, p-
value<0.001) สถานภาพสมรส (r=-0.262, p-value<0.001) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ (r=-0.174, 
p-value=0.001) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (r=0.263, p-value<0.001) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (r=0.269, p-
value<0.001) การไม่ เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก  (r=0.288, p-
value<0.001) ได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (r=-0.109, p-value=0.043) ปัจจัย
จูงใจ (r=0.568, p-value<0.001) ปัจจัยค้ าจุน (r=0.546, p-value<0.001) การสนับสนุนจากองค์การด้าน
บุคลากร (r=0.782, p-value<0.001) การสนับสนุนจากองค์การด้านงบประมาณ (r=0.663, p-value<0.001) 
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การสนับสนุนจากองค์การด้านวัสดุอุปกรณ์ (r=0.654, p-value<0.001) และการสนับสนุนจากองค์การด้าน
เวลา (r=0.792, p-value<0.001) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุความสัมพันธ์  

3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงมีจ านวน 8 ตัว
แปร คือ การสนับสนุนจากองค์การด้านเวลา การสนับสนุนจากองค์การด้านบุคลากร ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การได้รับ
การฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อายุ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง อย่างมีนัยส าคัญท่งสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.883 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ ทั้ง 8 ตัวแปร สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูงได้ ร้อยละ 88.3 (R2= 0.883, SEest = 7.395, F = 
318.335, p < 0.001)  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ  จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยน าที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวน 8 ตัวแปร คือ การสนับสนุนจากองค์การด้านเวลา การ
สนับสนุนจากองค์การด้านบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อายุ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ อย่างมีนัยส าคัญท่งสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.883 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ ทั้ง 8 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง  
ได้ ร้อยละ 88.3 (R2= 0.883, SEest = 7.395, F = 318.335, p < 0.001) 
 1. การสนับสนุนจากองค์การด้านเวลาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญอาจเนื่องมาจาก ปัจจัยด้านการใช้เวลา
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน การบริหารการใช้เวลาเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท าให้ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณัฐพงษ์ ศิลาเหลือง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา ปัจจัยด้านเวลามีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด  รัชนีกร กุญแจทอง และชนะพล ศรีฤาชา 
(2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา การสนับสนุนจากองค์การในเรื่องปัจจัยด้านเวลามีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น 
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 2. การสนับสนุนจากองค์การด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ การสนับสนุนให้มีคนท างานที่
เพียงพอ ร่วมกับทรัพยากรอื่น เช่น เงิน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงาน จะท าให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพงษ์ ศิลาเหลือง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีข่องนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด ผล
การศึกษา ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัด
ร้อยเอ็ด คือปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยทั้ง 2 ด้านสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข ในจังหวัดร้อยเอ็ด และรัชนีกร กุญแจทอง และชนะพล ศรีฤาชา 
(2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า การเพิ่มปริมาณคนในการท างานช่วยส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ การเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วย
ให้บุคคลากรมีเวลาในการศึกษาข้อมูลต่างในพื้นที่ มีเวลาในการทบทวนปัญหาและสาเหตุของการด าเนินงานทีไ่ม่
ประสบผลส าเร็จ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และน าไปสู่การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร นามมา (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ประสบการณ์ปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น และฐากูร เกชิต (2551) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริการและบริหารการเงินการคลังโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการและ
บริหารการเงินการคลังโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น และณัฐพล 
มีพรหม (2551) ศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัยใน
จังหวัดสกลนคร พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าสถานีอนามัย ในจังหวัดสกลนคร และดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและการ
สนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ และประดิษฐ์ สารรัตน์ (2551) ศึกษาวิจัยเร่ือง การ
สนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัด
หนองคาย พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย 
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 4. สถานภาพโสด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ บุคคลากรที่มีสถานภาพโสดสามารถทุ่มเทการท างาน
ได้มากทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึงมีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้มากกว่าคนปกติ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ พิศิษฐ์ ปรึกไธสง (2552) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สถานภาพสมรส พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 5. ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ อาจเนื่องมาจาก การศึกษาหรือระดับ
การศึกษาของบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคคล บุคลากรที่มีการศึกษาสูงและเฉพาะทางด้าน
การป้องกันและควบคุมโรค หรือระบาดวิทยา หรือมีความรู้ที่ครอบคลุมหลายศาสตร์ สามารน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ และพิศิษฐ์ ปรึกไธสง (2552) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 6. สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ อาจเนื่องมาจาก สถานภาพสมรสของ
บุคคลอาจจะมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคคล เช่นเดียวกับคนโสด สามารถทุ่มเทการท างานได้มากทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ รวมถึงมีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้มากกว่าคนปกติ และน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ พิศิษฐ์ ปรึกไธสง (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สถานภาพสมรส พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 7. การได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ 
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมากจะมีความประสบการณ์และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคมากตามไปด้วย 
อาจน าไปสู่การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี  สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร นามมา 
(2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น พบว่า ประสบการณ์ปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น และฐากูร เกชิต (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการและบริหารการเงินการคลังโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการและบริหารการเงินการคลังโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น และณัฐพล มีพรหม (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดสกลนคร พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัย  ในจังหวัดสกลนคร และดาวรุ่ง 
ดอนสมจิตร (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้าง
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สุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 8. อายุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดอ านาจเจริญ อาจเนื่องมาจาก อายุของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีอายุมากกว่าคนอื่นจะมีประสบการณ์การท างานมาก เห็นแนวทางการท างาน 
และวิธีการในการแก้ปัญหาสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิศิษฐ์ ปรึกไธสง (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง คือ การสนับสนุนจากองค์การด้านเวลาและด้านบุคลากร ผู้บริหารควรมีการ
สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน สนับสนุนให้มีคนท างานที่เพียงพอ 
ร่วมกับทรัพยากรอื่น เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงาน และส นับสนุนให้
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานจะท าให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ส่วน ด้านผู้ปฏิบัติ ควรใช้แนวทางการมีส่วนร่วม เช่น อสม .ผู้น าชุมชน 
คนในชุมชน รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้ตระหนักถึงความส าคัญ ให้เกิดมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ปฏิบัติงาน เพื่อการด า เนินกิจกรรมที่ยั่งยืน และเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 2.  จากการศึกษาพบว่า สถานภาพโสด และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ และอายุ มีผลต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง การบริหารจัดการ
เร่ืองการจัดคนให้มีความเหมาะสมกับงานจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและต้องเกิดความเหมาะสมเพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงสูง บุคลากรที่มีการศึกษาสูงและโดยเฉพาะทางด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค หรือระบาดวิทยา หรือมีความรู้ที่ครอบคลุมหลายศาสตร์ หน่วยงานควรมีการส่งเสริม
การศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ อายุ บุคลากรที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่าบุคลากรที่อายุยังน้อย จึงควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรที่อายุยังน้อยให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 4. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขใน
พื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดการเวลาการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสม เพื่อช่วยให้บุคคลากรมี
เวลาในการศึกษาข้อมูลต่างในพื้นที่ มีเวลาในการทบทวนปัญหาและสาเหตุของการด าเนินงานที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ 
ปัจจัยเสริม และศึกษาอ านาจการท านายของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ที่มีต่อการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นสตรีที่มีอายุ 30 - 
60 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2560 จ านวน 155,886 คนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน446คนได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
ประกอบด้วย3ส่วนคือปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ตรวจสอบสอดคล้อง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยมีค่า IOC ของแต่ละข้อได้ค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) สถิติ OR,95%CI และ Multiple logistic regression 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้แก่ สถานภาพสมรส 
การเคยตรวจมาก่อน และปัจจัยเสริม โดยพบว่าสถานภาพสมรสอื่น ๆ เช่น คู่ หม้าย หย่า/แยก มีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจเข้ารับการตรวจมากกว่าคนที่มีสถานภาพโสด 2.1 เท่า (95%CI 1.2 ถึง 3.5) กลุ่มที่ไม่เคยตรวจมาก่อน
มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเข้ารับการตรวจมากกว่ากลุ่มที่เคยตรวจ 3.29 เท่า(95%CI 2.1 ถึง 5.2) และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเข้ารับการตรวจมากกว่ากลุ่มที่มีแรง
สนับสนุนทางสังคมต่ า 1.9 เท่า(95%CI 1.2 ถึง 2.9)จากผลการศึกษานี้ควรพัฒนาการให้การสนับสนุนทางสังคม
โดยเน้นที่สามีและครอบครัวให้ความรู้แก่บุคคลในครอบครัวให้เห็นถึงความส าคัญของการมารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและควรด าเนินการส่งเสริมให้ค าแนะน าในกลุ่มที่ไม่เคยตรวจมาก่อนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่
เป็นโสดเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลดีของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมาเข้ารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกมากข้ึน 
      
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผล,การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ปีจังหวัดสุพรรณบุรี 
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Abstract 
This cross-sectional research has the objective. To study the affecting factors, 

factors supporting and study the power of prediction. Facilitating factors and 
complementary factors. to receive Cervical cancer screening for women aged 30-60 
years in Suphanburi province. The population in this study was 30-60 years old living in 
Suphanburi province. In the fiscal year 2558 - 2560, 446 people were sampled using a 
stratified sampling method. The instrument used for data collection was the IOC (Index 
of Item Objective Congruence). Descriptive statistics, OR, 95% CI, and multiple logistic 
regression were used. 

The study indicated that Affecting factors to receive cervical cancer screening 
include marital status, previous examination and supplementary factors were follow; 
Marital status, such as widow / divorced couple, was found to be more likely to have 
screening than those who had 2.1 times (95% CI 1.2 to 3.5). 3.29 times (95% CI 2.1 to 
5.2) and moderate social support tend to make a decision for screening more than those 
who had low in social support (95% CI 1.2 to 2.9).The results suggest that should be 
development in social support by the husband and family to educate family members for 
understanding of the importance in receiving cervical cancer screening services and 
should be emphasized providing the target groups especially single women in order to 
obtain information about the benefits of cervical cancer screening  

 
Key Words; Factors Affecting, Cervical Cancer Screening, Women age 30-60 Years, 
Suphanburi Province 
 
บทน า 

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับสตรีทั่วโลกจากการคาดการณ์ประมาณพบว่าจะมีผู้ป่วยราย
ใหม่ประมาณ 500,000 รายต่อปีและจะเสียชีวิตมากกว่าปีละ 270,000 คนหรือเฉลี่ยวันละ 650 คนส าหรับใน
ประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากมะเร็งเต้านมและปัจจุบันยังคงเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศโดยมีอุบัติการณ์ปรับมาตรฐานตามอายุ (age-standardized incidence 
rate) เท่ากับ 24.5 ต่อประชากรสตรี 100,000 คนต่อปีในแต่ละปีมีจ านวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
ประมาณ 10,000 คนและมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 5,200 คนหรือประมาณร้อยละ 52 ถ้า
คิดเป็นวันแล้วจะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยวันละประมาณ 27 คนและมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็ง
ปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 14 คนในการเสียชีวิตจากมะเร็งของสตรีไทยนั้นสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเป็น
อันดับ 2 รองมาจากมะเร็งตับ (จตุพล ศรีสมบูรณ์, 2555)  

กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดท าโครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัดฟรีในโรงพยาบาลของรัฐเริ่มตั้งแต่ปี 2548 – 2552 โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุที่
ก าหนดคือ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจ านวน 1 ครั้งและในช่วงที่ 2 คือ
ในปี 2553 –2557 มีเป้าหมายให้ผู้หญิงอายุ 30 – 60 ปีเข้าคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้งให้ได้ร้อยละ20 ต่อ
ปีและเมื่อสิ้นสุดโครงการปี 2557 ต้องคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกเห็นความส าคัญและเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะ
เร่ิมแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็งรวมถึงผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
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  จากผลการด าเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัดมีสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 
จ านวน 8,498,985 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.74 พบผลผิดปกติจ านวน 101,555 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.33 พบ
ผู้ป่วยมะเร็งจ านวน 3,669 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.05(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,2556)แต่ละปีกลุ่มเป้าหมายรายใหม่
ที่เข้ารับการตรวจจะมีจ านวนลดลงต่อเนื่องจากปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 22.64 และในปี 2557 เหลือเพียงร้อยละ 
3.78 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการค้นหาและชักชวนสตรีรายใหม่เพื่อเข้ารับการคัดกรองจะท าได้
ยากขึ้นด้วยเหตุผลที่หลากหลายเช่นอายที่จะมาตรวจคิดว่าไม่มีความเสี่ยงหรือไปท างานทุกวันไม่มีเวลา 
นอกจากนี้ในส่วนของสตรีที่ผลการคัดกรองที่พบความผิดปกติยังได้มีการติดตามในส่วนของการส่งตรวจและ
วินิจฉัยโรคเพิ่มเติมรวมถึงการรักษา จากการส ารวจโดยแบบสอบถามที่สง่ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทั่วประเทศพบว่าแต่ละหน่วยงานตอบว่าได้ส่งผู้มีผลตรวจผิดปกติไปท าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือส่งไปรักษา
ทุกรายส่งผลให้จะสตรีที่มารับการตรวจคัดกรองและพบความผิดปกติเข้าถึงการรักษาสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบบริการสาธารณสุขที่ดีของประเทศ อย่างไรก็ตามยังต้องรณรงค์และพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคประชาชนหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการประจ าและเร่งชี้แจงท าความ
เข้าใจถึงความจ าเป็นในการป้องกันการลุกลามของมะเร็งปากมดลูกด้วยการคัดกรองความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการ
ตรวจ 1 ครั้งใน 5ปีซึ่งจะช่วยลดการป่วยและเสียชีวิตของโรคมะเร็งปากมดลูกลงได้ (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ,2552) 
  สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มาอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามสภาพปัญหาในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายปี 2557 ซึ่งเป็นปี
สุดท้ายของโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัดครบ 5 ปี ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งเป้าหมายจะต้องได้ผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดดังนั้นจึงได้จัดท าแผนเร่งรัดสตรี
อายุ 30-60 ปี รายใหม่ที่เหลือให้เข้ารับการตรวจpap smearไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ก าหนดมาตรการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ค้นหา/จูงใจให้รับการตรวจPap smear ทุกรายจากการสรุปผลการด าเนินงานตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าในปี 2558-2560 มีสตรีกลุ่มเป้าหมายสะสมรายใหม่จ านวน 
155,887ราย ผลการด าเนินงานมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจ านวน 59,653ราย คิด
เป็นร้อยละ 45.43(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี,2560) ซึ่งจ านวนผู้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ท าให้สตรีส่วนใหญ่ยังมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ยังไม่ปรากฏอาการ การที่
สตรีส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นน่าจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายด้าน 
  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มอายุระหว่าง30 – 60ปี ซึ่งถือว่าเป็นสตรีกลุ่มเสี่ยงเพื่อน าผล
การศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรการการด าเนินงานส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีกลุ่มอายุระหว่าง 30-60 ปี ให้มารับบริการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เป็นการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยและตายของสตรีจากโรคมะเร็ง
ปากมดลูกต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ30-60 ปี จังหวัด
สุพรรณบุรี 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ของสตรีอายุ 30 - 60 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.เพื่อศึกษาอ านาจการท านายของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมต่อการข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)     (Dependent Variables) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน า 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ             - สถานภาพสมรส 
- ศาสนา        - ระดับการศึกษา 
- อาชีพ           - รายได้ของครอบครัว 
- สิทธิการรักษาพยาบาล 
2.ปัจจัยด้านการรับรู ้
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
- การรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก 
- การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

ปัจจัยเอ้ือ 
ระยะทางจากที่พักถึงสถานบรกิารการรับรู้คุณภาพบริการ 
 -  ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
 -  ความเชื่อถือไว้วางใจได ้
 -  การตอบสนองต่อผู้ใชบ้ริการ 
 -  การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ 
 -  ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ 
ปัจจัยเสริม 
การสนับสนุนทางสังคม 
   -  การสนับสนนุจากคู่สมรสและ ครอบครัว 
   -  การสนับสนนุจากเพื่อนบา้น 
   -  การสนับสนนุจากบุคลากรสาธารณสุข 
 

 
 

การเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

1. ตรวจ 

2. ไม่ตรวจ 



วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional Analytical Research) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 -60 ปีจังหวัดสุพรรณบุรี มี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ สตรีที่มีอายุ 30 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงระยะเวลาจากเดือน

ตุลาคม2557 -เดือนกันยายน 2560 จ านวน 155,886 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีที่มีอายุ 30 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงระยะเวลาจากเดือน

ตุลาคม2557 -เดือนกันยายน 2560 ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากผลลัพธ์หลักคือ การตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap Smear) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ ตรวจ และไม่ตรวจ ดังนั้นการค านวณขนาด
ตัวอย่างจึงใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ Hsieh, Bloch and Larsen (1998) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
446 คน เก็บข้อมูลจากประชากรใน 10 อ าเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน
ธันวาคม2560ถึงเดือนกุมภาพันธ์2561ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างใน
10อ าเภอโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2547) สัดส่วนที่ได้คือ 349.5 ต่อ 1 คนดังนั้นสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด 78,889 
คนจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง 226 คนและสตรีที่ไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด 76,997 คนจะ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 220 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม มี 3 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 ปัจจัยน า ได้แก่  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

สิทธิการรักษา เป็นลักษณะแบบเลือกตอบ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งสิ้น 22ข้อ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามการรับรู้ 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 8 ข้อ ด้านการรับรู้
ความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 8 ข้อ ด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 6 ข้อ 

ลักษณะของข้อค าถาม ที่ตรงกับความรู้สึกและความคิดเห็นของสตรีวัย 30 -60 ปี ที่มีต่อการรับรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดโดยมีค าตอบให้เลือก3ระดับโดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว คือ เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเอ้ือได้แก่ คุณภาพการบริการของสถานบริการ จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถาม 
5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ จ านวน 4 ข้อ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ จ านวน 4 ข้อ การตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการจ านวน 4 ข้อการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ จ านวน 4 ข้อความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผู้ใช้บริการ จ านวน 4 ข้อ 

ลักษณะของข้อค าถาม เป็นค าถามที่ตรงกับความรู้สึกและความคิดเห็นของสตรีวัย 30 - 60 ปี ที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของสถานบริการในการมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดโดยมีค าตอบให้
เลือก 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว  
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ด้าน 
คือ การสนับสนุนจากคู่สมรสและครอบครัวจ านวน 4 ข้อ การสนับสนุนจากเพื่อนบ้านจ านวน 4 ข้อ 
การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขจ านวน 4 ข้อ 

ลักษณะของข้อค าถาม เป็นค าถาม ที่ตรงกับความรู้สึกและความคิดเห็นของสตรีวัย 30 - 60 ปี ที่มีต่อ
การสนับสนุนทางสังคม ในการมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดโดยมีค าตอบให้เลือก 3 ระดับ 
คือบ่อยที่สุด นานๆคร้ัง ไม่เคย โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. วิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยสถิติ

OR,95%CI, Multiple logistic regression 
 
ผล/สรุปผล 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอายุ 30-45 ปี มากที่สุด ร้อยละ 64.6 
สถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 23.3 เกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 99.1 ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 47.8 อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ ร้อยละ 37.0 รายได้ต่อ
เดือน อยู่ระหว่าง 1,100-15,000 บาท ร้อยละ 57.6 สิทธิการรักษาใช้สิทธิเบิกค่ารักษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
38.1 รองลงมาคือ ประกันสังคม ร้อยละ 31.4 ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการ ระยะทางใกล้ที่สุดคือ 1 – 5 
กิโลเมตร มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 58.1 การเดินทางจากบ้านถึงสถานบริการไม่เป็นอุปสรรคเกือบทั้งหมด ร้อย
ละ 96.2 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเคยตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นร้อยละ 50.7 ไม่เคยตรวจ ร้อยละ 49.3 

ส่วนปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม พบว่าปัจจัยน าการรับรู้ความเสี่ยงและความรุนแรงอยู่ใน
ระดับน้อยร้อยละ 86.8 และ 94.2 ตามล าดับส่วนการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
55.8ปัจจัยเอื้อโดยรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้านและปัจจัยเสริมในการการตัดสินใจเข้ารับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกอยู่ในระดับน้อยทั้งสามปัจจัย 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี จังหวัด
สุพรรณบุรีการศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดให้อายุ เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุ 30-45 ปีและกลุ่มที่เป็นวัยหมดประจ าเดือน 
46-60 ปี สถานภาพสมรส ก าหนดให้สถานภาพสมรสโสดเป็นกลุ่มอ้างอิงเทียบกับสถานภาพสมรส อื่น ๆ ได้แก่ 
คู่ หม้าย หย่าและแยก ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไปน่าจะมีความแตกต่างกัน อาชีพ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนอาชีพที่รับราชการมากและน่าจะมีโอกาสและความรู้ในการตัดสินใจเข้ารับการ
ตรวจมากกว่าจึงก าหนดให้เป็นกลุ่มอ้างอิง รายได้เฉลี่ยก าหนดสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สิทธิการรักษาพยาบาล
ก าหนดให้เบิกได้ประกอบด้วยสิทธิข้าราชการและประกันสังคม ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการก าหนดตาม
งานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีความแตกต่างกันระหว่างน้อยกว่า 10 กิโลเมตรกับมากกว่า การเคยตรวจกับไม่เคยตรวจ
อาจส่งผลต่อการเข้ารับการตรวจแตกต่างกัน ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าและปานกลางส่วน
ปัจจัยเสริมอยู่ในระดับต่ าและปานกลางใกล้เคียงกันตามตาราง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี จังหวัดสุพรรณบุรีดัง 
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ตารางแสดงผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 
30-60 ปี จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 3 ส่วนได้แก ่

1. ปัจจัยน าได้แก่ข้อ 1-9 
2. ปัจจัยเอ้ือได้แก่ข้อ 10 
3. ปัจจัยเสริมได้แก่ข้อ 11 

ปัจจัย N Crude OR (95%CI) aOR* (95%CI) p-value 
1.อายุ 
 1.1 30-45 ปี 
 1.2 46-60 ปี  

 
288 
158 

 
1 
0.5 (0.5-1.1) 

 
1 
0.8 (0.5-1.3) 

0.39 

2. สถานภาพสมรส 
 2.1 โสด 
 2.2 อื่นๆ 

 
104 
342 

 
1 
0.28(0.18-0.44) 

 
1 
2.1(1.2-3.5) 

0.005 

3. ระดับการศึกษา 
 3.1 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 3.2 ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
213 
233 

 
1 
0.41 (0.27-0.60) 

 
1 
1.7 (0.9-3.1) 

0.092 

     
4. อาชีพ 
 4.1 รับราชการ 

 
165 

 
1 

 
1 

0.347 

 4.2 อื่นๆ 281 0.68 (0.46-1.01) 1.4 (0.7-2.9) 
5. รายได้เฉลี่ยของในครอบครัว 
 5.1 ≤15,000 บาท 

 
257 

 
1 

 
1 

0.331 

 5.2 >15,000 บาท 189 1.4 (0.98-2.12) 1.4 (0.-2.9) 
6. สิทธิการรักษา 
 6.1 เบิกได้ 

 
136 

 
1 

 
1 

0.178 

 6.2 อื่น ๆ 310 0.53 (0.34-0.82) 1.4 (0.8-2.6) 
7. ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการ 
 7.1 ≤10 กิโลเมตร 

 
87 

 
1 

 
1 

0.733 

 7.2 10 กิโลเมตรขึ้นไป 359 1.13 (0.70-1.80) 1.09 (0.8,2.8) 
8. การเคยตรวจ Pap smear 
 8.1 เคยตรวจ 

 
226 

 
1 

 
1 

<0.001 

 8.2 ไม่เคยตรวจ 220 4.12(2.7-6.3) 3.29(2.1-5.2)  
9. ปัจจัยน า 
 9.1 ระดับต่ า 

 
420 

 
1 

 
1 

0.561 

 9.2 ระดับปานกลางขึ้นไป 26 1.69(0.76-3.7) 1.31(0.53-3.24)  
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ปัจจัย N Crude OR (95%CI) aOR* (95%CI) p-value 
10. ปัจจัยเอ้ือ    0.167 
 10.1 ระดับต่ า 434 1 1  
 10.2 ระดับปานกลางขึ้นไป 12 5.1(1.37-19.25) 2.7(0.66-11.08)  
11. แรงสนับสนุนทางสังคม    0.003 
 11.1 ระดับต่ า 231 1 1.0  
 11.2 ระดับปานกลางขึ้นไป 215 2.4(1.61-3.54) 1.9(1.2-2.9)  

 
สรุปผล  
   ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัย 30 -60 ปี จังหวัด
สุพรรณบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน446 คน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ได้แก่ สถานภาพสมรส การเคยตรวจมาก่อน และปัจจัยเสริม โดยพบว่าสถานภาพสมรสอื่น ๆ เช่น คู่ 
หม้าย หย่า/แยก มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเข้ารับการตรวจมากกว่าคนทีมีสถานภาพโสด 2.1 เท่า (95%CI 1.2 ถึง 
3.5) กลุ่มที่ไม่เคยตรวจมาก่อนมีแนวโน้มที่จะเข้ารับการตรวจมากกว่ากลุ่มที่เคยตรวจ 3.29 เท่า(95%CI 2.1 ถึง 
5.2) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเข้ารับการตรวจมากกว่า
กลุ่มที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมต่ า 1.9 เท่า (95%CI 1.2 ถึง 2.9) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ สถานภาพ
สมรส การเคยตรวจมาก่อน และปัจจัยเสริม 
 สถานภาพสมรส ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรส อื่น ๆ เช่น คู่ หม้าย หย่า/แยก มีแนวโน้มที่จะเข้า
รับการตรวจมากกว่าคนที่มีสถานภาพโสด 2.1 เท่า (95%CI 1.2 ถึง 3.5) ทั้งนี้อธิบายได้ว่าสตรีที่มีสถานภาพ
สมรสอื่นๆ เช่น คู่ หม้าย หย่า/แยกอาจจะมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief Model)แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพได้ถูกพัฒนาขึ้น
มาในช่วงต้นทศวรรษ 1950, โดยกลุ่มของนักจิตวิทยาสังคมในสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความล้มเหลวอย่างมากในการให้ประชาชนทั่วไปยอมรับการป้องกันโรคหรือการตรวจคัดกรองโรค เพื่อให้
สามารถค้นพบโรคที่ไม่มีอาการตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมาเบคเกอร์(Becker,1974) เป็นผู้ปรับปรุงแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพประยุกต์ใช้กับการตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วยของคนไข้ 
 การเคยตรวจมาก่อน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ได้แก่ มีกลุ่มที่ไม่เคยตรวจมาก่อนมีแนวโน้มที่จะเข้ารับการตรวจมากกว่ากลุ่มที่เคยตรวจ  3.29 เท่า
(95%CI 2.1 ถึง 5.2)ทั้งนี้อธิบายได้ว่าสตรีที่เคยได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่
ประท้บใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดด้านคุณภาพบริการParasuramanและคณะ (1988) 
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ปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเข้ารับ
การตรวจมากกว่ากลุ่มที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมต่ า 1.9 เท่า(95%CI 1.2 ถึง 2.9ทั้งนี้อธิบายได้ว่าสตรีที่ได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจะเกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
การสนับสนุนทางสังคม (Social support)การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับ
สุขภาพและพฤติกรรมอนามัยก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพ ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมนี้อาจได้มาจากบุคคลใกล้ชิด 
เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ ก็ได้ซึ่งจะช่วยให้บุคคลบรรเทา
ความเครียด สามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะน าไปสู่พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ (Uphold, 1991 อ้างถึงใน กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์, 2541) ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็น
องค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพชอง Marshall H. Becker, 19770  

 
ข้อเสนอแนะ          

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรพัฒนาการให้การสนับสนุนทางสังคม
โดยเน้นที่สามีและครอบครัวให้ความรู้แก่บุคคลในครอบครัวให้เห็นถึงความส าคัญของการมารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรด าเนนิการส่งเสริมให้ค าแนะน าในกลุม่
ที่ไม่เคยตรวจมาก่อนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่เป็นโสดเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลดีของการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมาเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
FACTORS RELATED TO THE NEEDS OF PEOPLE TO PUBLIC HEALTH 
IMPLEMENTATION OF KEELEK SUB-DISTRICT MUNICIPALITY 
PATHUMRAT DISTRICT ROI-ET PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   นิตยา  บุญเที่ยง 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความต้องการการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการด าเนินด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบล
ขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
267 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1- 10 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์
สัน ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการด าเนินงานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 90.6 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 9.4 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการด าเนินด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) 
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบล ควรออกตรวจสอบและให้ค าแนะน าสถานที่
ประกอบการร้านค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคัด
แยกขยะ 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการ การด าเนินงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล การรับรู้การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 
Abstract 
 This cross-sectional survey research was aimed at investigating the organizational 
commitment and the factors that related to the organizational commitment of personnel 
in Phichai Hospital, Uttaradit Province.The samples of this research comprised totally 
214 personnel working in Phichai Hospital, Uttaradit Province. Data were collected 
through questionnaires during the 12th May – the 25th May 2017. 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 organizational commitment of personnel in Phichai Hospital 
was revealed firstly at a high level accounted for 69.1%; followed by a moderate level 
accounted for 27.6%; and thirdly at a low level accounted for 3.3% respectively. 
Referring to the factors that related to the organizational commitment of personnel in 
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Phichai Hospital, Uttaradit Province, they were statistically significant (p-value <0.05) 
comprising organizational atmosphere, job satisfaction, job position, age, monthly 
income, and period of employment. 

The results of this research suggested that the organizational commitment of the 
personnel should be promoted more comprehensively by hospital administrators with an 
emphasis on creating an organizational atmosphere and enhancing satisfaction towards 
working of the personnel. 

  
Keyword(s) : Organizational Commitment , Hospital Personnel, Organizational 
Atmosphere, Job Satisfaction 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนดังนี้  ข้อ (17) การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ข้อ (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ข้อ (19) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้บนพื้นฐานหลักของการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน โดยรัฐ
ต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้น การสร้างเสริมสุขภาพ อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  ซึ่ง
ในปัจจุบันพบว่า ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ระดับ ทั้งองค์การบริการ
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งที่ได้ด าเนินการงานด้านสาธารณสุข ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านงานป้องกันและควบคุมโรค ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านรักษาความสะอาด ด้านรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กประชากรทั้งสิ้น 4,711 คน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ในความ
รับผิดชอบประมาณ 31.16 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันส านักงานตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 1 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุม
รัตต์ จังหวัด โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครอบคลุม ภารกิจส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ด้านงานป้องกันและควบคุมโรค 3. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 4. ด้านการรักษาความ
สะอาด 5. ด้านการรักษาพยาบาล จากการจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556) พบว่า 
ประชาชน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ ร้อยละ 88.23 เมื่อพิจารณาตามงานบริการพบว่างานด้านการเกษตร (โครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีในนาข้าว) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 89.35 รองลงมางานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 
88.64 งานพัฒนาชุมชน (โครงการครอบครัวอบอุ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 87.78 แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน ในเรื่องของ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญ
ตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด ารงชีพในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่
สะอาด ปลอดภัย ซึ่งท าให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงาน ด้านสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงาน  ด้าน
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ของ Abraham H. Maslow ( 1970) ซึ่งประกอบ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และ
ความต้องการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข และความพึงพอใจในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข ตัวแปรตาม คือ ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่
อายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน
ทั้งหมด 3,696 คน จาก 1,194 ครัวเรือน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน กลุ่มตัวอย่าง 267 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ความพึง
พอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 ต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข จ านวน 25 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยด้านการรับรู้ของประชาชน
ต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.818 ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และด้านความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.904 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.941 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร ์
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542704 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0002 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.3 เพศชาย
ร้อยละ 42.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 25.8 โดยอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.4 ปี อายุต่ าสุด 18 ปี และอายุ
สูงสุด 83 ปี รายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 29.6 รายได้เฉลี่ย เท่ากับ 6,846.47 บาทต่อเดือน รายได้ต่ าสุด 
0 บาท และรายได้สูงสุด 35,000 บาท มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 47.6 มีสถานภาพการสมรสร้อยละ 
70.8 ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 37.1  
 2.การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้การ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประชาชนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมากร้อยละ 
93.3 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
 3.ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขของประชาชนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
52.8 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.6 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดับ 
 4.ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารด้านสาธารณสุข 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการการด าเนินงานด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก คิดเป็น  ร้อยละ 90.6 
รองลงมาคือระดับปานกลางร้อยละ 9.4 และเมื่อพิจารณารายด้านของความต้องการการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขด้านงานป้องกันและควบคุมโรค อยูใ่นระดับมากร้อยละ 94.0 ระดับ ปานกลางร้อยละ 6.0 รองลงมา
คือด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากร้อยละ 92.1รองลงมาคือระดับปานกลางร้อยละ 7.5 
ด้านการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมากร้อยละ 91.8 และระดับปานกลางร้อยละ 8.2 ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
อยู่ในระดับมากร้อยละ 86.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 12.7 และด้านการรักษาความสะอาดอยู่ใน
ระดับมากร้อยละ 86.9 รองลงมาคือระดับปานกลางร้อยละ 12.0 ตามล าดับ (ดังตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละตามระดับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข (n 
= 267) 
ความต้องการของประชาชน 
ต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข จ านวน ร้อยละ 
 ระดับมาก (100-125 คะแนน) 242 90.6 
 ระดับปานกลาง (75-99 คะแนน)  25 9.4 
   
 ความต้องการของประชาชน 
ต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข(รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 
ด้านงานป้องกันและควบคุมโรค   
 ระดับมาก 251 94.0 
 ระดับปานกลาง  16 6.0 
 ระดับน้อย  0  0 
ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 ระดับมาก 246 92.1 
 ระดับปานกลาง 20 7.5 
 ระดับน้อย 1  0.4 
ด้านการรักษาพยาบาล   
 ระดับมาก 245 91.8 
 ระดับปานกลาง  22 8.2 
 ระดับน้อย 0  0 
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 

   ระดับมาก 232 86.9 
 ระดับปานกลาง  34 12.7 
 ระดับน้อย  1  0.4 
 
ด้านการรักษาความสะอาด 

 

 
 

 ระดับมาก 232 86.9 
 ระดับปานกลาง  32 12.0 
 ระดับน้อย  3  1.1 
 

5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ (r=0.223) เพศ ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับความต้องการการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.01) ในขณะที่ อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล(r=0.42) และสถานภาพสมรส ไม่
มีความสัมพันธ์กับความต้องการการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก (p-value 
> 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับ
ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขวิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n=267) 
 
ตัวแปร 

ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

 
p-value 

มาก ปานกลาง น้อย  
 เพศ    0.005* 

ชาย  110 (96.5)  4 (3.5) 0(0)  
หญิง  132(86.3)  21(13.7) 0(0)   

 อาชีพ    0.129 
เกษตรกรรม  110 (86.6)  17(13.4) 0(0)   
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
นักศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 

 16 (100) 
61(95.3) 
33(91.7) 
14(100) 
8(80) 

 0(0) 0(0) 
 3(4.7) 0(0) 
 3(8.3) 0(0) 
 0(0) 0(0) 
 2(20) 0(0) 

  

 สถานภาพสมรส    0.072 
โสด  58(98.3)   1(1.7) 0(0)   
คู ่
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

167(88.4) 
17(89.5)  

 22(11.6) 0(0) 
 2(10.5) 0(0) 

  

 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  
82(82.8) 
52(96.3) 
60(96.8) 
35(97.2)  

 
 17(17.2) 0(0) 
 2(3.7) 0(0) 
 2(3.2) 0(0) 
 1(2.8) 0(0) 

 0.004* 

 สูงกว่าปริญญาตรี 13 (81.2)  19(30.6) 0(0)    
   

 * p – value< 0.05  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การรับรู้ของประชาชน
ต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุขกับความต้องการของประชาชนต่อ
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (n=214) 
 
ตัวแปร 

ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.223  <0.001* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.42  0.493 

การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 0.478   <0.001* 
ความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข 0.634  <0.001* 

* p – value<0.05 
  
อภิปรายผล 

ความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการของประชาชนต่อด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.4 
ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ว่า อาจเนื่องมาจากการจัดบริการด้านสาธารณสุขเป็นงานบริการที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิต มีการจัดบริการที่เชื่อถือได้ มีการตอบสนองตามความต้องการ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมี
ความสามารถในการบริการ มีความสุภาพ การสื่อสารที่ดี เชื่อถือได้ มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะจัดบริการ
สาธารณสุขอยู่เสมอ ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรเทพ เกตุอุดม (2556 ) ได้
ท าการศึกษาความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ความต้องการด้านบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของพอพล อุยยานนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการให้บริการและ
ความต้องการบริการสาธารณสุขในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่าจากการเพิ่มจ านวนมากขึ้นของ
ประชากรแฝงท าให้ประชากรดั้งเดิมของชาวมาบตาพุดเสียเปรียบทั้งในเรื่องรายได้ที่มีสัดส่วนลดลง  การแย่งใช้
บริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับงานของเกษมสันต์ อยู่ยืน (2559) ได้
ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาการสาธารณสุข พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ใน
ระดับมาก เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงลักลอบปล่อยน้ าเสีย จึงท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมาก เนื่องจากน้ าถือเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นมากส าหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สามตุ่ม ซึ่งมีความต้องการใช้น าเพื่ออุปโภค บริโภคทุกวัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศจีพรรณ แสงอ่อน 
(2551) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ 
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของ ประชาชนต่อ
การให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัญหา
ของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ 
การรับรู้ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข อายุ 
เพศและระดับการศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 การรับรู้ของประชาชนกับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  (r=0.478) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข (p–value<0.05) 
สามารถอธิบายได้ว่า อาจเนื่องมาจากการจัดบริการด้านสาธารณสุขเป็นงานบริการที่มีความส าคัญต่อคุณภาพ
ชีวิต การจัดบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดบริการที่
เชื่อถือได้ มีการตอบสนองตามความต้องการ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการบริการ มี
ความสุภาพ การสื่อสารที่ดี มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะจัดบริการสาธารณสุขอยู่เสมอ โดยการรับรู้ของ
ประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการจัดบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กได้
บริการได้ครบทั้ง 5 ด้าน คือด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาความสะอาดและ ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรเทพ 
เกตุอุดม (2556 ) ได้ท าการศึกษาความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ สอดคล้องกับงานของ ปิยนุช ข าดี (2558) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของ
ประชาชนที่มีต่อภาพลักษณก์ารปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบว่า จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนบางกลุ่มอายุมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยเกิด
ภาพลักษณ์ในระดับการรับรู้ที่มีความคิดเห็นด้านสาธารณสุขและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ดังนั้นในด้าน สาธารณสุข กลุ่มอายุที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ 26-40 ปี อาจเป็นผลมาจาก
กลุ่มอายุ 26-40 ปี เห็นว่าได้รับการดูแลและใส่ใจสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเมือง
เพีย จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค อย่างสม่ าเสมอให้ครบทุกช่วงอายุ และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองเฟีย ควรมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และยั่งยืน และควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการรักษา ความสะอาดในที่สาธารณะมากข้ึน  
  ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข (r= 0.634) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการ
ของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบาย
ได้ว่า อาจเนื่องมาจากการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขเป็นงานบริการที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต การ
จัดบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดบริการ
ที่เสมอภาค ตรงเวลา พอเพียง สม่ าเสมอ และมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ และการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลขี้เหล็กได้บริการได้ครบทั้ง 5 ด้าน คือด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน
การป้องกันและควบคุมโรค ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาความสะอาดและ ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไชยวัฒน์ ชัยเจริญกุล (2554) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชากรต่อการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประชาชนได้เสนอปัญหาและแนว
ทางแก้ไขคือ ด้านร่างกาย การจัดบริการตรวจ สุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่มีน้อยมาก ควรจัดให้มีอาสาสมัคร
หรือเจ้าหน้าที่มาแนะน าส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับงานของเกษมสันต์ อยู่ยืน (2559) 
ได้ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม 
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อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาการสาธารณสุข พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่
ใน ระดับมาก และยังสอดคล้องกับ วินัย วงศ์อาสา(2559)ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่จะพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในบริการอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. ดูแลคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของประชาชนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างดี และเห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพู่มีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในพื้นที่ลดน้อยลง  
 เพศ มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย ล้วนมีความต้องการที่จะได้รับการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อมรเทพ เกตุอุดม (2556) ได้ศึกษา ความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ มีเพศ การศึกษา 
รายได้ อาชีพ อายุ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความต้องการด้านสาธารณสุขไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวก(r=0.223) มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.01) สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมากขึ้น
เมื่อประชาชนอายุมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อมรเทพ เกตุอุดม (2556) ได้ศึกษา ความ
ต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  พบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ มีเพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ อายุ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความต้องการด้าน
สาธารณสุขไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก(r=0.223) มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อ
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) สามารถอธิบายได้ว่า ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะ
ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจ ความรับรู้งานการบริการด้านสาธารณสุข ท าให้ผู้ที่มีการศึกษาสูงเข้าใจและความ
ต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พอพล อุยยานนท์ (2557) ได้ศึกษา การให้บริการและความต้องการบริการสาธารณสุขในพื้นที่
มาบตาพุด จังหวัดระยองพบว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะเจ็บป่วยมากกว่า การศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้มีการศึกษาสูงมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เครียดมากกว่า 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้  
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนต าบล ต้องเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้

ประชาชนรับรู้งานด้านสาธารณสุข เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ มีการจัดท า
เวทีประชาคม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนต่อ
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้าน
งานป้องกันและควบคุมโรค ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาพยาบาล ด้านงานส่งเสริม
สุขภาพ และด้านการรักษาความสะอาด  

2.หน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นขี้เหล็ก ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ปทุมรัตต์ โรงพยาบาลอ าเภอปทุมรัตต์ ต้องมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อ
ก าหนดทิศทาง แนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกันในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านงาน
ป้องกันและควบคุมโรค ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาพยาบาล ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
และด้านการรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดกิจกรรมในด้านสาธารณสุข
ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค ด้านสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาพยาบาล ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ และด้านการรักษาความสะอาด 
โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้หลากหลายช่องทาง เช่นการออกประกาศ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
การท าเว็ปไซด์ เป็นต้น  

2.ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอปทุมรัตต์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด ต้องส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านงาน
ป้องกันและควบคุมโรค ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาพยาบาล ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
และด้านการรักษาความสะอาด เช่นก าหนดนโยบายในแต่ละปี จัดประชุมซักซ้อม เพื่อให้สามารถน า
แนวนโยบายมาจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ผลการวิจัยคร้ังนี้น าไปเป็นข้อมูลวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง โดยน าปัจจัยด้านการรับรู้ ความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล น ามาประยุกต์ใช้แนวคิดร่วมกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. การศึกษาครั้งต่อไปศึกษาในระดับเขต ตลอดจนระดับประเทศ ที่มีการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อทราบถึงต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น ที่มีความสัมพันธ์
กับต้องการของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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ผู้วิจัย   นิอร  ภักดีรันต์  ฮาร์เบิร์ก 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุนา  ศรีสุภนันต์  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางกลับ
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยมาประเทศไทยจ านวน 324 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการท านาย
อิทธิพลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ  
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 62.7) อายุเฉลี่ย 53.97 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 47.5 รายได้เฉลี่ยต่อปี 20,001-40,000 USD ร้อยละ 23.5 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
มาไทยเพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 75.6 แหล่งข้อมูลในการค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ตร้อยละ 49.4 และส่วน
ใหญ่มาประเทศไทยมากกว่าหนึ่งคร้ังร้อยละ 97.2 โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้คุณภาพและคุณค่า
ต่อการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37 , SD = 0.42) ความพึงพอใจ
โดยรวมด้านคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก ( X =3.54 , SD = 0.574) ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกมากที่สุด พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจโดยรวมถึง
ร้อยละ 79.5 ตามด้วยภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยแรงจูงใจ และการรับรู้คุณภาพและคุณค่าของการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร้อยละ 74.1 , 72.0 และ 64.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .795 , .741 , .720 
และ .642 , P < 0.01) ตามล าดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทุกด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์อธิบายความแปรปรวน 
ความตั้งใจเดินทางกลับมาประเทศอีก ได้ร้อยละ 44.9 (R2= 0.201, <0.01)  
 
ค าส าคัญ : การจัดการ, คุณภาพบริการ, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ความตั้งใจกลับมาอีก  
 
 
 Abstract 

The aims of study is to evaluate the factors influencing of Medical tourism 
Service Management on return intention Thailand. The questionnaire was used as a 
cross-sectional survey tool. A total of 324 subjects, those who ever come to Thailand was 
simple random sampling and were interviewed by using questionnaires. Descriptive 
statistics, Pearson’s correlation and Multiple Regression were used for data analyses. 
  The research results showed the participants was male (62.7%), the mean age of 
53.97 years, graduated with a Bachelor degree of 47.5 %, annual income 20,001-40,000 
USD of 23.5% purpose of visit for medical tourism of 75.6 % and most of the 
participants are frequency travel more than one time to Thailand of 97.2%. Overall, the 
participants perceived quality and value of Medical Tourism Service Management at 
moderate level ( X = 3.37, SD = 0.42) and overall satisfaction (Service Quality and 
destination satisfaction) at high level of ( X =3.54 , SD = 0.574). It also revealed that the 
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overall satisfaction of service quality and destination country was the most significant 
associated factor for the return intention to Thailand with 75% (r = .750, <0.01). There 
was significant association with the information management , the supply and 
management of consumables ,together with the specimen collection and transportation (p 
<0.01),respectively. All of these factors accounted for 44.9 % of forecast variance for the 
quality management of medical tourism service (R2= 0.201, <0.01).  
 
KeyWord (s): management, service quality, medical laboratory, standard quality 
 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเติบโตขึ้นสูงมาก เนื่องจากกระแสการตื่นตัว
ของประชากรโลกที่ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีกว่า  เร็วกว่า ถูกกว่า อีกทั้ง
แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นในหลายประเทศประกอบกับการเดินทางไปในที่ต่างๆ  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ผ่านการใช้ Internet มีความสะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโต ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับต้นๆ
ของประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกในการเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวทางการแพทย์  ในปี พ.ศ.2558 มี
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 10-15 % จากปี พ.ศ. 2557 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 2560) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยปัจจัยมหภาคที่อาจมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่จะมาใช้บริการในประเทศไทย ที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ คือ แนวโน้มการ
ถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะส่งผลให้ชาวต่างชาติออกมาใช้บริการสุขภาพนอกประเทศของตน
เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2558) นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั้น เป็นพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ในอดีตผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเดินทางไปยังประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงกว่าในประเทศของตน แต่ใน
ปัจจุบันเกิดสวนกระแสพฤติกรรมในอดีต กลายเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วกลับเดินทางออกไปยังประเทศที่
กาลังพัฒนาทั่วโลก เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดบัมาตรฐาน แต่มีราคาที่ต่ ากว่ามาก ตลอดจน
ยังได้ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกมาใช้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นจ านวนมาก หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาคในด้านการ
ให้บริการสุขภาพและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบในเวทีโลก และมีความพึง
พอใจที่จะกลับมาประเทศไทยอีก (เนวรัตน์ เวสนุสิทธิ์ 2559) ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพบริการที่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่มาจากต่างชาติต่างวัฒนธรรม การเข้าใจพฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพ และการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการสุขภาพของชาวต่างชาติเป็นข้อมูลส าคัญในการน ามาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาผู้ให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  และภาคธุรกิจอื่นๆที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้จัดท าแพ็คเกจ (Package) ด้านสุขภาพ เพื่อแคมเปญเป็นกรณีพิเศษแก่กลุ่มชาวต่างชาติใน
กลุ่มสแกนดิเนเวียและนอร์ดิก 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็น
กลุ่มที่นิยมเดินทางมาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งจะเป็นตลาดลูกค้าแหล่ง
ใหม่ของประเทศไทยได้ในอนาคต  
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ประเทศเดนมาร์กเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศยุโรป ที่มีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยมาก
ขึ้น เนื่องจากชาวยุโรปที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กส่วนใหญ่ละทิ้งเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อไปท าประกันสุขภาพ
ส่วนตัวเมื่อเวลาเจ็บป่วย และส่งผลให้ชาวยุโรปส่วนใหญ่เลือกท าประกันสุขภาพที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้ทั่วโลกกับศูนย์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้รับการรับรองและเป็นมาตรฐาน อีกทั้งประเทศไทยมีชื่อเสียงด้าน
การให้บริการสุขภาพโดยตรง (กระทรวงสาธารณสุข 2559) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังขาดแคลนงานวิจัยในเชิง
วิชาการที่ท าความเข้าใจถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  โดยเฉพาะชาวต่างชาติจากกลุ่ม
สแกนดิเนเวียและนอร์ดิก อีกทั้งข้อมูลด้านบทบาทและผลกระทบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (เพ็ญศรี วรรณสุข 2556, กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2559) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสุขภาพในกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน (Veerasoontorn, R 
2011)ซึ่งแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทย ควรที่จะมีข้อมูลความรู้เหล่านี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการ
แข่งขันให้เกิดความได้เปรียบในเวทีโลก 
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฏีความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศของไมเคิล อี พอร์เทอร์ (Porter, M. E, 1990) และความตั้งใจซื้อขอพาราซุรามานและไซแธมล์เบอร์รี่ 
(Zeithaml, V. A., Parasuraman, A 1990) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทย 
  
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศ
ไทย โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฏีความสามารถในการแข่งขันของประเทศของไมเคิล  อี พอร์เทอร์ 
(Competitive Advantage Theory,Michael E Porter,1990) และความตั้งใจซื้อของพาราซุรามานและ
ไซแธมล์เบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1990) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีตัว
แปรอิสระ ได้แก ่ปัจจัยลักษณะส่วนบคุคล ปัจจัยการรับรู้คุณค่าต่อการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจัย
ความพึงพอใจและมีตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทยในการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร ที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ คือ ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมงาน One night in Bangkok Festivals 2017 ในประเทศเดนมาร์ก 
และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จ านวนประมาณ 2 ,000 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตร Daniel (Daniel, W.W. 2013) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
ตามสัดส่วนและสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแห่ง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด 338 คน 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาและประยุกต์มาจากของผู้วิจัยอื่นร่วมด้วย  ตามแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรต่างๆ มีการทดสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ทดลองใช้เครื่องมือในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้จริง ข้อค าถามในส่วนของความรู้มีค่าความยากง่าย (difficulty 
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index) ระหว่าง 0.33-0.98 ค่าความเชื่อมั่น (internal consistency reliability) ของข้อค าถามในส่วนของ
ข้อมูลทั่วไป การจัดการบริการท่องงงเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค 
(Likert, Rensis 1987) (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่า 0.93 , 0.98 และ 0.97 ตามล าดับ 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (12 ข้อ) ปัจจัยการรับรู้คุณค่าต่อ
การจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 3 ด้าน Motivation Factors, Destination Image, 
Perceived Quality and Value (17 ข้อ) ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทย (5 ข้อ) ความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทย (3 ข้อ) และข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ส าหรับ
ข้อความเชิงลบทุกข้อมีการกลับคะแนนก่อนน ามาค านวณค่าเฉลี่ย การศึกษานี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รหัส HE-WTU 2560-0075 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เก็บได้ รวม 324 คน โดยข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อย
ละ 62.7) อายุเฉลี่ย 53.97 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 47.5 รายได้เฉลี่ยต่อปี 20,001-40,000 
USD ร้อยละ 23.5 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาไทยเพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 75.6 แหล่งข้อมูลในการ
ค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ตร้อยละ 49.4 และส่วนใหญ่มาประเทศไทยมากกว่าหนึ่งครั้งร้อยละ 97.2 โดยภาพรวม
นักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้คุณภาพและคุณค่าต่อการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (
X = 3.37 , SD = 0.42) ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่ได้รับอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.54 , SD = 0.574) 
 เมื่อวิเคราะหป์ัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเดินทางกลับมาประเทศไทย (ตารางที่ 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ และผู้ร่วมเดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทยใน
การใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในขณะที่ปัจจัยด้านอาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทที่พัก และระยะเวลา
ในการเดินทางมาประเทศไทย มีความสัมพันธ์น้อยเพียงร้อยละ 22.8, 31.2, 42.7 และ 37.2 ตามล าดับ         
(r = .128 , .312, .427, .372 ,P < 0.05) ปัจจัยความพึงพอใจโดยรวมพบมีความสัมพันธ์มากที่สุดถึงร้อยละ 
79.5 ตามด้วยภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยแรงจูงใจ และการรับรู้คุณภาพและคุณค่าของการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร้อยละ 74.1 , 72.0 และ 64.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .795 , .741 , .720 และ 
.642 , P < 0.01) ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (ตารางที่ 2) พบว่า ตัวแปรอิสระในการ
จัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง 8 ด้านนั้น มีเพียงตัวแปรอิสระ 6 ด้านเท่านั้นที่สามารถร่วมกันพยากรณ์
อธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้ร้อยละ 44.9 (R2= 0.201, <0.01) โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทย  คือ 
ความพึงพอใจ(โดยรวม) ปัจจัยแรงจูงใจ(โดยรวม การรับรู้คุณภาพ/คุณค่า ภาพลักษณ์(โดยรวม) วัตถุประสงค์ใน
การมา และแหล่งข้อมูลค้นหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอ านาจ
ในการท านายการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทาง
กลับประเทศไทยได้ดีที่สุด คือ ความพึงพอใจ(โดยรวม)ต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่ได้รับ ปัจจัย
แรงจูงใจ (โดยรวม) การรับรู้คุณภาพและคุณค่าการรักษา (โดยรวม) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (โดยรวม) 
วัตถุประสงค์ในการมาประเทศไทย และแหล่งข้อมูลในการค้นหา เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายร่วมกันต่อ
ความตั้งใจการกลับมาประเทศไทยอีกในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.01 ตามล าดับ โดยมีความ
คลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 0.48357 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทยในการใช้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (324) 
 

ตัวแปร 

ความตั้งใจ 
เดินทางกลับมาประเทศไทย 
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

ก า ร แ ป ล ผ ล ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
 เพศ .020 - 
 อายุ .016 - 
 อาชีพ .228* น้อย/ต่ า 
 สถานภาพ  .042 - 
 รายได้เฉลี่ยต่อปี .515* ปานกลาง 
 ระดับการศึกษา .312* น้อย/ต่ า 
 ผู้ร่วมเดินทาง .102  - 
 วัตถุประสงค์ในการมาประเทศไทย .678** ปานกลาง 
 แหล่งข้อมูลในการค้นหา .624*  ปานกลาง 
 ประเภทที่พัก .427* น้อย/ต่ า 
 ความถี่ในการเดินทางมาประเทศไทย .532* ปานกลาง 
 ระยะเวลาในการเดินทางมาประเทศไทย .372* น้อย/ต่ า 
ปัจจัยการรับรู้คุณภาพและคุณค่าของการจัดการ   
 ปัจจัยแรงจูงใจ (โดยรวม) .720**  สูง 
 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยว (โดยรวม) .641** ปานกลาง 
 การรับรู้คุณภาพและคุณค่าการรักษา (โดยรวม) .652** ปานกลาง 
 ปัจจัยความพึงพอใจ (โดยรวม) .795** สูง 
โดยภาพรวม .826** สูง 
 * p < 0.05 ** p < 0.01 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางกลับ
ประเทศไทย โดยวิธี Stepwise Multiple Regression Analysis (n=324) 
 
     Unstandardized Standardizerd   
ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 R2 

Change 
Coefficients Coefficients t p-value 

     B S.E. Beta   
ความพึงพอใจ(โดยรวม) .449 .201 .199 .201 .422 .047 .249 9.012 <.001 
ปั จ จั ย แ ร ง จู ง ใ จ
(โดยรวม) 

.615 .378 .363 .105 .710 .071 .233 6.728 <.001 

ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ภ า พ /
คุณค่า 

.652 .425 .417 .098 .573 .145 .230 7.985 <.001 

ภาพลักษณ์(โดยรวม) .749 .561 .548 .074 .543 .122 .143 3.655 .005 
วัตถุประสงค์ในการมา .764 .584 .535 .058 .434 .119 .115 2.594 .015 
แหล่งข้อมูลค้นหา .782 .612 .602 .035 .370 .170 .128 2.362 .024 
 Constant (a) = 2.159 S.E. = 0.48357 F = 81.224* 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็น
ชาย (ร้อยละ 62.7) อายุเฉลี่ย 53.97 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 47.5 รายได้เฉลี่ยต่อปี 
20,001-40,000 USD ร้อยละ 23.5 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาไทยเพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 75.6 
แหล่งข้อมูลในการค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ตร้อยละ 49.4 และส่วนใหญ่มาประเทศไทยมากกว่าหนึ่งครั้งร้อยละ  
97.2 โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้คุณภาพและคุณค่าต่อการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.37 , SD = 0.42) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม 
(คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่ได้รับ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่าพอใจกับประเทศปลายทางในการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลและพอใจกับคุณภาพ
ให้บริการของโรงพยาบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และ3.60 ตาม ล าดับ รองลงมา พอใจกับ
คุณภาพการรักษาพยาบาลและการเดินทางมาใชบ้ริการทางการแพทย์ในต่างแดน นอกประเทศของตนเอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และ 3.43 ตามล าดับ  
  เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ และผู้ร่วมเดินทาง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทยในการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในขณะที่ปัจจัย
ด้านอาขึพ ระดับการศึกษา ประเภทที่พัก และระยะเวลาในการเดินทางมาประเทศไทย มีความสัมพันธ์น้อย
เพียงร้อยละ 22.8, 31.2, 42.7 และ37.2 ตามล าดับ (r = .128 , .312, .427, .372 ,P < 0.05) ปัจจัยความพึง
พอใจโดยรวมพบมีความสัมพันธ์มากที่สุดถึงร้อยละ 79.5 ตามด้วยภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยแรงจูงใจ 
และการรับรู้คุณภาพและคุณค่าของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร้อยละ 74.1 , 72.0 และ 64.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = .795 , .741 , .720 และ .642 , P < 0.01) ตามล าดับ 
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ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจที่เป็นแรงผลักให้ชาวต่างชาติออกมาใช้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical Tourism Push Motivation) ในส่วนที่เป็น (1) ปัจจัยด้านสุขภาพ คือ การที่ผู้ให้บริการสุขภาพใน
ประเทศตนเองไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่พัฒนา
แล้วสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Nikolaos C. Kyritsis Froelich 2012) การรอคิวเป็นเวลานานใน
ประเทศของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (SAIPRASERT 2011) ความไม่เป็นส่วนตัวและไม่สามารถปิดเป็น
ความลับหากรักษาพยาบาลในประเทศของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (SAIPRASERT 2011) และ 
(Veerasoontorn 2011) รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้รักษาพยาบาลบางประเภทที่ไม่สามารถท าได้ในประเทศของ
ตน เช่น การท าแท้ง การผ่าตัดแปลงเพศ การผสมเทียม ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (SAIPRASERT 
2011) และ Veerasoontorn7 รวมทั้งการที่ไม่สามารถเบิกเงิน ประกัน ในการรักษาพยาบาลบางอย่างได้ใน
ประเทศของตน แต่สามารถเบิกได้เมื่อเดินทางไปรักษายังต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (K. Ricafort 
2014) (2) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว คือ การที่ชาวต่างชาติต้องการออกไปท่องเที่ยวนอกประเทศของตน เช่น 
การที่อากาศในประเทศของตนหนาวเกินไป ความต้องการออกท่องเที่ยวยังประเทศที่มีสถานที่สวยงาม ความ
ต้องการออกไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและชีวิตของผู้คนในต่างประเทศ และความต้องการลิ้มลองรสชาติอาหารที่
แปลกใหม่ของประเทศอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Erik Cohen 2010) (3) ปัจจัยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง คือ ปัจจัยสนับสนุนด้านความสะดวกต่างๆ ที่จะได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องท าให้ชาวต่างชาติ
รู้สึกสบายใจและมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
SAIPRASERT (SAIPRASERT 2011) (4) ปัจจัยด้านการตลาด ความต้องการจากภายในผู้ใช้บริการที่ต้องการ
ได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถได้รับบริการเช่นนี้ในประเทศของตนแต่สามารถหาได้จากผู้
ให้บริการในประเทศอ่ืน ๆ ที่มีนโยบายการตลาดในด้านการบริการที่เป็นเลิศ กับอีกเหตุผลคือการที่ประเทศของ
ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือด้านการตลาดกับประเทศผู้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Veerasoontorn7 และ Nikolaos C. Kyritsis Froelich (Nikolaos C. Kyritsis 
Froelich 2012) จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจที่เป็นแรงดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ในประเทศไทย (Medical Tourism Pull Motivation) แบ่งได้เป็น (1) ปัจจัยด้านสุขภาพ คือ การที่
ผู้ให้บริการสุขภาพในประเทศมีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพได้  เช่น ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล SAIPRASERT (SAIPRASERT 2011) มีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย SAIPRASERT 

(SAIPRASERT 2011) และชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของแพทย์ SAIPRASERT (SAIPRASERT 2011) รวมทั้ง
การให้บริการที่ดีและบริการเสริมต่างๆ ที่นอกเหนือจากแค่การดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Veerasoontorn (2) ปัจจัยของประเทศ คือ ปัจจัยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ 
ไทย ได้แก ่ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความอบอุ่นของสภาวะอากาศ ความ ปลอดภัยมั่นคงของประเทศ 
และความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (SAIPRASERT 2011) (3) ปัจจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยสนับสนุนที่ผู้ให้บริการสุขภาพได้ติดต่อ ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้ชาวต่างชาติมีความสะดวกสบาย รู้สึกสบายใจและมั่นใจในการเลือกใช้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Veerasoontorn7 และ (4) ปัจจัยด้าน
การตลาด คือ ปัจจัยการด าเนินกิจกรรมตลาดเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน
ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Veerasoontorn และรัชนีวรรณ 
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การอธิปรายด้านขั้นตอนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย จากผลการทดสอบด้วย  
Bivariate Probit Model พบว่านักท่องเที่ยวทางการแพทย์ท าการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยว และด้านการ
ให้บริการสุขภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wongkit Methawee and 
McKercher ที่พบว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพก่อนที่จะเดินทางเข้ามา
ประเทศไทย แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ (Runnels V and P.M.Carrera 2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ท าการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางด้านสุขภาพและตัดสินใจด้านกาท่องเที่ยวแยกออกจากกัน 

การอธิปรายในภาพรวมของแรงจูงใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อ
รักษาสุขภาพเป็นหลัก กับกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งได้สรุปถึงแรงจูงใจแลปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้
ว่าในภาพรวมว่า แรงจูงใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย แบ่งเป็น
สององค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ความน่าสนใจของประเทศ ความปลอดภัยของ
ประเทศ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ และองค์ประกอบด้านการให้บริการสุขภาพ ได้แก่ การเดินทาง 
มาตรฐานการรักษาพยาบาล การดูแลระหว่างการรักษาพยาบาล ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  การ
ประสานกับหน่วยงานต่างประเทศ และกิจกรรมทางการตลาดต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ควรท าการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกระบวนทัศน์หรือมุมมองของทฤษฎีหรือแนวคิดอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความก้าวหน้าในเชิงทฤษฎีและแนวคิดเช่น  ทฤษฎีหรือแนวคิดที่
เกี่ยวกับการท าธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หรือแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ 
(Service Innovation) 

2. หน่วยงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่างนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา เพราะการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ จ าเป็นต้องมีการบริการจัดการความรู้ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาอาชีพ เช่น 
แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข ผู้น าเที่ยว นักการตลาด เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
ในอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
THE PARTICIPATION OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN CARING 
FOR THE HOME BOUND AND BED BOUND ELDERLY IN FAKTHA 
DISTRICT UTTARADIT PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ประยูรเกียรติ  เอกา 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึษา  ดร. ฐาวรยี์  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 186 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สงูอายุติดบ้านติดเตียง อยู่ในระดับปานกลางมาก
ที่สุด ร้อยละ 72.6 รองลงมาคือระดับมากร้อยละ 18.8 และระดับน้อยร้อยละ 8.6 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ต าแหน่งทางสังคม แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฟากท่า และสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า มีการ
ส่งเสริมให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุตดิบ้านติดเตียงให้มากข้ึนโดยการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทัศคติต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้
คลอบคลุมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

117



Abstract 
 This cross-sectional survey study had an objective to study the participation in 
caring for the home bound and bed bound elderly and the factors that related to the 
participation of village health volunteers in caring for the bed bound elderly in Faktha 
District, Uttaradit Province. Samples totally comprised 186 village health volunteers who 
were selected by using Simple Random Sampling. Data were collected through 
questionnaires during January 31st to February 14th, 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 participation of village health volunteers in caring for the bed bound 
elderly was found the most at a moderate level accounted for 72.6 %; followed by a high 
level accounted for 18.8 %, and lastly at a low level accounted for 8.6% respectively. 
According to the factors that related to the participation of village health volunteers in 
caring for the bed bound elderly, they were statistically significant (p-value < 0.05) 
including the motivation to work and the attitude towards work.  

The results of this study suggested that the responsible authorities in the area 
should increasingly promote the village health volunteers to participate in caring for the 
bed bound elderly by enhancing the motivation to work and encouraging the attitude 
towards work of village health volunteers more comprehensively.  
 
Keywords : The Participation, Caring for the Bed Bound Elderly, Village Health 
Volunteers, Attitude towards Work, Motivation to Work 
 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนของประเทศ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีทั้งเน้นหนักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กับการสื่อสารข้อมูล โดยผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.)  เพื่อเป็นก าลังคนของ
การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่จากความคิดที่ว่า 10 - 15 ครัวเรือน ต้องมีคนที่รู้เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์
รวมในการให้ค าปรึกษาหารือเร่ืองสุขภาพได้ และเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศในชมุชน  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนผู้สูงอายุ 
53,523 คนเป็นผู้สูงอายุเป็นโรคเร้ือรัง 15,797 คน จ านวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 1,256 คน จ านวนผู้
พิการ 7,288 คน สถิติข้อมูลส านักงานอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ต าบล มีประชากร
ประมาณ 10,326 คน (สถิติศูนย์ข้อมูลแห่งประเทศไทย 2560) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 
340 คน มีจ านวน ผู้สูงอายุ 1,582 คนเป็นผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรัง 858 คน จ านวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ 30 คน จ านวนผู้พิการ 286 คน ในจ านวนนี้ มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ที่ท าให้ไม่สามารถเดินได้ ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ต้องเป็นภาระกับครอบครัว จ านวนประมาณ 30 คน ดังนั้นจากสภาพปัญหาและสถานการณ์
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านในดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงอ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์โดยศึกษากับอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านที่ดูแลผุ้สูงอายุติดบ้านติดเตียงใน
อ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ 
(Cohen & Uphoff ,1980 ) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ประการ คือ 1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
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การวางแผน 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวข้องกับมีส่วนร่วม ของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff ,1980 ) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทั้ง 4 
ประการด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่งทางสังคม ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน และ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมี
ตัวแปรตาม คือการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 186 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมา
สร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ทัศคติต่อการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจ านวน 15 
ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทัศนคติ ต่อการปฏิบัติงานของอาสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.851 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอา
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.924.และ การมีส่วนร่วม
ของอาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต่อการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.955 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ารวมเท่ากับ 0.965จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 
 
 
 

119



ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542705เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0003 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.1 และเพศชายร้อยละ 5.9 กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 22-69 ปี มากที่สุด 40-60 ปี ร้อยละ 75.8 รองลงมาอายุตั้งแต่ 20-39 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
16.3 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 48.23 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 22 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 69 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า
เป็นสถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 91.4 รองลงมาสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 5.9 กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 76.3 รองลงมาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.3 
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 86.6 รองลงมาคือข้าราชการของรัฐ / ลูกจ้าง
ของรัฐ /พนักงานเอกชน ร้อยละ 10.8 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือน 600- 5000 บาท มากที่สุด 
ร้อยละ 80.1 รองลงมารายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 17.2 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4097.31 
บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดเท่ากับ 600 บาท และรายได้มากที่สุดเท่ากับ 20,000 บาท ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัคร 11-20 ปี ร้อยละ 43.0 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน 
6-10 ปี ร้อยละ 32.3 โดยระยะเวลาในการในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ยเท่ากับ 
12.7 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่คมบ้านน้อยที่สุด 1 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน มากที่สุด 30 ปีและต าแหน่งทางสังคม มีต าแหน่งทางสังคม ร้อย
ละ 56.5 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 43.5 

2. ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน พบว่า อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน มีระดับ
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.7รองลงมาคือ ระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 19.9 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 5.4 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 33.9และระดับน้อยคิด
เป็นร้อยละ 4.8 

4. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอยู่ ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 72.6 
รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 18.8 และระดับน้อยร้อยละ 8.6และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 48.8 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 47.3 และระดับน้อยร้อยละ 
4.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 57.0 รองลงมา
ระดับมากร้อยละ 34.3 และระดับน้อยร้อยละ 8.6 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลระดับปานกลาง
มากที่สุดร้อยละ 49.5รองลงมาระดับมากร้อยละ 28.0 และระดับน้อยร้อยละ 22.6 และ ด้านการมีส่วนร่วมใน
รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 53.8 รองลงมาระดับน้อยร้อยละ 23.7 และระดับมาก
ร้อยละ 22.6 (ดังตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์(n=186) 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง(รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ   
 ระดับมาก 90 48.8 
 ระดับปานกลาง 88 47.3 
 ระดับน้อย 8  4.3 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน   
 ระดับมาก 64 34.4 
 ระดับปานกลาง 106 57.0 
 ระดับน้อย 16 8.6 
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   
 ระดับมาก 52 28.0 
 ระดับปานกลาง  92 49.5 
 ระดับน้อย 42 22.6 
การมีส่วนร่วมในรับผลประโยชน์   
 ระดับมาก 42 22.6 
 ระดับปานกลาง 100 53.8 
 ระดับน้อย 44 23.7 

 
5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ต าแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วม

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดุแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p - value < 0.05) ยอมรับสมมุติฐาน ข้อที่ 1 ที่ระบุว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอ
ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (p-value > 0.05) 
ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ระบุว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ ต าแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในในการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  

จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (80- 100คะแนน) 35 18.8 
ระดับปานกลาง (79 - 50 คะแนน) 135 72.6 
ระดับน้อย  (49 - 20 คะแนน) 16 8.6 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
ต าแหน่งทางสังคม กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 186) 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง p-value 
มาก ปานกลาง  น้อย 

เพศ    0.97 
ชาย 1(9.1) 7(63.6) 3(27.3)  
หญิง 15(8.6) 128(73.1) 32(18.3)  

สถานภาพสมรส    0.22 
 โสด /หม้าย  1(20) 3(60) 1(20)  
 หย่าร้าง /แยกกันอยู่ 1(9.1) 6(54.5) 4(36.4)  

คู ่ 14(8.2) 126(74.1) 30(17.6)  
ระดับการศึกษา    0.45 
 ประถมศึกษา 7(20.6) 25(73.5) 2(30.3)  

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13(9.2) 104(73.2) 25(16.7)  
อนุปริญญาขึ้นไป 1(26.8) 6(57.1) 3(14.3)  

อาชีพ    0.310 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0(21.0) 4(80.0) 1(20.0)  
 เกษตรกรรม 15(9.3) 117(72.7) 29(18.0)  

ข้าราชการ/ลูกจ้ างของรั ฐ /
พนักงานเอกชน 

 

1(5.0) 
 

14(70.0) 
 

15(25.0)  

ต าแหน่งทางสังคม    0.006* 
มี 10(12.3) 64(79.0) 7(8.6)  
ไม่มี 6(57.0) 71(67.6) 28(26.7)  

     
* p – value < 0.05 (Chi-Square test) 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อสม. กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง วิเคราะห์ด้วย
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธุ์ของเพียร์สัน (n=186) 
 
ตัวแปร 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ  -0.101  0.171 
รายได้ต่อเดือน -0.122 0.097 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  0.029 0.693 

 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดตียง อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้คือ 
  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อ าเภอ
ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.8 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ8.6 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ในระดับปานกลาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
โดยมีส่วนร่วมในการแนะน าการรับประทานอาหารส าหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมากที่สุด แต่มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ระดับน้อย อาจเนื่องมาจากผล ตอบแทน และค่าตอบแทนรวมถึงรางวัลขวัญก าลังใจในส่วน
กิจกรรมการดูแลผุ้สูงอายุติดบ้านติดเตียงยังมีน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ 
(2556) ที่พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา ระดา
ฤทธิ์ (2549) ที่พบว่า ภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอฟาก
ท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ในรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
48.8 รองลงมาระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47.3 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.3 สามารถอธิบายได้ว่า 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและมีส่วน
ร่วมประสานงานด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการแนะน าการรับประทานอาหารและการออก
ก าลังกายแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงระดับมากแต่ยังมีส่วนร่วมในการป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุส่วนน้อย
เนื่องจากจะเป็นญาติผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเองอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านอาจจะแนะน าเรื่องอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่นราวไม่เดินเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่
พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ธิณี อัศว
พรรณราย (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองบ้าน
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สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
วางแผนพบว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอฟากท่า  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
57.0 รองลงมาระดับมากคิดเป็นร้อยละ34.4 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 8.6 สามารถอธิบายได้ว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน. มีส่วนร่วมมากในการก าหนดการเยี่ยมบ้านเดือนละ 2 ครั้งซึ่งเป็นเกณฑ์
กิจกรรมหลักที่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านจะต้องด าเนินการแต่มีส่วนร่วมในการวางแผนประเมินผลหลังจากได้
ด าเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในระดับน้อยเนื่องจากการประเมินผลหลังจากการท ากิจกรรม
ดูแลส่วนมากจะเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ประเมิน ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมให้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประเมินกิจกรรมหลังจากให้ค าแนะน าแก่ ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการตัดสินใจอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ธิณี อัศวพรรณราย (2556) ที่พบว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้าน
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผลพบวา่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.5 
รองลงมาระดับมากคิดเป็นร้อยละ 28.0 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 22.6 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจ าเดือนในการด าเนินงานดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดูแลผูสู้งอายุติดบา้นติดเตียงอยู่ในระดับมากแต่ยังมีสว่นร่วมในการน าข้อมูลเก่ียวกับปญัหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงควรเปิดโอกาสให้ 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเสนอแนวความคิด ในการดูแลผู้สูงอายุ แบบปราชญ์ชาวบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ธิณี อัศวพรรณราย (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ีด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์พบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาระดับมากคิดเป็นร้อยละ 22.6 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 23.7 
สามารถอธิบายได้ว่า สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชมุ
เชิงปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงการในระดับมาก และได้รับการพัฒนาทักษะกิจกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในระดับมาก แต่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านยังขาดการได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนอกสถานที่อยู่ ในระดับน้อยดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ าเภอ
ฟากท่า จึงควรน าเสนอนโยบายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อได้มาปรับปรุงงานการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนัดดา ระดาฤทธิ์ (2549) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้านผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ธิณี อัศวพรรณราย (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านผลประโยชน์
อยู่ในระดับมาก  
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ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง(p-value < 0.001)ได้แก่ ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 
ต าแหน่งทางสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน (r = 0.414) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานมากในประเด็นโดยเฉพาะ การส่งเสริมพฤติกรรมออกก าลังกายของผู้สูงอายุจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าควรได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่สังคม และการให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมจะท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ 
ธวัชวัฒนานันท์ (2553) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กับการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

แรงจูงในการปฏิบัติงาน (r = 0.724) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (p-value < 00.01) สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอฟากท่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก มีความภาคภูมิใจเพราะงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นงานที่มีเกียรติ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท าให้งานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ปัจจัยด้านนี้ ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การ
ควบคุมและการนิเทศงาน ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สภาวะการท างานและเงินเดือน ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิผล
ต่อผลผลิต โดยผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดีหรือมีปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการท างาน ท า
ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา บุญยิ่ง (2556) ที่พบว่าแรงจูงใจในการ
ยอมรับ แรงจูงใจในความส าเร็จ เป็นปัจจัยศึกษาที่สามารถร่วมกันท านายการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี  

ต าแหน่งทางสังคม(p - value = 0.006) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสมัพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p - 
value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านอ าเภอฟากท่านอกจากจะด ารงค์ต าแหน่ง
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านแล้วยังด ารงค์ต าแหน่งทางสังคมอื่นๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต .เป็นต้น
บทบาทหน้าที่ของอาสามสมัครประจ าหมู่บ้านนอกจากจะให้บริการทางด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยัง
ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นๆที่มีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพด้านต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า จังหวัด

อุตรดิตถ์ ควรยกระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยเพิ่มนโยบายสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน โดยบูรณาการร่วมกับนโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 

2. ผู้บริหารโรงพยาบาลฟากท่า และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ควรก าหนดแผนสนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้ชัดเจน เพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและท าให้
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลฟากท่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์

ควรส่งเสริมให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มากขึ้นโดย
การเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการมอบรางวัลหรือยกย่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ที่ปฏิบัติงานและการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอเหมาะสมต่อการท าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

2. ผู้บริหารโรงพยาบาลฟากท่า และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อาจสามารถ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในด้าน
ผลประโยชน์และด้านการปฏิบัติงานมากขึ้นได้  โดยการเพิ่มสิ่งตอบแทนจากปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความเสียสละเพื่อด าเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมาก
ขึ้นตามไปด้วย 

3. ผู้บริหารโรงพยาบาลฟากท่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนให้
มากขึ้น เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุใน
ชุมชนมากกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาจเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยน าเอาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงต่อไป  

2.ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเ ตียงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  

3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง โดยการขยายไปยังหน่วยบริการสุขภาพทั้งเขตบริการสุขภาพ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ทันตบุคลากร ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 378 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา น าเสนอข้อมูลโดย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ดีเมื่อใช้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันต
สาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล แรงสนับสนุนทาง
สังคมต่อระบบข้อมูล เพศหญิง ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทัศนคติต่อระบบข้อมูล ความรู้กับการ
ด าเนินงานระบบข้อมูล สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรมเป็นปัจจัยท านายการด าเนินงาน
ข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี และ
ตัวพยากรณ์ทั้ง 9 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการด าเนินงานระบบข้อมูลของทันต
บุคลากรได้ ร้อยละ 77.6 (R2= 0.776, SEest = 2.602, F = 140.934, p < 0.001) ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, ปัจจัยที่มีผล, ประสิทธิภาพของข้อมูล 
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Abstract 
 This cross-sectional research study. The objective of this study was to investigate 
factors related to dental health information in HEALTH DATA CENTER (HDC) system 
of dentists in Ubon Ratchathani. The samples were 378 dentists in Ubon Ratchathani 
province. Data were collected using the questionnaire developed by the researcher 
between May 2017 and September 2017. Data were analyzed using descriptive statistics. 
Data were presented by frequency, percentage, mean, standard deviation, median 
percentile 25, percentage 75. and analysis of the relationship of factors affecting the 
operation of the information system. Using multiple regression analysis, good predictive 
variables. Factors related to dental health information in HEALTH DATA CENTER 
(HDC) system of dentists in Ubon Ratchathani province. The research found that 
Efficiency of Person to Information System, Sufficiency of Support for Information 
Systems, Social Support for Information Systems, Female, Public Health Dentist, 
Attitude to Information Systems, Knowledge of Data System Operations, Marital status 
and Duration of program, As a predictor The relationship between dental health 
information in HEALTH DATA CENTER (HDC) system of dentists in Ubon 
Ratchathani province. And 9 predictors can explain togetherfor, The variance of the 
dental information system performance score 77.6 percent (R2 = 0.776, SEest = 2.602,   
F = 140.934, p <0.001), respectively. 
 
Keyword (s) : Implementation, Factors Effect, Data Efficiency 
 
บทน า 

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดเก็บข้อมูลบริการสุขภาพในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ 
จัดเก็บเป็นคลังข้อมูลในส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ นับเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของ
ระดับประเทศ โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ ซึ่งทุกหน่วยบริการจะ
มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการประจ าวันในโปรแกรมระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ ( Hospital 
Information System – HIS) และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่บันทึกไว้จัดท าเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้พัฒนาการ
บริการของหน่วยบริการ และมีการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลสู่ระดับ อ าเภอ จังหวัด และกระทรวงตามล าดับ เป็น
ศูนย์รวมข้อมูลในแต่ละระดับ เรียกว่า “คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC)” ตอบสนองรายงาน
ต่างๆ ในหน่วยบริการระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (พงศธร พอกเพิ่มดี และคณะ, 2560) ระบบคลังข้อมูล 
ซึ่งการไหลเวียนของข้อมูลการให้บริการในกระทรวงสาธารณสุข มีล าดับ ดังนี้  1.) หน่วยบริการท าหน้าที่ 
ให้บริการและบันทึกการให้บริการในโปรแกรม JHCIS ตามชุดข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และ
สุขภาพ และส่งออกข้อมูล 2.) ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด ท าหน้าที่ น าเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูล และรายงานผล 3.) เขตสุขภาพ ท าหน้าที่รับข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่งต่อข้อมูล
ให้กับระดับกระทรวง 4.) กระทรวงสาธารณสุขรับข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
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ระบบรายงานด้านทันตสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Health Data Center (HDC) เป็นหนึ่งใน
รายงานมาตรฐาน เพื่อตอบสนองรายงานการให้บริการ และรายงานข้อมูล Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก 
ซึ่งใช้ตอบตัวชี้วัดของระดับ กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการปัญหาด้านทันต
สุขภาพในภาพรวม (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ซึ่งในการด าเนินงานของหน่วย
บริการที่ถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุด และมีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินงาน ทั้งในส่วนการให้บริการและการ
บันทึกข้อมูล คือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้แก่ เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข ผู้ช่วยทันตกรรม ซึ่งการวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จึง
จะสามารถท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากผลการด าเนินงานด้านทันตสุขภาพในระบบ 
Health Data Center (HDC) ยังพบปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (สรุปผลการด าเนินงานทันต
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , 2559) ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพนั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยในหลายๆด้าน เพื่อช่วยสนับสนุน เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล บุคลากรที่บันทึกข้อมูลต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล และระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
การใช้งาน ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการได้มาของข้อมูลที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สรุปผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี, 2559) 

จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรทั้งสิ้น 1,862,965 คน (ส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย , 
2559) แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล ซึ่งข้อมูลด้านการจัดบริการด้านทันตสุขภาพในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า มีทันตแพทย์ จ านวน 110 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และมีทันตาภิบาล 
จ านวน 193 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และมีผู้ช่วยทันตกรรม จ านวน 185 คน 
(สรุปผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , 2559) ครอบคลุมการ
ให้บริการในทุกต าบล มีการจัดบริการทันตกรรมแก่ประชาชน ทุกกลุ่มวัย โดยในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มีการบันทึกผลการให้บริการทันตกรรม แก่ประชาชน โดยใช้โปรแกรม JHCIS และส่งออกรายงาน 
43 แฟ้ม เพื่อรายงานเข้าสู่ระบบรายงาน HDC โดยมีระบบการไหลเวียนของข้อมูล ดังนี้ 1.) หน่วยบริการท า
หน้าที่ ให้บริการและบันทึกการให้บริการในโปรแกรม JHCIS ตามชุดข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์
และสุขภาพ และส่งออกข้อมูล 2.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท าหน้าที่ น าเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล และรายงานผล 3.) เขตสุขภาพ ท าหน้าที่รับข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่งต่อ
ข้อมูลให้กับระดับกระทรวง 4.) กระทรวงสาธารณสุขรับข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบายและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จากข้อมูลการสรุปผลการ
ส่งออกข้อมูลใน 43 แฟ้มจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านความถูกต้อง มีปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลประชากร
สูงถึง ร้อยละ 8.82 ความครบถ้วน ยังมีปัญหาไม่มีการบันทึกสูงถึง ร้อยละ 55.17 และความทันเวลา มีการส่ง
ข้อมูลทันเวลาที่ก าหนด เพียง ร้อยละ 41.60 (สรุปผลรายงาน 43 แฟ้ม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี, 2559) ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ทุกหน่วยบริการจะต้องมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ท าให้เกิดปัญหาในการตอบตัวชี้วัดด้านคุณภาพ และเกิดความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงาน และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งการศึกษาถึงปัญหาและปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูล ย่อมท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อไป  
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จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานด้านทันตสุขภาพก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการด าเนินงานด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งการได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตรงตามพื้นที่นั้นๆ แต่เนื่องจากปัญหาในหลายส่วนที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
การได้มาของข้อมูลที่มีคุณภาพ ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพได้อย่างแท้จริง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบ และให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันต
บุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
อุบลราชธานีต่อไป 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. การด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรใน
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับสูง 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความเพียงพอของสิ่งสนับสนุน 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของบุคคล ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูล
ทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความเพียงพอของสิ่งสนับสนุน 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของบุคคล ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยท านายความสัมพันธ์ต่อการ
ด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัด
อุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ 
Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ปฏิบัติงาน เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1966) ซึ่งแสดงถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหน้าที่ที่ได
รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.) คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ความรู
และทักษะประสบการณในการท างาน 2.) ความพยายามในการท างานของบุคคล 3.) การสนับสนุนจากองค์กร 
ซ่ึงกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบไปด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม JHCIS 
ความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ทัศนคติต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ ความพอเพียงของสิ่งสนับสนุน 
ประสิทธิภาพของบุคคล และแรงสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรตาม คือ การด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 

3



 ตัวแปรต้น (Independent Variable)     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ผ่านการทดลองราชการ) ในปีงบประมาณ 2560 จาก 25 
อ าเภอ จ าแนกเป็น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 193 คน ผู้ช่วยทันตกรรม จ านวนทั้งหมด 185 
คน รวม 378 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จ านวน 378 คน (สรุปผลการด าเนินงานทันต
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลทันต
สาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยโครงสร้างของแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูลของทันต
บุคลากร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อระบบข้อมูลของทันตบุคลากร ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความ
เพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูลของทันตบุคลากร ส่วนที่ 5 แบบสอบถามประสิทธิภาพของบุคคลต่อ
ระบบข้อมูลของทันตบุคลากร ส่วนที่ 6 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูลของทันตบุคลากร 

การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยน าเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและส านวนทีใ่ช้ หลังจากนั้นได้น ามาปรับปรงุ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อไป  และหาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

 
 

การด าเนินงานข้อมลูทันตสาธารณสุข 
 

-ปัจจัยส่วนบุคคล 
   -เพศ 
   -อาย ุ
   -สถานภาพ 
   -ระดับการศึกษา 
   -ต าแหน่งในปัจจุบัน 
   -รายได้เฉลี่ย 
   -ระยะเวลาในการใช้งาน  
    โปรแกรม JHCIS 

-ความ รู้ เกี่ ยวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

-ประสิทธภิาพของบุคคล 
-ทัศนคติต่อระบบข้อมูล 
 
-ความพอเพียงของสิ่งสนับสนนุ 
-แรงสนับสนุนทางสังคม 
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การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ( Reliability ) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไป
ทดลองใช้กับทันตบุคลากร อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ น
การศึกษา จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเข้าใจต่อข้อค าถามของแบบสอบถามและน าผลที่ได้มาค านวณหา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) หรือ KR-20 ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90  

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อระบบข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
3. แบบสอบถามความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.93 
4. แบบสอบถามประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
5. แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนด
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Study) ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การ แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการทดสอบหาความสัมพันธ์ต่างๆ ของตัวแปรกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานร้านรับซื้อของเก่า โดยใช้สถิติความสัมพันธ์เชิงเดี่ยว (Bivariate analysis) ใช้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีของ (Pearson’s moment Product) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ถดถอยเชิง
พหุ Multiple Regression แบบ Step wise ก าหนดระดับนัยส าคัญ (α) ที่ 0.05  
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 378 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.6 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 29.24 ปี (S.D. = 
5.65 ปี) ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 27 ปี ร้อยละ 67.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 71.2 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.3 รองลงมา คือ ระดับปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.9 
ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ร้อยละ 47.4 รองลงมาคือผู้ช่วยทันตกรรม ร้อยละ 46.3  
มีมัธยฐานของรายได้ 13,000 บาท (P25 เท่ากับ 11,000 บาท P75 เท่ากับ 15,000 บาท) มีระยะเวลาเฉลี่ยใน
การใช้โปรแกรม JHCIS 5.58 ปี (S.D. = 3.10 ปี) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติ ความ
เพียงพอของสิ่งสนับสนุน ประสิทธิภาพของบุคคล (self-efficiency) และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัด
อุบลราชธานี ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติ ความ
เพียงพอของสิ่งสนับสนุน ประสิทธิภาพของบุคคล (self-efficiency) และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัด
อุบลราชธานี (n = 378 คน) 
ปัจจัย ร ะ ดั บ

ความสัมพันธ์(r) 
p-value 

เพศชาย (X1) -0.248 <0.001** 
เพศหญิง (X2) 0.248 <0.001** 
อายุ (X3) 0.029 0.572 
สถานภาพโสด (X4) -0.017 0.024* 
สถานภาพสมรส (X5) 0.080 0.121* 
สถานภาพหย่าร้าง (X6) 0.138 0.007* 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (X7) 0.056 0.277 
ระดับการศึกษา ปวส./ อนุปริญญา (X8) -0.038 0.467 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (X9) 0.023 0.654 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X10) -0.048 0.351 
ต าแหน่งงานเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (X11) -0.390 <0.001** 
ต าแหน่งงานผู้ช่วยทันตกรรม (X12) -0.042 0.415 
ต าแหน่งงานอื่นๆ (X13) 0.390 <0.001** 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X14) 0.061 0.240* 
ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม (X15) -0.240 <0.001** 
ความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูล (X16) 0.025 0.631 
ทัศนคติต่อระบบข้อมูล (X17) 0.676 0.377 
ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล (X18) 0.532 <0.001** 
ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล (X19) 0.783 <0.001** 
แรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูล (X20) 0.718 <0.001** 
**Correlation is signification at the 0.01 level (2-tailed) 
* Correlation is signification at the 0.05 level (2-tailed) 
  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยท านายที่มีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขใน
ระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี (n = 378 คน) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยท านายที่มีผลต่อความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุข
ในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี (n = 378 คน) 

ตัวแปรพยากรณ ์

 
สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย 
(Coefficient) 

R R2 
R2 
change 

b β 
ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล 0.509 0.494 0.783 0.613 0.613 
ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล 0.127 0.183 0.829 0.687 0.074 
แรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูล 0.256 0.251 0.846 0.716 0.028 
เพศหญิง 2.256 0.138 0.859 0.738 0.022 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข -3.029 -0.147 0.870 0.757 0.019 
ทัศนคติต่อระบบข้อมูล -0.103 -0.065 0.874 0.765 0.008 
ความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูล -0.311 -0.070 0.877 0.769 0.004 
สถานภาพสมรส 0.940 0.077 0.879 0.772 0.003 
ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม -0.124 -0.071 0.881 0.776 0.004 
Constant = 9.572, R = 0.881, R2= 0.776, SEest = 2.602, F =140.934, p < 0.001 

 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ดีเมื่อใช้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงาน

ข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ตัวแปรเกณฑ์ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ดีเมื่อใช้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงาน
ข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ตัวแปรเกณฑ์ 

ตัวแปรพยากรณ ์ b β t p-value 

ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล 0.509 0.494 13.761 <0.001 
ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล 0.127 0.183 5.737 <0.001 
ตัวแปรพยากรณ ์ b β t p-value 
แรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูล 0.256 0.251 6.786 <0.001 
เพศหญิง 2.256 0.138 5.267 <0.001 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข -3.029 -0.147 -5.211 <0.001 
ทัศนคติต่อระบบข้อมูล -0.103 -0.065 -2.335 0.020 
ความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูล -0.311 -0.070 -2.645 0.009 
สถานภาพสมรส 0.940 0.077 2.824 0.005 
ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม -0.124 -0.071 -2.434 0.015 
Constant = 9.572, R = 0.881, R2= 0.776, SEest = 2.602, F = 140.934, p < 0.001 
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อภิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data 

Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยน าที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานระบบข้อมูลของทันตบุคลากร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการด าเนินงานของทันต
บุคลากร ในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน 9 ตัวแปร 
คือ ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูล ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูล แรงสนับสนุนทาง
สังคมต่อระบบข้อมูล เพศหญิง ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทัศนคติต่อระบบข้อมูล ความรู้กับการ
ด าเนินงานระบบข้อมูล สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการ
ด าเนินงานระบบข้อมูลของทันตบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญท่งสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.776 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ ทั้ง 9 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคะแนนการด าเนินงานระบบข้อมูลของทันตบุคลากรได้ ร้อยละ 77.6 (R2= 0.766, SEest = 
2.602, F = 140.934, p < 0.001) 

ประสิทธิภาพของบุคคลต่อระบบข้อมูลมีผลต่อการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data 
Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารที่มี
ผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดขอนแก่น (สมหมาย ชา
น้อย, 2558) พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการใช้ โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด ขอนแก่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.77, p-value < 0.001) 
และ ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบ ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการ (p-value< 0.008) ด้านเทคโนโลยี (p-value< 0.001) ด้านบุคลากร (p-value < 0.001) 
ด้านงบประมาณ (p-value= 0.002) ด้านเวลา (p-value< 0.005) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วม
พยากรณ์การใช้ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ  (JHCIS) 
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น ได้ ร้อยละ 61.6 ( r = 0.616, 
p-value < 0.001) ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วน ใหญ่ เป็นปัจจัยการบริหารด้านบุคลากร คือบุคลากรขาดความรู้
และทักษะการใช้โปรแกรม ร้อยละ 66.99 สอดคล้องกับการศึกษา (เซอรเมอรฮอรน Schermerhon, 1966) 
พบว่า การปฏิบัติงานของบุคคลขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ความรูและทักษะประสบการณในการ
ท างาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลต้องเหมาะกับงานนั้น จึงจะส่งผล
ให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีได 

ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนต่อระบบข้อมูลมีผลต่อการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health 
Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา (ศรีโสภา ชัยทา, 2555) 
พบว่า การบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ การวางแผน 
การลงทะเบียน การสนับสนุน การติดตาม และการประเมินผลการในการใช้งานทรัพยากรซอฟต์แวร์ สอดคล้อง
กับการศึกษา (รพีพร ริมสุข, 2554) พบว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลการจ าแนกประเภท
ผู้ป่วยอาจจะช่วยแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารได้ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การ
ในปัจจุบัน ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และ
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลจานวนมากลดการจัดเก็บเอกสาร ท าให้การท างานการดูแลข้อมูลท าได้
รวดเร็วและสะดวก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง สามารถ
ถ่ายโอนและใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน สามารถค้นหาและแสดงผลได้ทันทีที่ต้องการและช่วยสรุปสถิติรายงานผลสา
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หรับผู้บริหารได้ สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานอีนามัยและหน่วย
บริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคายผลการวิเคราะห์ (นิรันดร์ 
ถาละคร และประจักร บัวผัน, 2554 ) พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล JHCIS ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคายและถูกเลือกเข้าสมการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการเรียงล าดับดังนี้ ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ ด้านวิธีการจัดการ 
ปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ และปัจจัยการสนับสนุนจาก
องค์การด้านงบประมาณ (p-value=0.020, 0.001,0.005, 0.032 ตามล าดับ) 

แรงสนับสนุนทางสังคมต่อระบบข้อมูลมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health 
Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของพยาบาลในจังหวัดยโสธร โดยประยุกต์แนวคิดแบบจ าลองของ Pender (ปานรดา เขียวสังข์, 2554) 
พบว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี (เทิดคุณ พันธการ, 2552) พบว่า 
การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ (กัตติกา ธนะขว้าง, 2552) พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (สุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม, 2551) 
พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ญาติและเพื่อนสนิท มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 
จังหวัดร้อยเอ็ด (ลลิดา ปักเขมายัง, 2553) พบว่า การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวและหน่วยงาน 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

เพศหญิงมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) ของทันต
บุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา การวิจัยเพื่อศึกษาความรู้และเจตคติต่อระบบ
ประกันสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการศึกษา (ประ
สิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร และไพฑูรย์ พิมดี, 2550) พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีความรู้มากกว่าเพศชาย สอดคล้อง
กับการศึกษา ความรู้และพฤติกรรมของผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533 : ศึกษา
เฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหิดล (เสน่ห์ สุพุทธี , 2541) พบว่า เพศของผู้ประกันตนมีความสัมพันธ์กับความรู้
เก่ียวกับการได้รับการคุ้มครอง  

ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health 
Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาการจัดเก็บระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษากับต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยวิธีทดสอบ T-Test (อัจฉรัตน์ สงวน
งาม, 2554) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ความส าคัญกับ
ปัญหาของการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ
ด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ และเมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร (พัชรินทร์ นาคะประวิง, 2550) 
พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีระดับประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหลักมีความชัดเจนของเป้าหมาย
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หรือวัตถุประสงค์ของงานมากกว่าผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้สนับสนุน สอดคล้องกับการศึกษา (นิพนธ์ ลือกิตินันท์, 
2547) พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรในการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมที่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อระบบข้อมูลมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center 
(HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา (สมศรี ลิ้มประสิทธิ์, 2550) ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของบุคลากรในการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะ
กรณี หน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนระบบ
การบริหารการเงินการคลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามโครงการ
น าร่องของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ ราชบุรี (ชัชติกา แม้ประสาท , 2550) พบว่า 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการบันทึกทางการ
พยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลแขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา (โอเล็ด 
ศรีมุกดา, 2556) พบว่า พยาบาลร้อยละ 53.23 มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลอยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 45.16 มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.61 มีความรู้อยู่ในระดับต่ า และศึกษาด้านทัศนคติ ผล
การศึกษาพบว่า พยาบาลมีทัศนคติต่อการบันทึกการพยาบาล ทัศนคติด้านนโยบาย ด้านการจัดอัตราก าลังและ
ด้านการจัดระบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับรองลงไปคือ ทัศนคติด้านการจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการบันทึกอยู่ในระดับดีมาก ส่วนทัศนคติต่อการปฏิบัติการบันทึกทางการพยาบาลตามการรับรู้ของ
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การบันทึกแบบฟอร์มสัญญาณชีพมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
แบบฟอร์มการให้ยาและแบบฟอร์มบันทึกการพยาบาลมีการปฏิบัติการบันทึกอยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษา
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับบันทึกทางการพยาบาลและพัฒนา
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกทางการพยาบาล ส่วนทัศนคติด้านนโยบายมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

ความรู้กับการด าเนินงานระบบข้อมูลมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health 
Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา ประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร (พัชรินทร์ นาคะประวิง, 
2550) พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกันมีระดับประสิทธิผลใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูงมีประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูง สอดคล้องกับการศึกษา (สมนึก คีรีโด, 
2538) กล่าวถึงความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรโดยคน
ทั้งหลายเหล่านี้ยิ่งมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าใด โอกาสในการใช้งานเทค โนโลยี
สารสนเทศย่อมจะเต็มศักยภาพมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษา (นิพนธ์ ลือกิตินันท์, 2547) พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จขององค์กรในการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับการศึกษา (ไชยา เย็นแข, 2547) พบว่า พฤติกรรมการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
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สถานภาพสมรสมีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health Data Center (HDC) 
ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยการบริการและกระบวนการบริหารที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดสกลนคร 
(พงษ์ศักดิ์ ราชโสภา, 2550) พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดสกลนคร สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค ตามแนวทางการด าเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (อ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์, 2551) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และความรู้เกี่ยวกับวัณโรค สอดคล้อง
กับการศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (จีรภา สุขสวัสดิ์, 2547) พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข  

ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม JHCIS มีผลต่อการการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบ Health 
Data Center (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับการศึกษา ประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร (พัชรินทร์ นาคะประวิง , 
2550) พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน มีระดับประสิทธิผลในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แสดงว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มากกว่า มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในการใช้งานส่งผลให้มีระดับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงกว่า สอดคล้องกับการศึกษา (นิพนธ์ ลือกิตินันท์, 2547) พบว่า 
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา (ชินตา ฮาดตา, 2546) พบว่า ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมสามัญศึกษาที่ต่างกัน มีลักษณะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษา (ไชยา เย็นแข, 2547) พบว่า อายุการท างานหรือประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบข้อมูลมากที่สุดคือ ประสิทธิภาพของ
บุคคลต่อระบบข้อมูล ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินการระบบข้อมูล เช่น การอบรม
พัฒนาระบบข้อมูลให้กับทันตบุคลากร  
 2. จากการศึกษาพบว่า เพศ ต าแหน่งงาน มีผลต่อการด าเนินงานระบบข้อมูล โดยต าแหน่ง เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุขจะด าเนินการระบบข้อมูลได้ดีกว่าต าแหน่งอื่น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการด าเนินการ
ระบบข้อมูลในต าแหน่งผู้ช่วยทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินการระบบข้อมูลให้ดีขึ้น 
 3. ปัจจัยเร่ืองความเพียงพอของสิ่งสนับสนุน มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการระบบข้อมูล ดังนั้น 
ในระดับนโยบาย ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินการระบบข้อมูลมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองมาตรฐาน ของสตรีวัย 45-59 ปี 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
Factors influencing intention to attend menopausal clinic services of women aged 
45-59 years in Suphanburi Province 
 
ผู้วิจัย   ปริศนา  มีหินกอง 

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สุภาดา  ค าสุชาติ 

ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเข้ารับ
บริการในคลินิกวัยทองของสตรีวัย 45-49 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 357 คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาค สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน  

ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อวัยหมดประจ าเดือนมีความเชื่ออยู่ในระดับสูง ทัศนคติต่อคุณภาพบริการ
คลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพการรับรู้
ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง และความตั้งใจในการเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง 
ความเชื่ออยู่ในระดับปานกลาง โดยการรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทัศนคติต่อวัยหมดประจ าเดือน และการรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการส่งเสริม 
ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับความตั้งใจเข้ารับเข้า
รับบริการในคลินิกวัยทอง (r=.562,.450,.450,.430,213) ตามล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเข้ารับบริการ
ในคลินิกวัยทอง ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองทัศนคติต่อ
คุณภาพบริการคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนสามารถร่วมกันท านาย
ความตั้งใจในการเข้ารับบริการคลินิกวัยทองได้ร้อยละ 40.6 ( R2 = 0.406) 
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจเข้ารับบริการ, คลินิกวัยทอง, สตรีวัย 45 – 59 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145



Abstract 
This cross-sectional analytical research aimed to study Factors influencing 

intention to attend menopausal clinic services of women aged 45-59 years in Suphanburi 
Province. A Theory of planned behavior model to Ajzen's. The samples were 357 
samples proportionate stratified random sampling Research instrument was a 
questionnaire consisting of Analyze it using coefficient alpha Cronbach’s.The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, Pearson’s correlation and and 
Stepwise Multiple Regression Analysis.

The results indicated that perception of self-efficacy found that menopausal’s
attitude levels of high level of belief, for services accessing ,reference group ,perception 
of self-efficacy for attitude promoting in menopause clinic quality services and education 
were related to intention to attend menopausal clinic services at the moderate level, 
respectively. An independent chosen as part of the multiple regression, according to 
priority of significant were 6 variables as fellow: perception of self-efficacy for services 
accessing factors that influence ,self-efficacy for attitude promoting in menopause clinic 
quality services ,reference group and menopausal’s attitude and the level of education is 
positively related to the intention to receive the service in the menopause clinic (r = .562, 
.450, .450, .430,213, respectively) factors that influence significant were 4 variables as 
fellow: perception of self-efficacy for services accessing self-efficacy for attitude 
promoting in menopause clinic quality services ,reference group and menopausal’s
attitude their willingness to serve on the menopause clinic, including their own. The 
arrival by predicting all 4 of them can predict the intentions of the service menopause
clinics, menopausal women hundred at 40.6 (R2 = 0.406)

Keyword : Menopausal Intention, menopausal clinic services,
women aged 45-59 years 

 
บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ท าให้การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและป้องกันโรคมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนส่งผลให้ ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จากข้อมูลประชากรคาดประมาณว่า ประชากรสตรีวัย
หมดประจ าเดือนจะเพิ่มขึ้น 9.9 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) สตรีวัยนี้จะมีการ
เปล่ียนแปลงของภาวะร่างกายมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเพศ สตรี
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลครอบครัว สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ครอบครัวต้องการรายได้
เพิ่มข้ึน ท าให้สตรีต้องเพิ่มบทบาทในการหารายได้ท าให้มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองน้อยลง 

วัยหมดประจ าเดือน (menopause) หรือเรียกอีกอย่างว่า “วัยทอง” ซึ่งโดยทั่วไปสตรีไทย วัยหมด
ประจ าเดือนจะเริ่มเมื่ออายุตั้งแต่ 45-55 ปี (สุกรี สุนทราภา, 2557) ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ จากการลดลงของฮอร์โมนเพศ แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่รุนแรง หากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม อาจผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวในวัยสูงอายุด้วย 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจพบอาการซึมเศร้าและกังวล ท าให้มีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ซึ่งมี
ผลเสียต่อตนเอง และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวและรอบข้าง รวมทั้งการท างาน 
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จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อในหญิงสูงวัยในจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มขึ้นร้อยละ12 

ในสามปีที่ผ่านมา (สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี,2559) พบว่าเข้ารับการตรวจในคลินิกวัยทองด้วยอาการวัย

หมดประจ าเดือนในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ร้อยละ 6 ในหน่วยงานนรีเวชจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังพบว่า

สตรีวัยหมดประจ าเดือน มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก พบว่าเป็นระยะลุกลามร้อยละ 3 เนื้องอกมดลูกมี

ภาวะซีดจากการเสียเลือดร้อยละ 14 มะเร็งเต้านมร้อยละ 6 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกร้อยละ 2 (สถิติโรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช,2559) พบว่าอัตราการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์

ด้วยโรคทางนรีเวช เพื่อเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติเช่น เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ คล าพบก้อนบริเวณ

ท้องน้อย ปวดท้องน้อย หรือโรคต่างๆ ท าให้พบโรคร้ายแรงบางโรคได้ช้า บางรายพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

จนหมดทางรักษาซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสุขภาพอย่างยิ่ง 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองโดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviors:TPB) ของ Ajzen (1991) เพื่อทราบสาเหตุหรือ
ปัจจัยใดที่ท าให้ประชากรกลุ่มนี้ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ และน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางใน การปรับปรุง
พัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับความต้องการของสตรีวัยหมดประจ าเดือน เพราะหากประชากร
ในกลุ่มวัยนี้เข้ารับบริการในคลินิก จะได้รับทราบปัญหาสุขภาพของตนเองได้และสามารถปรับรูปแบบกา ร
ส่งเสริมสุขภาพของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะเข้าสู่วัยสูงอายุสุขภาพดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนและทัศนคติต่อคุณภาพการบริการของคลินิกวัยทอง การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการเข้ารับบริการในคลินิก
วัยทอง ความตั้งใจเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมท านายความตั้งใจในการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองของสตรีอายุ 45- 59 ปีใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองผู้วิจัย
ได้น าทฤษฎีของพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen (1991) มาใช้อธิบาย
ความตั้งใจเข้ารับบริการของสตรีวัยหมดประจ าเดือนในคลินิกวัยทอง ซึ่งทฤษฎีนี้กล่าวว่าการแสดงออกของ
พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากความตั้งใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ทัศนคติต่อวัยหมดประจ าเดือนและทัศนคติต่อคุณภาพการบริการของคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง เขียนเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา การเข้าตรวจคลินิกวัย
ทองรายได้ สิทธิการรักษา ประวัติโรคในครอบครัว ทัศนคติต่อวัยหมดประจ าเดือนและทัศนคติต่อคุณภาพการ
บริการของคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีอายุระหว่าง 

45-59 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี การค านวณขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรการค านวณแบบการถดถอยพหุลอจิสติก 
(Multiple logistic regression) ได้ 357 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะอ าเภอที่มีคลินิกวัยทองและสูติ
แพทย์เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านทัศนคติต่อคุณภาพคลินิก เพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างใน 4 อ าเภอ ซึ่ง
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึง 25 กุมภา
พันธุ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลจ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับทัศนคติ
วัยหมดประจ าเดือนจ านวน 16 ข้อและทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทองจ านวน 18 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามการ คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่ง
ตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพจ านวน 16 ข้อ ด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองจ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 5 
แบบสอบถามเรื่องความตั้งใจ เข้ารับบริการในคลินิกวัยทองจ านวน 10 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็น
ผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน  30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient )ได้ค่า IOC 
ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้ ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนและทัศนคติต่อคุณภาพบริการ
คลินิกวัยทองค่าความเชื่อมั่น 0.846 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงค่าความเชื่อมั่น 0.758 ความสามารถแห่งตนใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านการมารับบริการในคลินิกวัยทองค่าความเชื่อมั่น 0.833 ความตั้งใจเข้ารับบริการ
ในคลินิกวัยทองค่าความเชื่อมั่น 0.836 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542687 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU2560-0072 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นสตรีสมรส ร้อยละ 63.3 อาชีพรับจ้างร้อยละ 29.7 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 39.8 รายได้พอใช้ร้อยละ 58.8 ได้รับการตรวจสุขภาพบางครั้ง 
ร้อยละ 52.1 สิทธิรักษาส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพร้อยละ 65 มีประวัติโรคในครอบครัวมีโรคร้อยละ 35.3  

จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนพบว่าความเชื่ออยู่ในอยู่ในระดับสูง ทัศนคติต่อ
คุณภาพบริการคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองความตั้งใจในการเข้ารับบริการคลินิกวัย
ทองพบว่าระดับความเชื่ออยู่ในอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์ร่วมเส้นตรงกัน และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเข้ารับการตรวจ 6 ตัวแปร 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง (r=.526,p <.001**) การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง (r = .450,p < .001**) ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน และการรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (r = 0.430,p < .106) ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง (r = .382, p < .001**) 
ระดับการศึกษา (r = .213,p < .081*) 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression ) 
พบว่าปัจจัยท านาย ก าลังสองของการรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง 
ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน เป็นปัจจัย
ร่วมกันท านายความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R =.406, F = 10.316, p 
<.001) การรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองมากที่สุด ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง มีอิทธิพลรองลงมาการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนโดยตัวท านายทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมท านายความตั้งใจในการ
เข้ารับบริการคลินิกวัยทองได้ร้อยละ 40.6 (R2 = .406) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติ กลุ่มอ้างอิงการรับรู้ความสามารถ 
 แห่งตน และความตั้งใจเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง 

 ตัวแปร 
 ช่ ว ง
คะแนน  X   SD 

 ระดับ 

1. ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน 39-79 63.21 7.230  สูง 
2. ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง 37-88 63.57 8.340 ปานกลาง 
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 33-48 36.51 4.461 ปานกลาง 
4. การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 37-79 58.32 7.639 ปานกลาง 
5. การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการ 30-50 36.66 5.722 ปานกลาง 
 ในคลินิกวัยทอง  
6. ความตั้งใจในการเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง 

 
20 -48 

 
36.31 

 
5.829 

 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถแห่งตน ต่อความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง 

 ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ 
 สหสัมพันธ์ 

 p –VALUE 

ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษา .213  <0.081 
ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน .450  <0.011 
ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง .382  <0.001 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง .450  <0.001 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ .430  <.106 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง .526  <0.001 

 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยท านายความตั้งใจในการเข้ารับบริการคลินิกวัยทอง  
ตัวแปร B S.E Beta  T  p- value 

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการใน
คลินิกวัยทอง 

.384 .055 .333 6.992  < 0.001 

ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง .291 .056 .223 5.194  < 0.001 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง .215 .053 .191 4.046  < 0.001 
ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน .159 .050 .153 3.212  <0.001 
 Constant=.074 R2=.406 S.E = .526 F =10.316 * 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เข้ารับบริการในคลินิกวัยทองซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนและทัศนคติต่อคุณภาพการบริการของคลินิกวัยทอง การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของสตรีวัยหมดประจ าเดือน การรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง ตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเข้ารับการตรวจ 6 ตัวแปรได้แก่ ระดับการศึกษา การรับรู้ความสามารถ
แห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน การรับรู้
ความสามารถแห่งตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง 
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พบว่าปัจจัยท านาย ก าลังสองของการรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัย
ทอง ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน เป็นปัจจัย
ร่วมกันท านายความตั้งใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2 = .406, F = 10.316, p < 
0.001) การรับรู้ความสามารถแห่งตน ในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจตรวจในคลินิกวัยทองมากที่สุด ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทอง มีอิทธิพลรองลงมาการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงทัศนคติวัยหมดประจ าเดือนโดยตัวท านายทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมท านายความตั้งใจในการเข้ารับ
บริการคลินิกวัยทองได้ร้อยละ 40.6 (R2= .406) 

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในด้านการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองสนับสนุนสนับสนุนทฤษฏี
พฤติกรรมตามแผนการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายที่จะ
กระท าพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีต ความเชื่อมั่นของบุคคลในความสามารถ
ที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น (Ajzen,1991) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมสอดคล้องการศึกษาศรีสกุล ศรีสกุล 
(2554) ศึกษาปัจจัยในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกขัดแย้งกับฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมปัจจัยไม่สามารถท านายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรค  

ทัศนคติต่อคุณภาพบริการคลินิกวัยทองความเชื่อถือเรื่องคุณภาพบริการคือ การบริการตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงสิ้นสุดกระบวนการบริการจนถึงปัจจุบัน ผู้ให้บริการสามารถจัดบริการในคลินิกวัยทองให้สตรีวัยหมด
ประจ าเดือนรับรู้ตรงตามความคาดหวัง เมื่อได้รับบริการจริง ที่การรับรู้มากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังจะท า
ให้บริการนั้น ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสตรีวัยหมดประจ าเดือนในระดับปานกลางสนับสนุนทฤษฏี
พฤติกรรมตามแผนกล่าวว่าความรู้สึกหรือการรับรู้คุณค่าของบุคคล ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการกระท า
พฤติกรรมนั้นมากเท่าใด บุคคลก็ควรมีความตั้งใจที่หนักแน่นที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น แต่หากบุคคลมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อการท าพฤติกรรมนั้นมากเพียงใด บุคคลก็ควรมีความตั้งใจหนักแน่นที่จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น (Ajzen 
,1991) สอดคล้องศึกษาของ เจนจิรา เจริญการไกร และคณะ (2556) ขัดแย้งกับการศึกษาของ ศรีสกุล ศรีสกุล 
(2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยท านายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี พบว่า 
เจตคติต่อการตรวจคัดกรองโรคไม่สามารถท านายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถท านายความตั้งใจการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองเพื่อนหรือคนรอบ
ข้าง เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติความเชื่อของบุคคลเป็นกลุ่มอ้างอิงที่ส าคัญบุคคลจะยอมรับบรรทัดฐาน ซึ่ง
จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมสนับสนุนทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen,1991)สอดคล้องกับฉันท์ทิพย์ พลอย
สุวรรณการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สามารถท านายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
พาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในกรุงเทพมหานคร 
  ทัศนคติวัยหมดประจ าเดือน สามารถท านายความตั้งใจการเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองสตรีที่มี
ทัศนคติต่อภาวะหมดประจ าเดือนในเชิงบวกหรือเชิงลบบุคคลก็ควรมีความตั้งใจที่หนักแน่นที่จะกระท า
พฤติกรรมนั้น แต่หากบุคคลมีทัศนคติที่ไม่ดี บุคคลก็มีความตั้งใจหนักแน่นที่จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น (Ajzen & 
Fishbein, 1991) สอดคล้องศึกษาของ เจนจิรา เจริญการไกร และคณะ (2556)  
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จากการศึกษาท าให้ทราบว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการมารับบริการในคลินกิและทัศนคติที่ดีมี
อิทธิผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการของสตรีวัยหมดประจ าเดือน ดังนั้นหาระยะทางในการมาตรวจ ความ
สะดวก รวดเร็ว ความเชื่อถือในบริการ การส่งเสริมด้านความรู้ในด้านวัยหมดประจ าเดือนโดยสื่อสารให้สตรีวัย
หมดประจ าเดือนให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้ารับบริการ สตรีวัยหมดประจ าเดือนหากมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ระมัดระวังด้านสุขภาพ ส่งผลการมีสุขภาพที่ดีในวัย
สูงอายุ ช่วยลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ 
 
ข้อเสนอส าหรับงานวิจัยครั้งนี้  

ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย 
1. ทุกหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการบริการสตรีในกลุ่มวัยหมดประจ าเดือน  
2. โรงพยาบาลร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนควรจัดให้มีบริการในเชิงรุก ให้รณรงค์ให้เข้ารับการตรวจ

สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพโดยให้ความรู้กับสตรีวัยหมดประจ าเดือนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.จากการวิจัยพบว่าความรู้ความสามารถในการมารับบริการและทัศนคติต่อคลินิกวัยทองเป็นสิ่งส าคัญ
ในการตั้งใจมารับบริการควรมีจัดหน่วยงานพิเศษส าหรับบริการถึงชุมชน การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 
เป็น one stop service จัดให้ความรู้ตามสื่อต่างๆให้ครอบคลุมโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ให้ทันสมัยเหมาะกับสังคม
ยุคปัจจุบัน 

2.จัดให้มีการค้นหาข้อมูลสตรีวัยทองเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ศึกษาปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยหมดประจ าเดือน ความต้องการบริการคลินิกของสตรีวัย
หมดประจ าเดือน ศึกษาให้ครอบคลุมถึงบริการในคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน  
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คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์
QUALITY OF OUTPATIENT PHARMACY SERVICES BUENGSAMPHAN 
HOSPITAL PHETCHABOON  PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ปานจันทร์  คงจ านงค์ 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย์  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มารับบริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จ านวน 250 
คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง
วันที่ 10 กุมภาพัน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของงาน
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ร้อยละ 67.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.8 
และระดับน้อย ร้อยละ 1.6 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ความคาดหวังต่อการให้บริการ การรับรู้ต่อการ
ให้บริการ และอายุ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้โรงพยาบาล มีการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอกให้มากขึ้น โดยการเพิ่มในเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้บริการ ในประเด็นการปรับขั้นตอนการ
บริการให้สะดวกต่อผู้มารับบริการ และเพิ่มการให้ค าแนะน าเก่ียวกับอาการอันไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ความคาดหวังต่อการให้บริการ การรับรู้ต่อการ
ให้บริการ 
 
Abstract 
 This cross-sectional survey study was aimed at studying the quality of outpatient 
pharmacy services and the factors that related to the quality of outpatient pharmacy 
services at Buengsamphan Hospital in Phetchaboon Province. Samples were 250 clients 
who got outpatient pharmacy services. All clients were selected by using simple random 
sampling method. Data were collected through questionnaires during January 24th to 
February 10th, 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 found that the quality of outpatient 
pharmacy services was in the overall at a high level accounted for 67.6 %; followed by a 
moderate level accounted for 30.8 %, and lastly at a low level accounted for 1.6 % 
respectively. According to the factors that related to the quality of outpatient pharmacy 
services, they were statistically significant (p-value < 0.05) including expectations of 
services, perceptions of services, and age.  
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 The results of this study suggested that the administration of hospital should 
enhance the quality of outpatient pharmacy services in terms of expectations and 
perceptions of services on the issues of adjusting the service process to facilitate the 
clients and increasing the advice on adverse drug reactions.  
 
Keywords : Quality of Services, Outpatient Pharmacy, Expectations of Services,  
Perceptions of Services 
 
บทน า 

กระทรวงสาธารณสุขได้รับนโยบายจากการแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2557 โดยมีเรื่องของ
คุณภาพการบริการระบุในนโยบาย คือ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
โดยรัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้กับการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เช่น การวางรากฐานให้ระบบหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละ
ระบบ และบูรณาการข้อมูลทุกระบบของหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1 โดย
อาจกล่าวได้ว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านคุณภาพ
การบริการทางด้านสาธารณสุขเป็นหัวใจส าคัญของคุณภาพการบริการ เนื่องจากการบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาส าคัญอยู่หลายประการดังต่อไปนี้คือ 1.ขาดบุคลากรที่เหมาะสม 2.
ขาดงบประมาณที่เหมาะสม 3.ขาดอาคารสถานที่ เทคโนโลยี วัสดุครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ 4.บุคลากรรับภาระงาน
มาก 5.ผู้ป่วยมีจ านวนมากเกินไป และ 6.คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในกระทรวง
สาธารณสุขตกต่ า ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัญหาในความขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่และ
เทคโนโลยี ที่น าไปสู่ความเสื่อมของคุณภาพมาตรฐาน ที่เสี่ยงต่อความเสียหายของผู้ป่วย2  

โรงพยาบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 11,100 คน โดย
งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก มีเภสัชกรท าหน้าที่ให้บริการ จ านวน 4 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ านวน 3 คน 
และผู้ช่วยเภสัชกร จ านวน 4 คน3 จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีจ านวนผู้ใช้บริการกับจ านวนเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริการไม่สัมพันธ์กับภาระงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินงานของงานบริการ
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ท าให้มีผลต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ จากผล
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ปี 2557 ถึงปี 2559 พบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวม คือ ร้อยละ75.27,75.55 และ 75.45 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยรวมยังน้อยกว่ามาตรฐานที่งานเภสัชกรรมก าหนดคือร้อยละ 80 ขึ้นไป4 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการให้บริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ และตอบสนองความคาดหวังในการรับ
บริการ งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการของพาราซูรามาน ซีแทมล์และ
เบอร์รี ่(Parasuraman ,Zeithamal & Berry,1988) 5 มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย 
5 ด้าน คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) 
การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และ5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวังต่อการบริการ และการรับรู้ต่อการบริการ ตัวแปรตาม คือ 
คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือผู้รับบริการที่งานเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 250 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพัน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ความคาดหวังต่อการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 การ
รับรู้ต่อการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 คุณภาพการให้บริการของงานเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกจ านวน 25 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยด้านความคาดหวังต่อการ
ให้บริการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.884 ด้านการรับรู้ต่อการให้บริการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.870 และคุณภาพการ
ให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก มีค่าความเชื่อมั่น 0.947 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU542707 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561 0005 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 68.8 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี

มากที่สุด ร้อยละ 54.0 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.51 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 76 ปี มี
สถานภาพสถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 64.8 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 42.8 
อาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 28.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600 -5,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 37.2 โดยมี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 9,458.12 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดคือ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 55 ,000 
บาท จ านวนคร้ังที่มารับบริการที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกมากที่สุด 1-5 ครั้ง ร้อยละ 77.2 จ านวนครั้งที่มารับ
บริการเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คร้ัง ต่อปี มีจ านวนคร้ังที่มารับบริการที่น้อยที่สุด 1 ครั้งต่อปี และมีจ านวนครั้งที่มารับ
บริการมากที่สุด 20 ครั้งต่อปี (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สิทธิการรักษา และจ านวนครั้งที่มารับบริการใน 1 ปที่ผานมา
ที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (n=250) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
 เพศ   

ชาย 78 31.2 
หญิง 
รวม 

172 
250 

68.8 
100.0 

 อายุ   
20-39ปี 135 54.0 
40-59ป ี 92 36.8 
60 ปีขึ้นไป 
รวม 

23 
250 

9.2 
100.0 

X = 39.51 , SD = 12.998 , Min = 20 , Max = 76 
 สถานภาพสมรส   

โสด 75 30.0 
คู ่
หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 
รวม 

162 
13 
250 

64.8 
5.2 
100.0 

 ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

82 
107 
25 

32.8 
42.8 
10.0 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
รวม 

36 
250 

14.4 
100.0 



 
 

 อาชีพ 
 

 

เกษตรกรรม 54  21.6 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป 

57 
71 

 22.8 
 28.4 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 

12 
30 

 4.8 
 12.0 

นักเรียน/นักศึกษา/ท างานบ้าน 26  10.4 
รวม 
 

250 
 100.0 

 รายได้ต่อเดือน   
600 – 5,000 บาท 93 37.2 
5,001 – 10,000 บาท 91 36.4 
10,001 บาทขึ้นไป 
รวม 

66 
250 

26.4 
100.0 

X = 9,458.12, SD = 8,588.011 , Min = 600 , Max = 55,000 
 สิทธิในการรักษา   

สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ 19 7.6 
สิทธิประกันสังคม 52 20.8 
สิทธิประกันสุขภาพ 157 62.8 
ช าระเงิน 
รวม 

22 
250 

8.8 
100.0 

 จ านวนครั้งที่มารับบริการที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก   
1-5 คร้ัง 193 77.2 
6-10 คร้ัง 
11 คร้ังขึ้นไป 
รวม 

45 
12 
250 

18.0 
4.8 
100.0 

X = 3.93 , SD = 2.988 , Min = 1 , Max = 20 
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 2. ความคาดหวังต่อการให้บริการ พบว่า ความคาดหวังต่อการบริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ ปานกลาง ร้อยละ 37.2 และระดับน้อย ร้อยละ 3.6 
   3. การรับรู้ต่อการให้บริการ พบว่า การรับรู้ต่อการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 65.2 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.2 และระดับน้อย ร้อยละ 1.6 
   4. คุณภาพการให้บริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 67.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.8 และระดับน้อย ร้อยละ 1.6 และเมื่อ
พิจารณารายด้านของคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 18.8 ระดับน้อย ร้อยละ 0.8 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 24.0 ระดับน้อย ร้อยละ 1.6 ด้านการรู้จัก
และเข้าใจผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 72.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.6 ระดับน้อย ร้อยละ 2.0 ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 27.6 ระดับน้อย ร้อยละ 
4.8 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 30.0 ระดับ
น้อย ร้อยละ 2.4 (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคุณภาพการให้บริการ (n = 250) 
ระดับคุณภาพบริการ จ านวน ร้อยละ 
 ระดับมาก (60-75 คะแนน) 169 67.6 
 ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 77 30.8 
 ระดับน้อย (15-44 คะแนน)  4  1.6 
ระดับคุณภาพบริการ(รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 
ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจได้   
 ระดับมาก 201 80.4 
 ระดับปานกลาง  47 18.8 
 ระดับน้อย  2  0.8 
ด้านการให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ   
 ระดับมาก 186 74.4 
 ระดับปานกลาง 60 24.0 
 ระดับน้อย 4  1.6 
ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ   
 ระดับมาก 181 72.4 
 ระดับปานกลาง  64 25.6 
 ระดับน้อย 5 2.0 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
 ระดับมาก 169 67.6 
 ระดับปานกลาง  69 27.6 
 ระดับน้อย 12  4.8 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ   
 ระดับมาก 169 67.6 
 ระดับปานกลาง  75 30.0 
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 ระดับน้อย 6  2.4 
  

 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ 
พบว่า อายุ (r = 0.186) ความคาดหวังต่อการบริการ (r = 0.798) และการรับรู้ต่อการบริการ (r = 0.862) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน สิทธิการรักษา และจ านวนคร้ังมารับบริการใน 1 ปที่ผานมา ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (p > 0.05) (ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
สิทธิการรักษา กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก วิเคราะห์ด้วยค่า ไคสแควร์ (n=250) 
   
 ตัวแปร ระดับคุณภาพการให้บริการ  

p-value มาก ปานกลาง  น้อย 
 เพศ    0.794 

ชาย  55 (70.5) 22 (28.2) 1 (1.3) 
หญิง 114 (66.3) 55 (32.0) 3 (1.7) 

 สถานภาพสมรส    0.801 
โสด/หย่าร้าง แยกกันอยู่ หม้าย  58 (65.9)  29 (33.0) 1 (1.1)  
คู ่ 111 (68.5) 48 (29.6) 3 (1.9)  

 ระดับการศึกษา    0.532 
ประถมศึกษา  60 (73.2) 20 (24.4) 2 (2.4)  
มัธยมศึกษา/อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  85 (64.4) 45 (34.1) 2 (1.5)  
ปริญญาตรีขึ้นไป  24 (66.7) 12 (33.3) 0  

 อาชีพ    0.142 
 เกษตรกรรม  34 (63.0) 19 (35.2) 1 (1.9)  
ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป  85 (66.4) 42 (32.8) 1 (0.8)  
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานบริษัท 

 32 (76.2) 
 

10 (23.8) 
 

0  

นักเรียน/ นักศึกษา/ ท างานบ้าน  18 (69.2) 6 (23.1) 2 (7.7)  
 สิทธิการรักษา    0.428 

 สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการ
ท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ 

 16 (84.2) 3 (15.8) 0  

สิทธิประกันสังคม  32 (61.5) 20 (38.5) 0  
สิทธิประกันสุขภาพ 
ช าระเงิน 

 106(67.5) 
15 (68.2) 

48 (30.6) 
6 (27.3)  

3(1.9) 
1(4.5) 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ความคาดหวังต่อการบริการ และการรับรู้ต่อ
การบริการ กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=250) 
 
ตัวแปร 

คุณภาพการให้บริการ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.186  0.003* 
รายได้ต่อเดือน - 0.001  0.993 
จ านวนคร้ังที่มารับบริการ  0.061 0.340 

ความคาดหวังต่อการบริการ 0.798  <0.001* 
การรับรู้ต่อการบริการ 0.862  <0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของงาน
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.6 สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากงานเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการให้บริการทางเภสัชกรรม ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือ 
การบริการจ่ายยา (Dispensing practice) การบริการให้ค าแนะน าด้านยา (Drug counseling) และ การ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Ambulatory pharmaceutical care) ท าให้ผู้รับบริการส่วนมากเกิดความ
เชื่อมั่นไว้วางใจในการเข้ารับบริการ จากขบวนการป้องกันความผิดพลาดจาการจ่ายยา การแนะน าการใช้ยาและ
การสอบถามถึงความเข้าใจของผู้รับบริการหลังได้รับยาทุกครั้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีการแต่งกายที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งใช้ค าพูดที่สุภาพในการบริการ ตามมาตรฐานของงานเภสัชกรรมในเร่ืองของ การจ่ายยาถูกต้อง ครบถ้วนและ
ปลอดภัย เป็นไปตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ มีความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณอร แสงหิรัญ (2552)6 ที่พบว่า ระดับคุณภาพบริการในภาพรวมอยูในระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ หนึ่งฤทัย รักไทย (2559)7 ที่พบว่า คุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในภาค
ตะวันตกภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึ งสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในรายด้าน พบว่าด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่น
ต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74.4 ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 72.4 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.6 และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 67.6 สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการป้องกันความผิดพลาดจากการจ่ายยาโดยการสอบถามชื่อ สกุลของผู้รับบริการทุกครั้ง
ก่อนจ่ายยา การป้องกันการแพ้ยาซ้ าจากการสอบถามประวัติการแพ้ยาก่อนจ่ายยา พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
ประวัติการรับยาในผู้ป่วยที่รับยาโรคเร้ือรังเทียบกับรายการยาที่ได้รับทุกครั้ง เพื่อให้การจ่ายยาถูกต้อง ครบถ้วน 
ปลอดภัยกับผู้รับบริการ ตามมาตรฐานของการบริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โดยเภสัชกรให้บริการจ่ายยา
และให้บริการปรึกษาด้านยาแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค  จึงท าให้
ผู้รับบริการเกิดความเชื่อม่ันไว้วางใจในการบริการอยู่ในระดับสูงส่งผลให้คุณภาพบริการอยู่ในระดับสูงในทุกด้าน 
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สอดคล้องกับการศึกษาของอุบล หนูประเสริฐ (2551)8 ที่พบว่าคุณภาพบริการในด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี เทากับ 3.08 และสอดคล้องการการศึกษาของปาณิตา ปรีชาวงษ์ (2555)9 ที่
พบว่าความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เทากับ 3.28 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ความคาดหวังต่อการบริการ การรับรู้ต่อการ
บริการ และอายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ความคาดหวังต่อการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการที่เป็นไปตามความหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ การจัดท าฉลาก
ยาที่มีข้อมูลการใช้ยาที่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ให้การแนะน าการใช้ยาอย่างถูกต้องเข้าใจง่าย รวมถึงมีการซักประวัติ
การแพ้ยาและให้ค าปรึกษาด้านยาอย่างเป็นกันเองกับผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกศสุดา เหมทา
นนท์ (2553)10 ที่พบว่า ความคาดหวังของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของสถานีอนามัย 
สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณา ศรีอริยนันท์ (2558)11 ที่พบว่า ความคาดหวังของประชาชนมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลประทุมธานี 
  การรับรู้ต่อการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่าเนื่องจากผู้รับบริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการรับรู้ที่เกิดจากงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกจ่ายยาได้ครบถ้วน
ตามค าสั่งแพทย์ และตามมาตรฐานการจ่ายยา คือ ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงการมีขั้นตอนการ
ตรวจเช็คความถูกต้องก่อนจ่ายยา เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่  มีระบบบริการ
ตามล าดับคิว ก่อน หลัง ท าให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแว
สูไฮลา ลูโบะเด็ง (2555)12 ที่พบว่า การรับรู้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์สุคนธ์ ศรีลาธรรม (2559)13 ที่
พบว่าการรับรู้ต่อการบริการ (r = 0.865) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อายุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่า การท างานของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสาม
พัน จะค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการกลุ่มอายุใดเป็นพิเศษ ภารกิจของงานเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก คือการบริการจ่ายยา การบริการให้ค าแนะน าด้านยา และ การบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกได้ให้ความส าคัญในเรื่องการบริการ มีการสื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้รับบริการที่มารับบริการและผู้สูงอายุที่มารับบริการที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงมีโอกาสในการได้รับบริการที่หลากหลายจากงานเภสัชกรรมผู้ ป่วยนอก 
มากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป จึงท าให้อายุไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2554)14 ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี และสอดคล้องกับการศึกษาของปาริฉัตร 
สร้อยแสง (2559)15 ที่พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาล
พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. ผู้บริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน ต้องเพ่ิมเติมนโยบายและยุทธศาสตร์คุณภาพบริการของงาน
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึงสามพัน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและการรับรู้
ถึงคุณภาพบริการ โดยก าหนดนโยบายลดขั้นตอนการบริการ เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้รับบริการงานเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึงสามพัน ได้แก่ ใช้ตู้กดบัตรคิวรอรับยา เรียกรับยาด้วยการแสดงคิวและช่อง
รับยาที่จอทีวี และแยกช่องจ่ายยาส าหรับใบสั่งยาที่มีรายการยาน้อยกับรายการยามากให้ชัดเจน เป็นต้น 
 2. ผู้บริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน ก าหนดแผนงานเรื่องคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมใน
การบริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โดยการปรับบริเวณรอรับยาให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
จัดท าป้ายแนะน าขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน และจัดห้องให้ค าปรึกษาด้านยาให้เป็นสัดส่วน เพ่ือ
ตอบสนองผู้รับบริการด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอ 
 3. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบึงสามพัน ต้องมีการก าหนด
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานบริการของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานตรงเวลา และการลดระยะเวลารอรับยาโดยมีเป้าหมาย ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีระยะเวลารอ
รับยาไม่เกิน 30 นาที เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและการรับรู้ต่อการบริการของผู้รับบริการงานเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกให้

ตรงตามความคาดหวังและการรับรู้ โดยมีงบประมาณในการจัดท าบอร์ดและแผ่นพับให้ความรู้ด้านยาแก่
ผู้รับบริการ พร้อมทั้งจัดบริเวณส าหรับให้ความรู้ที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย 

2. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ควรปรับขั้นตอนการบริการให้สะดวกมากขึ้นโดย
จัดท าป้ายระบุช่องรับใบสั่งยา ช่องจ่ายยา ช่องบริการให้ค าปรึกษาด้านยาและซักประวัติการแพ้ยาที่ชัดเจน 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการบริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกให้ผู้รับบริการทราบทั้งในช่วงเช้า
และช่วงบ่าย รวมถึงก าหนดให้มีการแนะน าอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา แก่ผู้รับบริการทุก
คร้ังที่จ่ายยา 

3. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบึงสามพัน ควรจัดท าป้ายชี้แจงช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ให้ทราบว่ามีช่องทางใดบ้าง รวมทั้งจัดวางตู้รับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในจุดที่ผู้รับบริการสังเกตเห็นไดง่าย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยผสมผสานด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพคุณภาพการให้บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการ
ให้บริการงานเภสัชกรรมในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนางานเภสัชกรรมให้ตรงความ
คาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการศึกษาคุณภาพคุณภาพการให้บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ในกลุ่มผู้รับบริการที่รับยา
โรคเร้ือรังและกลุ่มผู้รับบริการที่รับยาโรคทั่วไป เพื่อทราบถึงคุณภาพการให้บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกของ
ผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนางานเภสัชกรรมให้ตรงความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
จังหวัดสกลนคร 
FACTORS RELATED TO THE PERFORMANCE OF THAI TRADITIONAL 
MEDICINE PERSONEL SAKON NAKHON PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   พัชรา  ธงยศ  
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย ์ ขันส าโรง 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัด
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ปี 2560 ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ จ านวนทั้งหมด 180 คน 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก 
ร้อยละ 87.2 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.8 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ เพศ ทัศนคติต่อ
วิชาชีพแพทย์แผนไทย แรงจูงใจในการท างาน 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้ดีมากขึ้น โดยการเพิ่มแรงจูงใจในการท างานและส่งเสริมทัศนคติต่อวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย 
 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงาน การแพทย์แผนไทย ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย แรงจูงใจในการท างาน 
 
 
Abstract 

This cross-sectional survey study aimed to study the performance of Thai 
traditional medicine personnel and the factors that related to the performance of Thai 
traditional medicine personnel in Sakon Nakhon Province. Samples totally comprised 
180 Thai traditional medicine personnel in the service department in the year 2017, 
working in state agencies in Sakon Nakhon Province including Thai traditional medicine 
staff who had the medical license. Data were collected through questionnaires during 
February 1st to February 15th, 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 
performance of Thai traditional medicine personnel was in the overall at a high level 
accounted for 87.2 %; followed by a moderate level accounted for 12.8 % respectively. 
Regarding to the factors that related to the performance of Thai traditional medicine 
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personnel in Sakon Nakhon Province, they were statistically significant (p-value < 0.05) 
including age, sex, attitude towards Thai traditional medicine, and motivation to work. 

The results of this study suggested that the responsible authorities in the area 
should support Thai traditional medicine personnel to have better working performance 
by enhancing the motivation to work and encouraging the attitude towards Thai 
traditional medicine profession.  

 
Keyword (s) : Performance, Thai Traditional Medicine, Attitude towards Thai 
Traditional Medicine, Motivation to Work 
 
บทน า 

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดมหานครแห่งพฤกษ์เวช และเป็น 1 ใน 4 
จังหวัด ต้นแบบเมืองสมุนไพร โดยเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปร
รูปและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจ าพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งในปัจจุบันนี้ยังมีบางโรคที่การแพทย์แผนปจัจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้หมด จึง
เป็นสาเหตุมีประชากรไทยอีกจ านวนมากก าลังแสวงหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพใหม่ที่ประหยัดปลอดภัย
รวมทั้งการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเหมาะกับโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหรือภาวะ
ทางจิตใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับอาการไม่สมดุลต่างๆ อีกสาเหตุประการหนึ่งคือหากประเทศไทยยังใช้ระบบ
การแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นกระแสหลักเพียงระบบเดียวในการดูแลสุขภาพอาจท าให้เกิดภาระด้านงบประมาณ
ด้านการประกันสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้นอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับปริมาณการเจ็บป่วยของประชากรที่มารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ หากยังปล่อยให้ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศทางเช่นนี้ย่อมกระทบต่อสุขภาพของคนไทยและส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น ซึ่งการเข้ามามีบทบาทของการแพทย์แผนไทยท าให้ การพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพตามหลักของการท างานนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเข้า
มาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการมีแรงจูงใจ ของ Herzberg, Frederick และคณะ ( Herzberg, Frederick and 
others ,1959)1 ได้กล่าวถึงความต้องการของคนในองค์การ หรือการจูงใจจากการท างานว่ามีสาเหตุมาจาก
ปัจจัย 2 กลุ่ม คือปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน รวมทั้งทัศนคติต่อวิชาชีพนั้น ทัศนคติจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะ
ช่วยท าให้เราสามารถเข้าใจในพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
จังหวัดสกลนคร เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากร และเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสกลนครเพื่อ ปรับปรุง และให้
การด าเนินงานเกิดการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ตามแบบภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทย จังหวัดสกลนคร 
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กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัด
สกลนคร ได้ประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติต่อวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท างานมาใช้เป็น กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อ
วิชาชีพแพทย์แผนไทย แรงจูงใจในการท างาน และตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานของบุคคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทยจังหวัดสกลนคร ที่มีใบประกอบโรคศิลปะจ านวน 180 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 
มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทยของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามแบบสอบถามแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรด้านการแพทย์ 

แผนไทย จังหวัดสกลนคร จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลากร
ด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดย
น าแบบ สอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหา
ค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ) โดยแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.951 ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.863 แรงจูงใจในการท างาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.922 และการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย มีค่าความเชื่อมั่น 0.947 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ตาม รหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542779 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0007 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ86.1 เพศชาย ร้อยละ13.9 มีอายุส่วน

ใหญ่ 22-29 ปี ร้อยละ 90.6 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 26.80 ปี อายุต่ าสุด 22 ปี และอายุสูงสุด 55 ปี สถานภาพการสมรส
ส่วนใหญ่ โสด ร้อยละ 83.9 ส่วนสมรส ร้อยละ 15.0 หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย ร้อยละ1.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ปริญญาตรี ร้อยละ 98.9 รองลงมา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.1 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 95.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 13,837.82 บาท รายได้ต่ าสุด 10,000 บาท และ
รายได้สูงสุด 35,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ระยะเวลา 1-4 ปี ร้อยละ 81.7 ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเฉลี่ย 2.98 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยสุด 1 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากสุด 22 ปี  
 2. ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทยของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร พบว่า 
ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทยของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 88.9 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.1 ระดับน้อยไม่มี  

3. แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร พบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 71.7 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 27.2 และ ระดับน้อย 
ร้อยละ 1.1  
  4. การปฏิบัติงานของบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร พบว่า ระดับการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ร้อยละ 87.2 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 12.8 ระดับน้อยไม่มี ตามล าดับโดยเรียงล าดับรายด้าน มากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95.0 
รองลงมา ด้านการบริการ ร้อยละ 87.8 ด้านการวางแผน ร้อยละ 83.9 และ ด้านการประสานงาน ร้อยละ 76.1 
(ดังตาราง 1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการปฏิบัติงานของบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดสกลนคร (n = 180) 
การปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
 ระดับมาก (48-60 คะแนน) 157 87.2 
 ระดับปานกลาง (36 –47 คะแนน)  23 12.8 
 ระดับน้อย (20-35 คะแนน)  0  0.0 
การปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
ด้านการปฏิบัติงาน   
 ระดับมาก 171 95.0 
 ระดับปานกลาง  8 4.4 
 ระดับน้อย  1  0.6 
ด้านการวางแผน   
 ระดับมาก 151 83.9 
 ระดับปานกลาง 29 16.1 
 ระดับน้อย 0  0.0 
ด้านการบริการ   
 ระดับมาก 158 87.8 
 ระดับปานกลาง 22 12.2 
 ระดับน้อย  0  0.0 
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ด้านการประสานงาน   
 ระดับมาก 137 76.1 
 ระดับปานกลาง  43 23.9 
 ระดับน้อย 0  0.0 
   

5. ปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value< 0.05) 
และด้านอายุ (r=-0.161) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p–value< 0.05) ส่วนสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร 
ส่วนทัศนคตติ่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย (r=0.157) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value<0.05) และแรงจูงใจในการท างาน (r=0.258) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–
value<0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติไคสแควร์ ( n = 180 ) 
ตัวแปร ความผูกพันต่อองค์กร  

p-value มาก ปานกลาง น้อย  
 เพศ    0.039* 
 หญิง  132(85.2)  23(14.8) 0(0.0)  
 ชาย  114(71.7)  39(24.5) 0(0.0)   
 สถานภาพสมรส    0.111 

โสด/หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 136(88.9)  17(11.1) 0(0.0)   
คู ่  21(77.8)  6(22.2) 0(0.0)   

 ระดับการศึกษา    0.586 
 ปริญญาตรี  155(87.1)  23(12.9) 0(0.0)   
 สูงกว่าปริญญาตรี  2(100.0)  0(0.0) 0(0.0)   
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย แรงจูงใจในการท างานกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 180) 
 
 
ตัวแปร 

ความผูกพันต่อองค์กร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ -0.161  0.031* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.010  0.892 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน -0.134  0.074 

ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย 0.157  0.035* 
แรงจูงใจในการท างาน 0.258  <0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทย จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

การปฏิบัติงานของบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ร้อยละ 87.2 
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 12.8 ระดับน้อยไม่มี ตามล าดับ อาจเนื่องจากบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย ความตั้งใจและการมุ่งมั่นที่จะท างาน การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่จบใหม่ มีผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งลักษณะงานหลักประการหนึ่งที่บุคคลากรด้านการแพทย์
แผนไทยให้ความส าคัญ คือการท างานเชิงรุกในชุมชน การสร้างเครือข่ายกับหมอพื้นบ้านในการเรียนรู้การใช้
สมุนไพรในการ รักษาโรค และส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง โดยการปลูกและใช้สมุนไพรในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเป็นงานเชิงรุก การปฏิบัติงานลงพื้นที่ การที่บุคลากรเป็นเด็กรุ่นใหม่ ก็พร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงงานและสามารถตัดสินในได้รวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิภา นวกุล (2550)2 ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 48.8 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จรัสศรี 
อาจศิริ (2552)3 ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  3.0 1 (S.D. = 
0.75) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศักดิ์ สุมาลี (2552)4 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางค่าเฉลี่ย 2.83 (SD =0.70) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุริยนต์ หล้าค า (2554)5 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของบุคลากรในสถานีอนามัย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิน สุขเจริญ และขวัญดาว กล่ ารัตน์ (2558)6 ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า อยูใ่นระดับปานกลาง  
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ระดับการปฏิบัติงานของบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยเรียงล าดับรายด้าน มากที่สุด คือ ด้าน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 95.0 รองลงมา ด้านการบริการ ร้อยละ 87.8 ด้านการวางแผน ร้อยละ 83.9 และ ด้าน
การประสานงาน ร้อยละ 76.1 ตามล าดับ 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย แรงจูงใจในการท างาน 
อายุ เพศ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value<0.05) ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทยของบุคลากร
ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนครมี
ทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะด้านที่กล่าวว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยมีส่วนช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้านการรักษาศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละและต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากทีมสหวิชาชีพ 
วิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชพีที่มีความมั่นคง และวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรวรรณ อินคุ้ม และคณะ (2552)7 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อ
วิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ และบรรยากาศองค์กรกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พบว่าทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) (r = 0.207) ซึ่งทัศนคติถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05)  

แรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัด
สกลนครมีแรงจูงใจในการท างานที่ดี โดยเฉพาะด้านที่กล่าวว่า ท่านได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และงานที่ท่านไดรับมอบหมายเกิดผลดีแก่ส่วนรวม 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือท่านได้รับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาให้ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ท่าน
ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเหมาะสม และการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยท าให้มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเอง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ (2551)8 โดยศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัยระดับต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ระดับแรงจูงใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ จิรวรรณ อินคุ้ม และคณะ 
(2552)7 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศน์
ของพยาบาลวิชาชีพ และบรรยากาศองค์กรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า อยูในระดับคอนขางมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับวีรศักดิ์ จักรสาร (2552)9 ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคภาพรวม อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  3.74 (S.D.=0.54) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุมาลี ลารังสิต และประจักร บัวผัน (2557)10 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจและการ
สนับสนุนจากองค์การภาพรวมมีความสัมพันธ์ ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของ
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
จรัสศรี อาจศิริ (2552)3 ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย พบว่า แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศักดิ์ สุมาลี (2552)4 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น  พบว่า แรงจูงใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Tzeng HM (2002)11 ศึกษาอิทธิพลของ
แรงจูงใจในการท างานของพยาบาลและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความตั้งใจในการท างานในไต้หวัน การวิจัย
พบว่าพยาบาลที่มีต่อความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปความพึงพอใจโดยรวมต่อบทบาทในวิชาชีพและความสุขใน
การท างานโดยรวมลดลง 
 อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p–value< 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า การสร้างเครือข่ายกับหมอพื้นบ้านในการเรียนรู้การใช้สมุนไพรใน
การ รักษาโรค และส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง  โดยการปลูกและใช้สมุนไพรในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเป็นงานเชิงรุก การปฏิบัติงานลงพื้นที่ การที่บุคลากรเป็นเด็กรุ่นใหม่ ก็พร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงงานและสามารถตัดสินในได้รวดเร็ว รวมทั้งวิชาชีพแพทย์แผนไทยพึ่งเริ่มก่อตั้งสภาการแพทย์แผนไทย 
ปี 2556 ที่จัดให้ดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย จึงนับได้ว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
เป็นวิชาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมา ยังไม่ถึง 10 ปี ท าให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พึ่งส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิน สุขเจริญ และขวัญดาว กล่ ารัตน์ (2558)6 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า การปฏบิัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามอายุมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศักดิ์ สุมาลี (2552)4 
ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น 

เพศ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p–value< 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดสกลนคร โดยลักษณะงานหลักประการหนึ่งของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย เป็นงานเชิงรุก การ
ปฏิบัติงานลงพื้นที่ การที่บุคลากรเป็นเพศชาย ทางด้านร่างกายจะมีความพร้อมที่จะท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน
และสามารถใช้ทั้งความรู้และแรงกายที่ต้องปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยได้ ส่วนเพศหญิงก็มีความสามารถ
และมีทักษะในการสื่อสารที่ส่งเสริมให้เข้าชุมชนได้ง่าย ซึ่งในการท างานก็ต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้งานท างานประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศักดิ์ สุมาลี (2552)4 ได้ศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ระดับต่ าทางบวกการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการ
การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Hanan Al‐Ahmadi (2009)12 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลในเขตริยาด
ซาอุดิอาระเบีย การศึกษาพบว่าผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความมุ่งมั่นในองค์การความพึง
พอใจในการท างานและตัวแปรส่วนบุคคลและวิชาชีพ ความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นขององค์กรเป็นตัว
บ่งชี้ที่ดีในการปฏิบัติงานของพยาบาล ประสิทธิภาพในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยส่วนบุคคล
บางอย่างรวมถึงประสบการณ์ในการท างานสัญชาติเพศและสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษามีส่วนเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายก าหนดบทบาท

หน้าที่ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้ชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้เข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเอง ศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและทีมสหวิชาชีพ และส่งเสริม
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่  

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยมี
ทักษะ และบทบาทที่ชัดเจน ได้ร่วมวางแผนโครงการกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด าเนินงาน
และจัดท าโครงการในระดับหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร

ด้านการแพทย์แผนไทยให้ชัดเจน ได้แก่ ให้แพทย์แผนไทยสั่งยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อเ ป็น
ทางเลือกในการรักษา เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและทีมสหวิชาชีพ และส่งเสริมวิชาชีพให้มีความ
มั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้บุคลากรด้านแพทย์แผน
ไทยให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการคิดค้นสูตรต าหรับยา
ทางเลือก ได้แก่ ใช้ศึกษาต ารับกัญชาในการบ าบัดรักษาโรงมะเร็ง เป็นต้น 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมในด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ ในเรื่องเกี่ยวกับ สนับสนุนการท างานของหมอพื้นบ้าน, อสม ให้มีการบันทึก
ผลงานการให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยท่า
ฤๅษีดัดตนแก่ประชาชน และดูแลสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบกึ่งทดลอง โดยน าปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพและแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร น ามาจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการด าเนินงานต้นแบบเมืองสมุนไพรตามนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรมีการศึกษาปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจแบบการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงลึกมากข้ึน 
  3. ควรมีการขยายการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่ส่งเสริมการท างานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยไป
ยังพื้นที่อื่น เช่น ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย เพื่อให้สามารถด าเนินงานตามแบบการสร้างเมืองสมุนไพร โดยให้ศึกษาด้านบุคลากรให้ศึกษา
ต ารับเพื่อส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดี การบริหารจัดการระบบการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้  
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหม้อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN CARING FOR THE 
ELDERLY AT BANMOR SUB-DISTRICT MUEANG DISTRICT 
PHETCHABURI PROVINCE 
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   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  เพื่อศึกษาบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวนทั้งหมด 165 คน เก็บข้อมูลโดย
การตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีบทบาทในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78.8 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 21.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
 ผลการศึกษานี้เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่  มีการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมมากข้ึน โดยการเพิ่มในเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
ค าส าคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, การดูแลผู้สูงอายุ, ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอาย,ุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
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Abstract 
This cross-sectional survey study aimed to study the role in caring for the elderly 

and the factors that related to the role of village health volunteers in caring for the elderly 
at Banmor Sub-district, Mueang District, Phetchaburi Province. Samples were totally 165 
village health volunteers at Banmor Sub-district, Mueang District, Phetchaburi Province. 
Data were collected through self- administered questionnaires during February 10th to 
February 25th, 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 caring for the elderly was indicated at a high level accounted for 78.8 %; 
followed by a moderate level accounted for 21.2 % respectively. Referring to the factors 
that related to the role of village health volunteers in caring for the elderly at Banmor 
Sub-district, Mueang District, Phetchaburi Province, they were statistically significant 
(p-value < 0.05) including the knowledge about caring for the elderly, the motivation to 
work, and the duration of being village health volunteers. 

The results of this study suggested that the responsible authorities in the area 
should increasingly promote the village health volunteers to have the role in caring for 
the elderly more comprehensively by providing much knowledge about caring for the 
elderly, enhancing the motivation to work, and providing an incentive in term of the 
duration of being village health volunteers. 
 
Key word(s) : The Role of Village Health Volunteers, Caring for the Elderly,Knowledge 
about Caring for the Elderly, Motivation to Work, Duration of Being Village Health 
Volunteers  
 
บทน า 

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2568 รัฐได้ก าหนด
นโยบายและแผนงานสาธารณสุขให้คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยสูงอายุ แม้
จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ซึ่งการการดูแลมากขึ้น จากฐานข้อมูล
ประชากรปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สูงอายุ จ านวน 
1,419 คน มีผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสขุภาพเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 234 คนผู้ป่วยโรคหัวใจ 1 คน ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 436 คน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1 คน ผู้ป่วย TB 6 คน ผู้ป่วยอัมพาต 2 คน ผู้ป่วยหืดหอบ 12 คน 
ดังนั้น การให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยส าคัญในการดูแล
ผู้สูงอายุ และเป็นแกนน าหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างจริงจังเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรต่อไป จาก
รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลบ้านหม้อ 3 พบว่า ร้อยละ 12 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทั้งหมดมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในการดุแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อผู้สูงอายุในพื้นที่เนื่องจาก
บทบาทที่น้อยและไม่ชัดเจนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านยังขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความย่อท้อในการ
ท างานและยังขาดการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านไม่มีความมั่นในในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ และเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยในเรื่องบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านร่วมกันท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดยท าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ซึ่งมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการท าหน้าที่ของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามนโยบายทีร่่วมกันก าหนดไว้โดยยดึ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลัก จึงถือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็น
เสมือนกลไกส าคัญในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม ขององค์กรลงในพื้นที่จริงอย่างคุ้นชิน 
ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจท าการศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพราะหากทราบถึงบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนบริหาร
จัดการพร้อมทั้งเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ  ต าบลบ้านหม้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
  
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตามการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งเป็น 4 
ด้าน ผู้วิจัยมาน าใช้ 3 ด้าน ดังนี้ 1. เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 2. เป็น
ผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว 3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุข
แก่ประชาชน โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และมีตัวแปรตามคือ บทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางกลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 165 คน ซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ความแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิง
เนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านแล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอน บาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.901 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.899 และบทบาทของอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.945 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ คือ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สันและไคสแควร์ 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542711 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2560-0009 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็น ร้อยละ85.5 เพศชาย ร้อยละ
14.5 มีอายุระหว่าง 40-59ปี ร้อยละ 61 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.65 ปี อายุต่ าสุด 32 ปีและอายุสูงสุด 76 ปี มี
สถานภาพการสมรส มีสถานภาพคู่มากที่สุดร้อยละ 58.2 มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุดร้อยละ 35 
มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 7,549.09 บาทต่อเดือนรายได้ต่ าสุด 600 บาท และรายได้สูงสุด 44,000 มีระดับ
การศึกษาในระดับประถามศึกษามากที่สดุร้อยละ 38.8 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขมาก
ที่สุด 6-10 ปี ร้อยละ 38.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 2 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด
อยู่ที่ 31 ปี (ดังตารางที่1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n = 165) 
 
ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

- ชาย 24 14.5 
- หญิง 141 85.5 

รวม 165 100 
อายุ (ปี)   

- 20-39 ปี 17 10.3 
- 40-59 ปี 101 61.2 
- 60 ปี ขึ้นไป 47 28.5 

รวม 165 100 
X  = 52.65, SD = 10.021, min = 32 , Max = 76 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n = 165) 
   
ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพสมรส   

- โสด 20 12.1 
- คู ่ 96 58.2 
- หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 49 29.7 

รวม 165 100 
อาชีพหลัก   

- ไม่ได้ท างาน 20 12.1 
- เกษตรกรรม 25 15.2 
- ค้าขาย 48 29.1 
- รับจ้างทั่วไป 59 35.8 
- รับราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 9 5.5 
- พนักงานภาคเอกชน 4 2.4 

รวม 165 100 
รายได้ต่อเดือน   

- น้อยกว่า 5,000 บาท 65 39.4 
- 5,001-10,000 บาท 75 45.5 
- 10,001-15,000 บาท 17 10.3 
- 15,000 ขึ้นไป 8 4.8 

รวม 165 100 
X = 7549.29, Median = 6,000.00, SD = 574.713, min = 600 , Max = 40,000 
ระดับการศึกษา   

- ประถมศึกษา 64 38.8 
- มัธยมศึกษา 59 35.8 
- ปวส./อนุปริญญา 12 7.3 
- ปริญญาตรี 30 18.2 

รวม 165 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

- 1-5 ปี 29 17.5 
- 6-10 ปี 63 38.2 
- 11-20 ปี 61 37.0 
- 21-30 ปี 12 7.3 

รวม 165 100 
Mean = 11.16, Median = 10.00, SD = 6.298, min = 2 , Max = 31 
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  2. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 35.2 และในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ตามล าดับ 
   3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาอยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 37.6 และอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 8.5 
  4. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุพบว่า บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
78.8 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้านของบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ บทบาทด้านเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 49.1 บทบาทด้านเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าหมู่บ้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.0 บทบาทด้านเป็นผู้ให้บริการ
สาธารณสุขแก่ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.7 
(ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ (n = 165) 
 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   จ านวน ร้อยละ 
 ระดับมาก (60-75 คะแนน) 35 21.2 
 ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 130 78.8 
 ระดับน้อย (15-44 คะแนน)  0  30 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
(รายด้าน)   
บทบาทด้านเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน   
 ระดับมาก 81 49.1 
 ระดับปานกลาง  84 50.9 
 ระดับน้อย 0 0 
บทบาทด้านเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน
บ้านและแกนน าสุขภาพประจ าหมู่บ้าน   
 ระดับมาก 61 37.0 
 ระดับปานกลาง 104 63.0 
 ระดับน้อย 0  0 
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ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ (n = 165) 
   
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
(รายด้าน)   
บทบาทด้ าน เป็นผู้ ให้บริ การสาธารณสุขแก่
ประชาชน   
 ระดับมาก 44 26.7 
 ระดับปานกลาง 121 73.3 
 ระดับน้อย 0 0 

  
 5. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่าปัจจัยส่วนบคุคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (r=0.297) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value< 0.05) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
(r=0.406) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value<0.05) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(r=0.341) มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value<0.05) (ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กับบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ ( n = 165 )  
 
 
ตัวแปร 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ 

 
 
P–value มาก 

( ร้อยละ ) 
ปานกลาง 
( ร้อยละ ) 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
7(29.2) 
28(19.9) 

 
17(70.8) 
113(80.1) 

0.302 
 

สถานภาพการสมรส 
- โสด 
- คู ่
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

 
4(20.0) 
23(24.0) 
8(16.3) 

 
16(80.0) 
73(76.0) 
41(83.7) 

0.563 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ ( n 
= 165 )  
 
 
 
ตัวแปร 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ 

 
 
P–value มาก 

( ร้อยละ ) 
ปานกลาง 
( ร้อยละ ) 

อาชีพหลัก 
- ไม่ได้ท างาน 
- เกษตรกรรม 
- ค้าขาย 
- รับจ้างทั่วไป 
- รับราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงาน

เอกชน 

 
8(40.0) 
6(24.0) 
12(25.0) 
4(6.8) 
5(38.46) 
 

 
12(60.0) 
19(76.0) 
36(75.0) 
55(93.2) 
8(61.54) 
 

0.241 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปวส/อนุปริญญา/ 
- ปริญญาตรี 

 
7(23.3) 
16(27.1) 
0(0) 
7(23.3) 

 
23(76.7) 
43(72.9) 
12(100) 
23(76.7) 

0.189 

* ค่า P – value < 0.05 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแล
ผู้สูงอายุโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( n = 165 )  
 

ตัวแปร 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P – value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
- อายุ 
- รายได้ต่อเดือน 
- ระยะ เวลา ในการปฏิบั ติ ง านอาสาสมัค ร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

0.054 
0.130 
0.297 

0.494 
0.095 
0.001* 

* ค่า P – value < 0.05 
 
 

183



อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ 

ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากปาน
กลาง ร้อยละ 53.9 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 37.6 และอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 
สามารถอธิบายได้ว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลบ้านหม้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรีเป็นงานนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข เป็นงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข และทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแลผูสู้งอายุที่มีมากข้ึน จึง
ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ต้องด าเนินงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีความพร้อม การควบคุมดูแล
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วรจิต หนองแก (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ62.3 แต่ไม่
สอดคล้องกับ ตรีรัตน์ วาลีวัลย์ (2555) ศึกษาเรื่อง บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ พบว่า มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ ในรายด้าน พบว่า
บทบาทด้านเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.1 บทบาทด้านเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน
บ้านและแกนน าสุขภาพประจ าหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 37.0 บทบาทด้านเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.3 
รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.7 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ย่อมท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความ
พยายามท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานที่ตนเองได้รับมอบหมายส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท าให้เกิด
ประโยชน์กับผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ยังมีความเชื่อมั่นและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
ในการดูแลผู้สูงอายุ ท าให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของวรจิต หนองแก (2558) ไม่สอดคล้องกับ ตรีรัตน์ วาลีวัลย์ (2555)  

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05 สามารถอธิบายได้ว่า บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ผลการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัย
ด้านความรู้ นั่นคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุจากการถ่ายทอด
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรง หรือจากสื่อ หรือการอบรม หรือความรู้ที่เกิดจากทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม
มา รวมถึงตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีอายุเฉลี่ย 52.65 ปี ซึ่งเริ่มเข้าวัยผู้สูงอายุ  ท าให้เริ่มหา
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ความรู้เพิ่มในการดูแลตนเองมากข้ึน ท าให้มีการสั่งสมความรู้มากขึ้น ส่งผลให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วรจิต หนองแก (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าจากผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์
ทางลบอาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่ดี ส่งผลให้ระดับสุขภาพหรือระดับคุณภาพชีวิตไม่ดีด้วย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของทาริกา คุ้มค า (2556) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดับมาก ส่งผลให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย  
สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี (2558) ศึกษาเรื่องบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มากที่สุดอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 69.62 (r = 0.061) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) อธิบายว่าผลการปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความรู้ ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณ
พร อิ่มผ่อง (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบว่า ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ทาริกา (2556) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มี
ความรู้น้อยและมีความรู้มาก ไม่มีบทบาทความแตกต่างกันในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีความรู้น้อยแต่มีความคุ้นชินกับผู้สูงอายุ ได้รับการ
ไว้วางใจให้ดูแลผู้สูงอายุเช่นกัน 
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นปัจจัย  ที่ท าให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุต าบลบ้าน
หม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg & Other, 1959) ในด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน การได้รับการยอมรับนับ
ถือ โอกาสและความก้าวหน้าในงาน และ ปัจจัยค้ าจุน คือ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบาย
และการบริหาร ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและชวีิตความเป็นอยู่ ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
ความมั่นใจ จากการได้รับการไว้วางใจ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากญาติของผู้สูงอายุ ในการปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุ ผลส่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ส่งผลให้มี
บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ ทาริกา (2556) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุมาก
ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี บุตรดี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่า 
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งานดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นงานที่น่าสนใจและท้ายทายความสามารถเมื่อได้รับความชื่นชมจากญาติของผู้ป่วยติด
เตียงส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้นส่งผลให้มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยติด
เตียงมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของ วรรณพร อิ่มผ่อง (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดจันทบุรี ที่
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน้อย ส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคมาก และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของตรีรัตน์ 
(2555) ศึกษาเรื่อง บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่มีผลในการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย มีบทบาทใน
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมาก เช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
ก็มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมากเช่นกัน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) 
สามารถอธิบายได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดูแลผู้สูงอายุเพราะระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มากท าให้มีประสบการณ์ท างานที่มากขึ้นไปด้วย จนเกิดความ
คุ้นชินกับผู้สูงอายุและประชาชนในหมู่บ้าน ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการดูแลผู้สูงอายุ ท าให้ได้รับความไว้วางใจในการรับผิดชอบในบทบาทต่างๆใน
การดูแลผู้สูงอายุและได้รับความไว้วางใจจากญาติของผู้สูงอายุให้ดูแลผู้สูงอายุมากกว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่เพิ่งปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุได้ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทาริกา คุ้มค า (2556) 
ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วรจิต หนองแก (2558) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย และไม่สอดคล้องกับ อรุณี (2558) บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ควรปรับให้มีนโยบายเน้นการมี
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านได้แก่ บทบาทด้านเป็น
ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน บทบาทด้านเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้แก่
เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าหมู่บ้านและบทบาทด้านเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ 
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2. สถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ควรปรับให้มีการส่งเสริมบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเน้นบทบาทด้านเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชนมากขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ควรปรับเพิ่มบทบาทด้านเป็นผู้

ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมให้มากขึ้น และสร้างอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุในต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

2. สถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และผู้ดูแลงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ควรปรับให้มีกิจกรรมในด้านการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดู
งานที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และปรับรูปแบบงานดูแลผู้สูงอายุให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น จะ
ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีแรงจูงใจที่ดีต่อการพัฒนาบทบาทของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยการมอบ
รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบกึ่งทดลอง โดยน าปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉาะใน

เรื่องที่แวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ แรงจูงใจในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการได้รับการชื่นชมจากญาติของ
ผู้สูงอายุ เพื่อเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เกี่ยวกับการมีบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ  เน้นบทบาทด้านเป็นผู้
ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ที่เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ และความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อ
เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการประเมินของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา 
และ ผลการประเมินของนักศึกษาต่อคณาจารย์ในการจัดเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มประชากร คือ คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 36 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 496 คน ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา ของภาควิชาเภสัชกรรม ที่นักศึกษาประเมินรายวิชา
กลางภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 และผู้สอนทางออนไลน์ (e-Evaluation System) จ านวนวิชา 20 
วิชา แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน แบ่งเป็นระดับ
คะแนน 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับรายวิชา, ข้อมูลร้อยละการตอบแบบประเมิน และค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ของระดับคะแนนความพึงพอใจ ของสรุปผลการประเมินรายวิชา 
และสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลการประเมินที่น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชา มีจ านวน 14 รายวิชา 
โดยมีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 270 ครั้ง จาก 1,257 ครั้ง คิดเป็นอัตราการตอบแบบประเมินร้อยละ 21.48 
โดยที่อัตราตอบแบบสอบถาม ต่ าสุดและสูงสุด คือ ร้อยละ 9.38 และ 44.88 ตามล าดับ ผลการประเมินเฉลี่ย + 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.22 ± 0.43 ค่าต่ าสุด และ สูงสุด คือ 3.09 และ 4.70 ตามล าดับ ขณะที่ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีผลการประเมินอาจารย์จ านวน 29 คน โดยมีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 194 
คร้ัง จาก 2,676 ครั้ง คิดเป็นอัตราการตอบแบบประเมินร้อยละ 7.25 โดยที่อัตราตอบแบบสอบถาม ต่ าสุดและ
สูงสุด คือ ร้อยละ 0.82 และ 21.88 ตามล าดับ ผลการประเมินเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.35 ± 0.26
 ค่าต่ าสุด และ สูงสุด คือ 4 และ 4.84 ตามล าดับ โดยสรุปผลการศึกษานี้ แม้ว่าอัตราการตอบแบบ
ประเมินของนักศึกษาไม่มาก ผลการประเมินทั้งรายวิชาและคณาจารย์ของภาควิชาเภสัชกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ควรมีมาตรการในการเพิ่มอัตราการตอบแบบ
ประเมิน และควรพิจารณาการประเมินรายวิชาที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการสภาวิชาชีพมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ : การประเมินรายวิชา, การประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
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Abstract  
The objective of this study was to assess student’s evaluation on teaching and 

learning in terms of courses and academic staffs of Department of Pharmacy, Faculty of 
Pharmacy, Mahidol University. Populations of the study were academic staffs i.e. 36 
staffs and pharmacy students i.e. 496 students of 3rd to 5th year of Faculty of Pharmacy. 
Samples of evaluation results i.e. 20 courses which Pharmacy Department received from 
Midterm period of academic year 2017 based on e-Evaluation System. The satisfactory 
evaluation composed of 5 levels and open end questions. Excel program was performed 
to descriptive statistic test with general information of courses, response rate, mean + 
standard deviation, minimum, maximum of satisfaction’s level both of overall courses’ 
evaluation and academic staffs’ evaluation.  

It was found that total 14 courses were assessed for analysis of the study. 
Response rate was 21.48% from 270 out of 1,257 times of student’s course evaluation 
with minimum and maximum i.e. 9.38% and, 44.88%, respectively. Mean + standard 
deviation were 4.22 ± 0.43 with minimum 3.09 and maximum 4.70. Whereas 29 
academic staffs were recruited and response rate was 7.25% from 194 out of 2,676 times 
of student’s academic staff evaluation with minimum and maximum i.e. 0.82%, and 
21.88%, respectively. Mean + standard deviation were 4.35 ± 0.26 with minimum 4 and 
maximum 4.84. In conclusion, although response rates was low the satisfaction of 
students’ evaluation on teaching and learning was good-very good. The response rate 
should be encourage and adding outcome-based evaluation might be considered. 
 
KeyWords: Student’s course evaluation, academic staff teaching evaluation, 
Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Pharmacy 
student 
 
บทน า 

วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มี
มาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาคมที่ยั่งยืน (ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, ปรีชา มนทกานติกุล, ลือรัตน์ อนุรัตน์
พานิช และอัญชลี จินตพัฒนากิจ , 2561) โดยมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม 2) 
ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ 3) เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านยา สมุนไพร เครื่องส าอาง และอาหารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 
4) เสริมสร้างและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งนี้หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2560 – 2563 คือ จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome-based education) (คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) ภาควิชาเภสัชกรรมเป็นภาควิชาที่มีจ านวนคณาจารย์มากที่สุดในคณะเภสัช
ศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรมากกว่า 30 คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 3 ด้าน ได้แก่ เภสัชกรรม
เทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก ในด้านการจัดเรียนการสอนนั้น ภาควิชา
เภสัชกรรม รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 38 รายวิชา 76 หน่วยกิต  โดยที่พื้นฐานของการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์นั้น การประเมินการเรียนการสอนเป็นข้อมูลส าคัญต่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการระบบการประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation System) เป็นระบบ
ออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้ด าเนินการประเมิน ที่เวปไซด์ http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ 
ที่ผ่านมาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน งานการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งผลการประเมิน
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ของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา มายังภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เพื่อน าผล
ดังกล่าวไปด าเนินการปรับปรุงการจัดเรียนการสอน 

จากรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education criteria for 
Performance Excellence; EdPEx) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คณะเภสัชศาสตร์, 2559) ได้ก าหนด
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการตามกระบวนการที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคือ ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 3.51 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ของภาควิชาเภสัชกรรม ได้น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานของภาควิชา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2555 จนถึงปัจจุบัน โดยภาพรวมของการประเมินรายวิชา และอาจารย์ ไม่ต่ ากว่า 4.00 (ปราโมทย์ ตระกูลเพียร
กิจ, ปรีชา มนทกานติกุล, ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช และอัญชลี จินตพัฒนากิจ, 2561) นอกจากนี้ ผลการประเมิน
อาจารย์ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษา
เก่ียวกับการน าผลการประเมินในลักษณะของหัวข้อการประเมินต่างๆ ของภาควิชามาก่อน ผลการศึกษานี้จะได้
น ามาก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา อย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกันในแต่ละสาขา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาผลการประเมินของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม 
2. เพื่อศึกษาผลการประเมินของนักศึกษา ต่อคณาจารย์ในการจัดเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม  

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย (ไพทูรย์ สินลารัตน์, 2552) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัย
ทางการศึกษา (Educational Research) โดยสามารถก าหนดกรอบการวิจัยจากองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3Ps ได้แก่ People, Process และ Product ซึ่งมีสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน 
ดังรูปที่ 1  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการศึกษา 
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การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลการประเมินของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนการสอน ภาควิชาเภสัช
กรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นการศึกษาโดยการศึกษาผลการประเมินของอาจารย์ 
(instructors) และ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา (teach/learn) ซึ่งก็คือ People, Process ตามล าดับ  
 
วิธีการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการน าผลการประเมินของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน ของภาควิชาเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ ของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวไม่มี
การระบุชื่อ นามสกุลผู้ตอบ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงจัดอยู่ในประเภทโครงการวิจัยที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance, Public 
Benefit of Service Program) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ดังนั้นจึงจัดอยู่ในประเภท
โครงการวิจัยที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามเอกสารรับรอง MU-
DT/PY-IRB 2018/PY045 

ประชากร 
 กลุ่มประชากร คือ คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน 36 
คน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 496 คน  
 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา ของภาควิชาเภสัชกรรม ที่นักศึกษา

ประเมินรายวิชากลางภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 และผู้สอนทางออนไลน์  (e-Evaluation System) 
จ านวนวิชา 20 วิชา ที่ภาควิชาเภสัชกรรมได้รับจากงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 แบบประเมนิเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ได้แก่ 
แบบประเมนิความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน บรรยาย และปฏบิัติการ และแบบประเมินการสอน
อาจารย์ แบบประเมินดงักล่าวเป็นแบบประเมนิทางออนไลน์ (e-Evaluation System) ดูได้จาก 
http:///www.student.mahidol.ac.th/evaluation  

โดยแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. เนื้อหารายวิชา  
2. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา  
3. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ในภาพรวม  
4. ความพึงพอใจต่อผู้สอนและเทคนิคการสอนรายวิชานี้ในภาพรวม  
5. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 

  และแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย  
1. คุณสมบัติของผู้สอนและความรับผิดชอบ  
2. เทคนิคและวิธีการสอน  
3. ความพึงพอใจต่อผู้สอน และเทคนิคการสอนรายวิชาของท่านนี้  
4. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 
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ผลการประเมินทั้ง 2 ประเภท แบ่งเป็นระดับคะแนน 5 ระดับ ได้แก่ “5=ดีมาก ,4=ดี,3=ปานกลาง,2=
พอใช้,1=ต้องปรับปรุง” ส าหรับระดับคะแนนประเมินแล้วจะมีข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดต่างๆ ด้วย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขออนุญาติใช้ข้อมูลจากรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม 

 2. รวบรวมข้อมูลของสรุปผลการประเมินรายวิชา และสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ที่ภาควิชา
เภสัชกรรมได้รับ 

3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใน แฟ้ม excel ที่จัดเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา จ านวน 20 วิชา  
2.ข้อมูลของจ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน และจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และร้อยละการตอบแบบ

ประเมิน 
3.ความถี่หรือร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ของ

ระดับคะแนนความพึงพอใจ ของสรุปผลการประเมินรายวิชา และสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1. ข้อมูลทั่วไปของจ านวนรายวิชา 
2. ข้อมูลผลการประเมินในภาครวมภาควิชาเภสัชกรรม 
3. ข้อมูลผลการประเมินเมื่อแบ่งตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 3 สาขา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจ านวนรายวิชา 
จ านวนนักศึกษา 3 ชั้นปี (ปีที่ 3-5) รวม 496 คน โดยลงทะเบียนเรียนวิชาของภาคเภสัชกรรม 20 

รายวิชา ที่ได้รับผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 สาขาและจ าแนกตามชั้นปีต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนรายวิชาจ าแนกตามสาขา และชั้นปีของนักศึกษา 
สาขา จ านวนรายวิชา 
 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
สาขาเภสัชศาสตร์สังคม และ 
การบริหาร  

- - 4 2 6 

สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี  - 1 - 3 4 
สาขาเภสัชกรรมคลินิก  - 3 3 4 10 
รวม  4 7 9 20 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการประเมินในภาครวมภาควิชาเภสัชกรรม 
 เมื่อตรวจสอบข้อมูลการประเมินที่น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชา มีจ านวน 14 รายวิชา แสดง
ดังตารางที่ 2 โดยมีนักศึกษา ที่ตอบแบบประเมิน 270 ครั้ง จากนักศึกษา ที่ลงทะเบียน 14 รายวิชาข้างต้น 
1,257 คร้ัง คิดเป็นอัตราการตอบแบบประเมินร้อยละ 21.48 โดยที่อัตราตอบแบบสอบถาม ต่ าสุดและสูงสุด คือ 
ร้อยละ 9.38 และ 44.88 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และสูงสุด ตามหัวข้อการประเมิน
รายวิชา  
หัวข้อการประเมิน ระดับผลการประเมินเฉลี่ย + 

ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
ค่าต่ าสุด, สูงสุด 

1. เนื้อหารายวิชา 4.24 + 0.44 3.1, 4.78 
2. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การศึกษา 

4.21 ± 0.43 3.08, 4.67 

3. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน 
 รายวิชานี้ในภาพรวม 

4.17 ± 0.47 3.05, 4.7 

4. ความพึงพอใจต่อผู้สอนและเทคนิคการสอนรายวิชานี้
ในภาพรวม 

4.22 ± 0.43 3.14, 4.75  

5. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.22 ± 0.43 3.09, 4.70 
  

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการประเมินที่น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีผลการประเมิน
อาจารย์จ านวน 29 คน แสดงดังตารางที่ 3 โดยมี นักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 194 ครั้ง จากนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในวิชาข้างต้น 2,676 ครั้ง คิดเป็นอัตราการตอบแบบประเมินร้อยละ 7.25 โดยที่อัตราตอบ
แบบสอบถาม ต่ าสุดและสูงสุด คือ ร้อยละ 0.82 และ 21.88 ตามล าดับ 
  
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และสูงสุด ตามหัวข้อการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อการประเมิน ระดับผลการประเมินเฉลี่ย + 

ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
ค่าต่ าสุด, สูงสุด 

1. คุณสมบัติของผู้สอนและความรับผิดชอบ 4.38 ± 0.28 4, 4.7 
2. เทคนิคและวิธีการสอน 4.24 ± 0.24 3.96, 4.58 
3. ความพึงพอใจต่อผู้สอน และเทคนิคการสอนรายวิชา
ของท่านนี้ 

4.27 ± 0.29 4, 4.67 

4. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.35 ± 0.26 4, 4.84 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการประเมินเมื่อแบ่งตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 3 สาขา 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการประเมินที่น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชา โดยจ าแนกตาม 3 สาขา 

แสดงดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ตามหัวข้อการประเมินรายวิชา จ าแนกตาม 3 
สาขา  
 ระดับผลการประเมินเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
หัวข้อการประเมิน ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ช

กรรม (3 สาขา) 
สาขาเภสัชศาสตร์
สั งคม และการ
บริหาร  

สาขาเภสัชกรรม
เทคโนโลยี  

สาขาเภสัชกรรม
คลินิก  

1. เนื้อหารายวิชา 4.24 + 0.44 4.20 + 0.34 3.93 + 0.71 4.45 + 0.32 
2. การจัดการเรียนการสอน
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การศึกษา 

4.21 ± 0.43 4.22 ± 0.32 3.92 ± 0.73 4.35 ± 0.34 

3. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา
และการจัดการเรียนการ 
สอนรายวิชานี้ในภาพรวม 

4.17 ± 0.47 4.15 ± 0.41 3.93 ± 0.77 4.31 ± 0.39 

4. ความพึงพอใจต่อผู้สอน 
และเทคนิคการสอนรายวิชา
นี้ในภาพรวม 

4.22 ± 0.43 4.20 ± 0.25 4.01 ± 0.77 4.37 ± 0.38 

5. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.22 ± 0.43 4.20 ± 0.32 3.93 ± 0.73 4.37 ± 0.34 
  

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการประเมินที่น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยจ าแนกตาม 3 
สาขา แสดงดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และสูงสุด ตามหัวข้อการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน จ าแนกตาม 3 สาขา 
 ระดับผลการประเมินเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
หัวข้อการประเมิน ภาค วิ ช า เ ภสั ช

กรรม (3 สาขา) 
ส า ข า เ ภ สั ช
ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม 
และการบริหาร  

ส า ข า เ ภ สั ช
กรรมเทคโนโลยี  

สาขาเภสัชกรรม
คลินิก  

1. คุณสมบัติของผู้สอนและความ  
รับผิดชอบ 

4.41 ± 0.29 4.38 ± 0.28 4.47 ± 0.35 4.41 ± 0.30 

2. เทคนิคและวิธีการสอน 4.29 ± 0.25 4.24 ± 0.24 4.36 ± 0.32 4.30 ± 0.24 
3. ความพึงพอใจต่อผู้สอน และ
เทคนิคการสอนรายวิชาของท่านนี้ 

4.32 ± 0.29 4.28 ± 0.30 4.44 ± 0.43 4.31 ± 0.26 

4. ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.35 ± 0.26 4.30 ± 0.25 4.43 ± 0.34 4.35 ± 0.26 
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อภิปรายผล 
จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม ที่มีการประเมิน 20 รายวิชา เมื่อน ามา

วิเคราะห์ผลการประเมินในงานวิจัยนี้ มีจ านวน 14 รายวิชา ซึ่งนับว่าเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้ได้ 
แต่เมื่อคิดอัตราการตอบแบบประเมินจากจ านวนครั้งที่มีการประเมิน ร้อยละ 21.48 โดยที่อัตราตอบ
แบบสอบถาม ต่ าสุดและสูงสุด คือ ร้อยละ 9.38 และ 44.88 ตามล าดับ และอัตราการตอบแบบประเมินอาจารย์
คือ ร้อยละ 7.25 โดยที่อัตราตอบแบบสอบถาม ต่ าสุดและสูงสุด คือ ร้อยละ 0.82 และ 21.88 ตามล าดับ เป็น
อัตราการตอบที่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากระบบการประเมินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการไม่บังคับ นักศึกษาการประเมิน
ของนักศึกษา เป็นการประเมินโดยสมัครใจ จึงเป็นเร่ืองที่ควรพิจารณาผลการศึกษาที่ได้ในคร้ังนี้ด้วย 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่า การประเมินรายวิชา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่าระดับ 4 ซึ่งเป็น
ระดับที่สูง สอดคล้องกับ ผลการประเมินที่ภาควิชาเภสัชกรรมได้รวบรวมจากรายงานประเมินตนเองมาตั้งแต่หี 
2555 (ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, ปรีชา มนทกานติกุล, ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช และอัญชลี จินตพัฒนากิจ , 
2561) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงหัวข้อย่อยในเรื่องความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานี้ในภาพรวม จะน้อยกว่าหัวข้ออื่น (ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.17 ± 0.47) โดยมีค่าต่ าสุด
คือ 3.05 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีค าถามปลายเปิดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานที่เรียน บรรยากาศในการเรียน 
และเนื้อหา/ข้อสอบที่ยาก  

ส าหรับผลการประเมินอาจารย์พบว่า ผลการประเมินโดยรวมมีค่ามากกว่าการประเมินรายวิชา 
(ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.35 ± 0.26) โดยมีค่าต่ าสุดคือ 4 ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นด้วยเหตุว่าเป็น
การประเมินของนักศึกษา โดยสมัครใจ นักศึกษาสามารถเลือกประเมินอาจารย์ที่มีความทุ่มเท ใส่ใจในการสอน 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นแบบปลายเปดิ คือ “อาจารย์สอนดีมาก เข้าใจชัดเจนว่าเรียนอะไร เรียนไปเพื่ออะไร
ในอนาคต บรรยากาศในการเรียนสนุกมาก”, “อาจารย์สอนดี อธิบายได้เห็นภาพมาก ชอบที่อาจารย์ไม่สอนเร็ว
เกินไปและมีควิซ์ให้ท า ท าให้เห็นภาพมากขึ้น”, “ชอบวิธีการสอนของอาจารย์มาก รู้สึกได้ความรู้และ
ประสบการณ์ไปพร้อมกันๆ”  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามสาขาวิชาแล้วพบว่า การประเมินอาจารย์ของสาขาเภสัชกรรม
เทคโนโลยี มีผลการประเมินค่อนข้างสูงกว่าสาขาอีก 2 สาขา แต่การประเมินรายวิชากลับมีผลการประเมินของ
รายวิชา น้อยกว่าสาขาอีก 2 สาขา เหตุผลประการหนึ่งที่อาจจะอธิบายได้ คือ จ านวนอาจารย์ที่รับการประเมิน
ของสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี มีเพียง 4 คน (จาก 10 คน ของสาขานี้) ในขณะที่สาขาอีก 2 สาขาจ านวน
อาจารย์ประเมินที่มากกว่า (11 คน จาก 13 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาเภสัชกรรมคลินิก และ 9 คนจาก 9 คนใน
สาขาเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร) การประเมินโดยสมัครใจก็น่าจะส่งผลต่อผลการประเมินได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ลักษณะของเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม ก็มีความ
หลากหลายด้วย รวมทั้งเทคนิคการเรียนการสอนก็มีความเฉพาะของอาจารย์แต่ละคนขึ้นกับประสบการณ์และ
อายุการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการการน าผลการประเมินของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน  การวิจัยครั้งนี้ มี

ข้อเสนอแนะดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์น่าจะให้มีการการประเมินอาจารย์ทุกคน โดยไม่ต้องให้อาจารย์เลือกเอง และ
ควรส่งเสริมให้นักศึกษา เพิ่มการตอบแบบประเมินโดยอาจจะให้มีการประเมินก่อนและรู้คะแนนก่อน อีกทั้ง
อาจจะต้องมีการปรับช่องทางประเมินของนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นการศึกษาที่จะเป็นแนวทางการสร้างระบบและกลไกใน
พัฒนาการเรียนการเรียน หากได้มีการน าผลการประเมินมารวบรวมวิเคราะห์ สม่ าเสมอ และอาจจะพัฒนาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาเภสัชกรรมต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

โดยสรุปผลการศึกษานี้ แม้ว่าอัตราการตอบแบบประเมินของนักศึกษาไม่มาก ผลการประเมินทั้ง
รายวิชาและคณาจารย์ของภาควิชาเภสัชกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คณะเภสัชศาสตร์ควรมี
มาตรการในการเพิ่มอัตราการตอบแบบประเมิน และควรพิจารณาการประเมินรายวิชาที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของการสภาวิชาชีพมากข้ึน 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
PARENTS PARTICIPATION IN THE OPERATION OF THE HEALTH 
PROMOTING SCHOOLS IN KUI NUA SUB-DISTRICT IN KUIBURI DISTRICT 
PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   มัทนา  ตั้งบูรพาจิตร์ 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย์  ขันส าโรง 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่มีความส าพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่มี
บุตรหลานเรียนโรงเรียนในต าบลกุยเหนือ จ านวน 175 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 57.1 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 40.0 และระดับน้อย ร้อยละ 2.9 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ได้แก ่ทัศนคติต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ อายุ และสถานภาพสมรส  
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนนิงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มากข้ึน โดยการเพิ่มในเร่ือง การมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจและวางแผน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ทัศนะคติต่อการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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Abstract 
This cross-sectional survey study was aimed at studying the parents participation 

in the operation of health promoting schools and the factors that related to the parents 
participation in the operation of Kui Nua Sub-district Health Promoting Schools in 
Kuiburi District, Prachuap Khiri Khan Province. Samples were 175 parents who had 
children attending Kui Nua Sub-district Health Promoting Schools. These samples were 
selected by using simple random sampling method. Data were collected through 
questionnaires during January 24th to February 10th, 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 
found that the parents participation in the operation of health promoting schools was at a 
moderate level accounted for 57.1 %; followed by a high level accounted for 40.0 %, and 
finally at a low level accounted for 2.9 % respectively. According to the factors that 
related to the parents participation in the operation of health promoting schools, they 
were statistically significant (p-value < 0.05) including the attitude towards the operation 
of health promoting schools,motivation to work for health promoting schools, age, and 
marital status. 
 The results of this study suggested that the district health office should 
increasingly promote the participation of parents in the operation of health promoting 
schools by increasing the participation in terms of decision-making and planning.  

 
Keyword(s) : Participation, the Operation of Health Promoting Schools, The 
Parents of  Students, Attitude towards the Operation of Health Promoting Schools,  
Motivation to Work for Health Promoting Schools 
 
 

บทน า 
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย (2558) ได้มีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศ

ไทย ซึ่งได้น าแนวคิดการด าเนินงานส่งเสริมสขุภาพของกฎบัตรออตตาวาและแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ 
องค์การอนามัยโลก มาปรับใช้ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2541 ได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติขึ้น พร้อมทั้งได้ประชุมระดมความคิดในการด าเนินงานระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีมติร่วมกันที่จะพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นโยบายโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพจึงถูกก าหนดให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9 โดยเน้นสุขภาวะ 
ที่สมบูรณ์และมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ พัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ และมี
การด าเนินเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2555) ข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในนักเรียนอายุ 
6-12 ปี จ านวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วน จ านวน 
187,000 คน เตี้ย จ านวน 254,620 คน และผอม จ านวน 99,112 คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ นักเรียนที่เตี้ยและผอม จะมีสติปัญญาด้อย เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทานโรคต่ า ติดเชื้อได้ง่าย นักเรียนที่มี
ภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด สาเหตุส าคัญ
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการส ารวจ
โภชนาการเด็กไทยพบว่า เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งที่ควรกินไม่ต่ ากว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ กินขนม
กรุบกรอบและเครื่องดื่ม รสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการทั้งขาดและเกิน การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ของนักเรียน
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ในการดูแลสุขภาพทั่วไปที่เหมาะสมตามวัย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู  นักเรียน และ
ผู้ปกครองในการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
และครอบครัว ต่อไป 

ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 
แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน โรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนบ้านหนองบัว โดยมีการแต่งตั้งผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน ซึ่งช่วยผลักดันการท างานให้ประสบความส าเร็จ เป็นการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้การบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพ แต่พบว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและคณะครูเท่านั้นที่เป็นหลักด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า
ผู้ปกครองยังไม่ใช่กลไกหลักในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้มาจากการขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ขาดทัศนคติที่ดีต่องานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองจึงท าให้ขาดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงมีความสนใจ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีทัศนคติและแรงจูงใจใดบ้าง ที่ท าให้ผู้ปกครองนักเรียน ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอ
กุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ต าบลกุยเหนือ 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and 
Uphoff,1981) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนะคติในการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษาในต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 175 คน ซึ่งเป็นประชากรที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9 ถึง 17 
กุมภาพันธ์ 2561 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 
ข้อ ส่วนที่ 2 ทัศนะคติต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านแล้ว
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน บาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) โดยทัศนะคติในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.903 แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ 
ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สันและไคสแควร์ 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU542707 เอกสาร
รับรองเลขที่ WTU 2561 0008 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีอายุ 30-39 ปีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.0 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 37.89 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 73 ปี มี
สถานภาพสถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.1 อาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.6 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 8,064.14 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดคือ 1,200 บาท 
และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 60,000 บาท  

 2. ทัศนคติต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มากที่สุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.1 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 13.1 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.7 
   3. แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 38.9 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.1 

 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 40.0 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.9 และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมต่อการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
78.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.3 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.7 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็น
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ร้อยละ 43.4 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.3 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
16.0 (ดังตาราง 1) 
  
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (n =175) 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
 ระดับมาก (60-75 คะแนน) 70  40.0 
 ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน)  100 57.1 
 ระดับน้อย (15-44 คะแนน)  5 2.9 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
 ระดับมาก 138 78.9 
 ระดับปานกลาง  37 21.1 
 ระดับน้อย  0   
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ   
 ระดับมาก 126 72 
 ระดับปานกลาง 46 26.3 
 ระดับน้อย 3  1.7 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   
 ระดับมาก 80 45.7 
 ระดับปานกลาง 76 43.4 
 ระดับน้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
วางแผน 
 ระดับมาก  
 ระดับปานกลาง 
 ระดับน้อย 

19 
 
 
67 
80 
 28 

10.9 
 
 
38.3 
45.7 
 16.0 

 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกับ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า อายุ (r=0.172) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (p > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
กับ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n=175) 
ตัวแปร Iระดับการมีส่วนร่วม  

p-value มาก ปานกลาง น้อย  
 เพศ    0.279 

ชาย  34 (61.8)  20 (36.4) 1(1.8)  
หญิง  114(71.7)  39 24.5) 6(3.8)   

 สถานภาพสมรส    0.381 
โสด หย่าร้าง แยกกันอยู่ หม้าย  76 (68.5)  30(27.0) 5(4.5)   
สมรส  72 (69.9)  25(24.3) 6(5.8)   

 ระดับการศึกษา    0.032* 
ประถมศึกษา  69 (75.0)  18 (19.6) 5(5.4)   
มัธยมศึกษา/อนุปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

79 (64.8) 
 
 

 41 (33.6) 2(1.6) 
  
  

  

 อาชีพ    0.206 
 เกษตรกรรม  43 (69.4)  19(30.6)    
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  105 (69.1)  40(26.3) 7(4.6) 

 * p – value< 0.05  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส กับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=175) 
 
ตัวแปร 

ความผูกพันต่อองค์กร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.172  0.023* 
รายได้ต่อเดือน 0.038 0.617 

   
* p – value<0.05  
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อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภาพรวมยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองเห็นถึงความส าคัญของงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพราะช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างเสริม
สุขภาพร่ายกายใจนักเรียนให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้  จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ก าจัดจุด
เสี่ยงในโรงเรียน จัดอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อการมีโภชนาการที่ดี จัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณธิพา แจ่มเจริญ (2553) ที่พบว่าผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองนางาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของสุคนธ์ ตาจันทร์วงศ์ (2559) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนากวาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลกุยเหนือ 
อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน 
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.7 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครอง
ยังคงเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า
ผู้ปกครองให้ความส าคัญในการร่วมระบุวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลด
ภารกิจของครูให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปกครองได้
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
บังอร แอกทอง (2552) ที่พบว่าความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
นครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของปาลภัสสร์ อัญบุตร (2556) ที่พบว่าขั้นมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 72.0 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองทุกคนมีส่วนร่วมในข้อนี้
มากเพราะหลายกิจกรรมสามารถส่งเสริมได้ที่บ้านเป็นกิจวัตรประจ าวัน อย่างเช่นการจัดเมนูอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองท าทุกวันและเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้บุตรหลาน การดูแลความสะอาดร่างกาย
และเสื้อผ้า การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน ทุกกิจกรรมผู้ปกครองมุ่งหวังให้บุตรหลานได้รับสิ่งที่ดีที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบังอร แอกทอง (2552) ที่พบว่าความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ สืบญาติ 
(2552) ที่พบว่า ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: ศึกษาเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก  
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การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78.9 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและ
ช่วยสนับสนุนเพราะผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นได้กับสุขภาพบุตรหลาน การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และฟันท าให้นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี การตรวจสุขภาพนักเรียนท าให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี  
ผู้ปกครองยังมีส่วนช่วยสนับสนุนในการพานักเรียนไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขและช่วยส่งเสริมที่บ้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปาลภัสสร์ อัญบุตร (2556) ที่พบว่าขั้นมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉริยา บุญมาสืบ (2558) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้าน
วิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมนั้น อยู่ในระดับมาก  

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 45.7 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมติดตามประเมินเมินผล เนื่องจากอาจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายสังเกตได้ง่าย 
ทั้งการประเมินผลการออกก าลังกายและนันทนาการสังเกตุได้จากการที่บุตรหลานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
กล้ามเนื้อที่แข็งแรง การดูแลโภชนาการบุตรหลานให้มีน้ าหนักส่วนส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ หรือการดูแลความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่เมื่อพบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร่วมกันแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปรารถนา ธรรมวงศ์ (2554) ที่พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของบังอร แอกทอง (2552) ที่พบว่าความต้องการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวดันครราชสีมา อยู่ในระดับมาก  

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ อายุ และ
สถานภาพสมรส สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 อายุ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (p-
value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น อาจเป็น
เพราะอายุที่มากขึ้นท าให้บุคคลมีวุฒิภาวะต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียสละที่มากขึ้น มีการเข้าใจ
การด าเนินที่มากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาลภัสสร์ อัญบุตร (2556) ที่พบว่า 
อายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานทั่วไป  สอดคล้องกับ
การศึกษาของฐิตินันท์ ทองอยู่ (2556) ที่พบว่าอายุ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการเรียนการสอน 

สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p - value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า สถานภาพสมรสที่ไม่เหมือนกันท าให้
การมีส่วนร่วมไม่เหมือนกันกัน อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองที่มีสถานภาพสมรสคู่ครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้า
พร้อมตาท าให้มีเวลาในการดูแลบุตรหลานได้เต็มที่และมีเวลาในการท างานเพ่ือส่วนร่วม จึงสามารถมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ที่พบว่า 
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
การศึกษาของวีณา แผ่นทอง (2553) ที่พบว่า สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่าทัศนคติต่อการด าเนินงาน ( r = 0.344) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากมีความรู้สึกว่า การ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพกายใจและสังคมของบุตรหลานแบบองค์รวม  สร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน สร้างความไว้วางใจให้ผู้ปกครองว่าเมื่อบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนจะได้รับการเรียน การ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จึงพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเจริญ บุราณรมย์ (2555) ที่พบว่า 
ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  

 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่าแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน ( r = 0.689) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้ปกครอง ความ ผู้ปกครอง มีความรู้สึกว่า การท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพกายและใจบุตรหลาน
นั้นเป็นเรื่องส าคัญ ที่จะส่งผลให้บุตรหลานมีสุขภาพที่ดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและส่งผลให้บุตรหลานมีการ
เรียนรู้ที่ดี ท าให้ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดบุตรหลาน บุตรหลานมีความไว้วางใจในการขอรับค าปรึกษาลดการเกิด
ปัญหาครอบครัว เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ผู้ปกครองพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีของ Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นมาจากแต่คนและจะมิใช่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโดยตรง และปัจจัยที่ใช้ในการบ ารุงจิตใจนั้นอย่างดีที่สุดก็คือ 
จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึ่งพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่
ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดี จึงจ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัยที่ใช้บ ารุง
จิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท า) ทั้งสองอย่างพร้อมกันสอดคล้องกับการศึกษาของ
จีรวรรณ กลิ่นหอม (2556) ที่พบว่า แรงจูงใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. ผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา มีการด าเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่ที่มีความ
ชัดเจน  
 2. ผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ควรก าหนดแผนการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 3. ผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ส าหรับผู้ที่มีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

และวางแผน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการน าเรื่องเข้าที่ประชุมผู้ปกครองทุกเทอมการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครอง

ทุกคนรับทราบและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้มากข้ึน 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลของการด าเนินงานให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ

ปฏิบัติที่ตรงกัน 
  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในต าบล 

อ าเภอ และจังหวัดเดียวกัน 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
FACTORS RELATED TO SPECIMEN COLLECTION OF NURSES IN 
DANKHUNTHOD HOSPITAL NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   เมธาวินี  ประยูรพันธุ์ 
   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย์  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการจัดเก็บและการน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาล
โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา จ านวนทั้งหมด 154 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 13 
กุมภาพันธ์ 2561วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคส
แควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมากร้อยละ 78.6 
และระดับน้อยร้อยละ 21.4 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ได้แก่ อายุ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจและ
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน  
 ผลการศึกษานี้ เสนอแนะให้โรงพยาบาล มีการส่งเสริมการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการให้คลอบคลุมมากข้ึนโดยเพิ่มในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจและทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ, สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและ
น าส่งสิ่งส่งตรวจ, ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน  
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Abstract 
This cross-sectional survey study had an objective to study the specimen 

collection and the factors that related to the specimen collectionof the nursesat 
Dankhunthod Hospital in Nakhonratchasima Province. Samples comprised totally 154 
nurses who worked for Dankhunthod Hospital in Nakhonratchasima Province. Data 
were collected through questionnaires during January 29th to February 13th, 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 specimen collection was found at a high 
level accounted for 78.6 %; followed by a low level accounted for 21.4 % respectively. 
Regarding the factors that related to the specimen collection, they were statistically 
significant (p-value < 0.05) including age, knowledge of specimen collection, and 
attitudes towards work. 

The results of this study suggested that the administration of hospital should 
support the specimen collection more comprehensively by increasing knowledge and 
attitudes on the specimen collection. 

 
Keywords :Specimen Collection, Specimen, Knowledge of Specimen Collection, 
Attitudes towards Work 
 
บทน า 

ประเทศไทย มีแนวโน้มของการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าการวินิจฉัยหา
สาเหตุของโรคจึงเป็นสิ่งส าคัญและการที่จะวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้นั้น การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการจึงมีความส าคัญล าดับต้นๆ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีถูกต้องและแมนย าจึงต้องมีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และขั้นตอนแรกที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์
ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่เหมาะแก่การตรวจวิเคราะห์ จาก
ข้อมูลอุบัติการณ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในช่วง ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 พบว่า มีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจถึงร้อยละ 30 จากการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องในขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
หลายครั้งที่การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้าเนื่องจากต้องท าการเก็บสิ่งส่งตรวจ
นั้นๆใหม่ และหลายครั้งที่ผลการตรวจวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนจากเทคนิคการจัดเก็บและการน าส่ง เช่น
ในการเก็บสิ่งส่งตรวจจ าพวกเลือด จ าเป็นต้องหาต าแหน่งที่เหมาะสม ต าแหน่งของเส้นเลือดที่อยู่ลึกหรือตื้นมี
ผลต่อสารชีวโมเลกุลบางอย่าง เช่น กลูโคส แลคแตต ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ป่วยก็เป็นได้ รวมไปถึงท าให้
เกิดความสิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บสิ่งสิ่งตรวจ สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ ท าให้เกิดการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ป่วยที่ต้องท าการเก็บสิ่งสิ่งตรวจซ้ าอีกด้วย การเก็บสิ่งส่งตรวจและน าส่ง
สิ่งส่งตรวจเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากแต่มักถูกละเลยและมองข้ามถึงความส าคัญในเรื่องนี้ไป 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของพยาบาลโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษากับพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่
ในโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงที่ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจที่ท าให้สิ่งส่งตรวจเพื่อจะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่ง
ตรวจและใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนางานหรือการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บสิ่งส่งตรวจร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติใน
การปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
แนวทางการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพเหมาะแก่การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ด้านการจัดเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ ด้านการน าส่งสิ่งส่งตรวจ ร่วมกับแนวคิดเก่ียวกับความรู้และทัศนคติของ Benjamin S. Bloom มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปลอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่ง
สิ่งส่งตรวจ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 154 คน ซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมา
สร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่3 ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่4 การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน15ข้อ แล้วน าไปหาความตรง
เชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้ว
หาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจเท่ากับ 0.815 ทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.835 การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่ากับ 0.829 ค่าความ
เชื่อมั่นเฉลี่ยของเครื่องมือเท่ากับ 0.830 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542708 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0006 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 92.9 เพศชายร้อยละ 7.1 มีอายุอยู่ระหว่าง 
22 – 35 ปี มากสุดร้อยละ 54.5 รองลงมาอายุ 35 – 45 ปี ร้อยละ 30.6 น้อยที่สุดอายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อย 
14.9 ตามล าดับโดยมีอายุเฉลี่ย35.73 (SD=9.39) อายุต่ าสุด 23 ปีและอายุสูงสุด 59 ปีสถานภาพสมรสพบว่า
สถานภาพโสดมากสุดร้อยละ 49.4 รองลงมาคือสถานภาพสมรสร้อยละ 43.5 และสถานภาพหม้ายอย่าร้าง
แยกกันอยู่ร้อยละ 7.1 ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 96.8 
รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ 3.2 ต าแหน่งงานพบว่าเป็นข้าราชการ/พนักงานกระทรวง ร้อยละ 73.4 รองลงมา
คือลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 26.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากสุดอยู่ในช่วง 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือช่วง 1 - 5 ปี ร้อยละ 33.8 น้อยสุดคือช่วง 6 - 10 ปี 
ร้อยละ 14.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยร้อยละ 12.87 (SD = 9.86) ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยที่สุดอยู่ที่ 
1 ปีและระยะเวลาการปฏิบัติงานมากที่สุด 36 ปี (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่1 จ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศอายุสถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษาต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงาน (n = 154) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

อายุ (ปี) 
22-35ปี 
36-45ปี 
46-60ปี 
รวม 

 
11 
143 
154 
 
84 
47 
23 
154 

 
7.1 
92.9 
100 
 
54.5 
30.6 
14.9 
100 

X = 35.73, SD = 9.39 , min = 23 , Max = 59 
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ตารางที่1 จ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศอายุสถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษาต าแหน่งระยะและเวลาการปฏิบัติงาน (n = 154)(ต่อ) 

 
X = 12.87, SD = 9.86, min = 1 , Max = 36 

 
 1. ความรู้เกี่ยวการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจพบว่า อยู่ในระดับมาก ร้อยละ65.6 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ27.3 และในระดับน้อยร้อยละ7.1ตามล าดับ 
  2. ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 83.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ16.2 และไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติใน
ระดับน้อย 
 3. การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยปฏิบัติมาก ร้อยละ78.6 ปฏิบัติน้อย ร้อยละ21.4 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

 
 

 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

สถานภาพการสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
รวม 

 
76 
67 
11 
154 

 
49.4 
43.5 
7.1 
100 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
รวม 

 
149 
5 
154 

 
96.8 
3.2 
100 

ต าแหน่งงาน 
 ข้าราชการ/พนักงานกระทรวง 

 ลูกจ้างชั่วคราว 
 รวม 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
113 
41 
154 
 
52 
22 
80 
154 

 
73.4 
26.6 
100 
 
33.8 
14.3 
51.9 
100 
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ตารางที่2 จ านวนและร้อยละตามระดับในการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (n =154) 
 

การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน ร้อยละ 

ปฏิบัติมาก (41-45 คะแนน) 
ปฏิบัติน้อย (15 –40 คะแนน) 

121 
33 

78.6 
21.4 

 
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพีย
สันและไคสแคว์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ (r=0.180) ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ
(r=0.18) ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน(r=0.362) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p- 
value <0.05) ในขณะที่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา (P- value > 0.05) (ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ ( n = 154 ) 
 

ตัวแปร 

การจั ด เก็บและน าส่ งสิ่ งส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

P–value 
มาก 
( ร้อยละ ) 

น้อย 
( ร้อยละ ) 

เพศ 
-ชาย 
-หญิง 

  
สถานภาพการสมรส 

-โสด 
-สมรส 
-อย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 
 

ระดับการศึกษา 
-ปริญญาตรี 
-ปริญญาโท 

 
ต าแหน่งงาน 

 
10(90.9) 
 111(77.6) 
 
 
57(75.0) 
 54(80.6) 
 10(90.9) 
 
 
 119(79.9) 
 2(40.0) 
 
 

 
 1(9.1) 
 32(22.4) 
  
 
 19(25.0) 
 13(19.4) 
 1(9.1) 
 
 
30(20.1) 
3(60.0) 
 
 

  
 0.301 
 
 
 
 0.420 
 
 
 
 
0.066 
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 -ข้าราชการ/พนกังานกระทรวง 
 -ลกูจ้างชัว่คราว 

89(78.8) 
32(78.0) 

24(21.4) 
9(22.0) 

0.924 
 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(n = 154) 
* ค่า p – value < 0.05 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติงานการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจอยู่ในระดับมากร้อยละ 78.6 รองลงมาคือระดับ
น้อยร้อยละ 21.4 ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา มี
การปฏิบัติงานการจัดเก็บและน าส่งสิ่งสิ่งส่งตรวจในระดับมากเนื่องจากการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจนั้นเป็น
การท าหัตการกับผู้ป่วยโดยตรงการปฏิบัติงานมากจึงแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมาอีกทั้งยังปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ก่อนการเจาะ
เก็บโลหิตผู้ป่วยได้มีการตรวจสอบชื่อสิ่งระบุตัวตนของผู้ป่วย มีการเลือกใช้ภาชะที่ใช้ในการจัดเก็บรวมไปถึง
วิธีการน าส่งที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีระวรรณ เหล่าวทวัสและดร.ประจักร บัวผัน
(2556) ศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาภาพรวมของการปฏิบัติงานของพยาบาล อยู่ในระดับมาก ยุพิน สุขเจริญ(2558)ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต้อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลผลการศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ศิริญญ์ รุ่งหิรัญ(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

 
 

ตัวแปร 
ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ น า ส่ ง สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P – value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

0.180 
0.152 

0.026* 
0.059 

215



ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของพยาบาล
โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน อายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p–value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ รู้ถึงความแตกต่างของการใช้สารกันเลือดแข็งแต่ละชนิดกับชนิดของการตรวจวิเคราะห์ 
รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งตรวจแต่ละชนิด สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งส่ง
ตรวจที่มีคุณภาพเหมาะแก่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งนี้ยังรวมไปถึงสิ่งส่งตรวจจ าพวกสารคัดหลั่ง
อื่นๆเช่น ปัสสาวะ ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรี เรือนศรี (2556) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง พบว่าข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตพบว่าทั้งแพทย์และพยาบาลมีคะแนน
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แพทย์มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับสูงพยาบาลมีความรู้ด้านการ
ดูแลแบบประคับประคองอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกลับ ศรีสุวรรณ ศรีบุญเรือง (2559) ได้ศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่ามี
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p–value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่าพยาบาลโรงพยาบาลด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมามีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ มองเห็นถึ งความส าคัญ
และความจ าเป็นในแต่ละขั้นตอนในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ รับรู้ว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกขั้นตอนจะ
ท าให้ได้มาซึ่งสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพเหมาะแก่การตรวจวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรี เรือนศรี(2556) 
ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของบุคคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตใน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเร้ือรัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งแพทย์และพยาบาลมีคะแนนทัศนคติโดยรวมและรายด้าน ด้าน
การสื่อสารกับผู้ป่วยเก่ียวกับการด าเนินโรค การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินโรคและการจัดการกับอาการปวดอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ด้านการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายอยู่ในระดับสูง 

อายุ มีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p- value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่าพยาบาลที่มีอายุมากด้วยผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนเกิด
ความช านาญจึงมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสูงกกว่าพยาบาลที่
มีอายุน้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน สุขเจริญ(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จังหวัดนครปฐม พบว่า พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
สูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ23-35 ปี ลักษณ์คณา พิทักษ์ภากร ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพยาบาลในระดับมากในช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไปรองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ที่เก่ียวข้องควรพิจารณาจัดท านโยบายที่เน้นสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้

และพัฒนาทักษะเก่ียวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงทัศนคติต่อการจัดเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้การจัดเก็บและน าส่ งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นตาม
มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดเก็บและ

น าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการทบทวนให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 

2. คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ควรจัดกิจกรรมในด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่ง
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเพิ่มเติมในส่วนของการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจ าพวกสารคัดหลั่ง น้ าไขสันหลัง 
เสมหะ อุจาระ เน้นในส่วนของช่วงเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจ และวิธีการรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจใน
กระบวนการน าส่ง  

3. คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติทีดีและเห็นความส าคัญ
ในการท าหน้าที่การจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

4. คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจแก่
เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบกึ่งทดลองโดยน าปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งสิ่งส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยจัดการอบรมให้ความรู้แล้วท าการวัดผลก่อนและหลังการอบรม  
2. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ

จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึก
มากขึ้นควรมีการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่นเช่น ระดับจังหวัด เพื่อทราบถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการ
จัดเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์  
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Factors related to oral health behaviors of pregnant women. Kantharak District 
Srisaket Province 
 
ผู้วิจัย   รุ่งนภา  ไกรษี  

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาดา  ค าสุชาติ 
    ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ดร.อารีย์  บุตรสอน  
    ภาควิชา การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นที่อ าเภอกันทร
ลักษ์ ทั้งหมด 330 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม–30 
กันยายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูลโดย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบหลาย
ขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากจากครอบครัว สังคมและภาครัฐ (X19) การเข้าถึงบริการทันตกรรม (X18) อายุ (X1) และการศึกษา (X4) 
ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ได้ ร้อยละ 28.0 (R2= 0.280, SEest=5.238, F=31.533,p < 0.001) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุความสัมพันธ์ และสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Y = 9.561+0.303 (X19)+0.210 (X18)+0.097 (X1)-1.235 (X4)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  
 Y = 0.397 ZX19+0.229 ZX18+0.222 ZX1-0.133 ZX4 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากจากครอบครัว สังคมและ
ภาครัฐ การเข้าถึงบริการทันตกรรม อายุ และการศึกษา ควรน าปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ต่อไป  
 
ค าส าคัญ : หญิงตั้งครรภ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
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Abstract 
This cross-sectional research study The purpose of this study was to investigate 

factors related to oral health behaviors of pregnant women. Kantharak District Srisaket 
Province Samples were pregnant women who received antenatal care services at 
Kantharak Hospital. And District Health Promotion Hospital. A total of 330 people were 
interviewed using the questionnaire developed by the researcher between May 1 - 
September 30, 2019. Data were analyzed by descriptive statistics. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, median per centile, 25th percentiles, 
and factorial correlation coefficients with relation to oral health behaviors of pregnant 
women. Multivariate regression analysis revealed that factors related to oral health 
behaviors of pregnant women. Kantharak District Sisaket Province consists of 4 factors 
that support the behavior of oral health care from the family. Access to dental services 
(X18), age (X1), and education (X4), which predicted variables for all four variables 
could explain variance in oral health care scores among pregnant women. 28.0 percent 
(R2 = 0.280, SEEST = 5.238, F = 31.533, p <0.001) with significant statistical 
significance at 0.05. The predictive equations can be written as raw scores and standard 
scores. 

The predictive equation in the raw score is 
Y = 9.561 + 0.303 (X19) +0.210 (X18) +0.097 (X1) -1.235 (X4) 
The predictive equation in the standard score is 
Y = 0.397 ZX19 + 0.229 ZX18 + 0.222 ZX1-0.133 ZX4 
The results of the research. Factors related to oral health behaviors of pregnant 

women. Kantharak District Sisaket is a supportive force for oral health care from 
families. Society and government Access to dental services, age, and education should be 
used to develop a strategic plan to develop oral health promotion for pregnant women. 
  
Keywords: pregnant women Factors related to oral health behaviors.  
 
 
บทน า 
 ปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ เป็นปัญหาทางทันตสุขภาพของ
ประชากร ทุกกลุ่มอายุของประเทศไทย ซึ่งจากรายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพ ช่องปากระดับประเทศ โดย
ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ซึ่งด าเนินการส ารวจทุก 5 ปี และท าการส ารวจในตัวแทนคนไทยทุกกลุ่ม
อายุ ในครั้งที่ 7 ที่ส ารวจเมื่อ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุยังมีปัญหาช่องปากทั้งโรคปริ
ทันต์และโรคฟันผุเป็นจ านวนมาก (ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) หญิง
ตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นพิเศษ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกควรได้รับ
ค าแนะน า และรับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 80 และควรได้รับการรักษาอย่างน้อยร้อยละ 20 
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนทันตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เกิดการ เข้าถึงบริการทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย 
เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ โดยแยกการจัดสรรงบประมาณบริการทันตกรรมไว้เป็นรายการเฉพาะ ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายโดยชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปาก 
ฝึกทักษะการแปรงฟัน ขัดและท าความสะอาดฟัน และการรักษาตามความจ าเป็น (ส านักงานหลักประกน
สุขภาพแห่งชาติ 2553) ปัจจุบันกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบสุขภาพช่อง
ปากด้านการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพทันตกรรมป้องกัน  และบริการทันตกรรมพื้นฐาน โดยกิจกรรมใน
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สถานบริการคลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ าลายท า
ความสะอาดฟัน และบริการทันตกรรมหรือส่งต่อในรายที่จ าเป็น (ส านักทันตสาธารณสุข, 2558)  
 จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2558) สถิติจ านวนหญิงตั้งครรภ์ใน
ประเทศไทย 3 ปี ย้อนหลัง ในปี 2556-2558 พบว่า มีจ านวน 748,081คน, 711,805 คน และ 679,502 คน 
ตามล าดับ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในจังหวัดศรีสะเกษ มีหญิงตั้งครรภ์จ านวน 13,098 คน, 12,520 คน และ 
11,845 คน ตามล าดับ พบว่าโรคในช่องปากที่พบมากในหญิงตั้งครรภ์ คือ เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์และโรคฟัน
ผุ โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งจะพบได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 3 และจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น
จนถึงเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ์ โดยขณะตั้งครรภ์จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจน 
(Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) มีผลท าให้แบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ
เจริญเติบโตขึ้น ท าให้เหงือกอักเสบบวมแดง และมีเลือดออกได้ง่าย (Kinane DF, 2001) หญิงตั้งครรภ์มีโอกาส
เกิดโรคปริทันต์รุนแรงกว่าช่วงเวลาอื่น และอาจเกิดฟันผุได้มากขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารบ่อยขึ้นร่วมกับ
การดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี นอกจากนั้นอาการอาเจียนบ่อยๆขณะแพ้ท้องอาจท าให้ฟันกร่อนจากการสัมผัส
น้ าย่อยที่เป็นกรด อีกทั้งสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ยังส่งผลต่อการเกิดฟันผุของลูกในอนาคต เพราะเชื้อ
โรคที่ท าให้เกิดฟันผุสามารถส่งต่อจากแม่หรือคนเลี้ยงไปสู่เด็กผ่านทางน้ าลาย จากรายงานการวิจัยพบว่าร้อยละ 
50 ของหญิงตั้งครรภ์มักเป็นโรคเหงือกอักเสบขณะตั้งครรภ์ ในบางครั้งโรคเหงือกอักเสบในหญิงตั้งครรภ์อาจจะ
รุนแรงมากจนกระทั่งเหงือกมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อโตขึ้น (Pregnancy Tumor) มีเลือดออกง่าย และจะเจ็บก็
ต่อเมื่อก้อนเนื้อใหญ่ข้ึนจนเป็นอุปสรรคต่อการบดเคี้ยว (Laine MA, 2002) นอกจากนี้ยังพบว่าสุขภาพช่องปาก
ของมารดามีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนก าหนด(Preterm) และภาวะทารกมีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน (Low 
Birth Weight) อันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในช่องปากจากโรคเหงือกอักเสบ (Periodontal Infection) หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบมีโอกาสคลอดบุตรก่อนก าหนด และมีน ้าหนักต ่ากว่ามาตรฐานสูงกว่าหญิง
ตั้งครรภ์ปกติ เนื่องจากสารที่เรียกว่า Prostaglandin นั้นมีเพิ่มสูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบรุนแรง 
(Horton AL,Boggess KA, Moss KL, Jared HL, Beck J, Offenbacher S. 2008) การรักษาเหงือกอักเสบ 
ระหว่างการตั้งครรภ์สามารถท า ได้ในเดือนที่ 4 ถึง เดือนที่ 6 ของการตั้งครรภ์โดยการขูดหินน้ าลายและก าจัด
เชื้อแบคทีเรียในช่องปากรวมทั้งการสาธิตวิธี แปรงฟันนวดเหงือกและการใช้ไหมขัดฟัน หากมีก้อนเนื้องอก 
(Pregnancy Tumor) ที่เหงือก ก็ควรตัดออกโดยทันตแพทย์ (โรงพยาบาลนครธน.การตั้งครรภ์กับโรคเหงือก
อักเสบให้ความรู้เกี่ยวกับลูกส าหรับพ่อแม่. 2548) 
 ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ปรกอบด้วยหลายส่วน
ตั้งแต่ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ซึ่งมีความหลากหลายสอดคล้องกับการศึกษาของ
จินตนา รัตนะ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การรักษาทันตกรรมของหญิง
ตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลปากน ้าหลังสวนและโรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้การรักษาทันตกรรม คือ ความรู้ว่าอายุครรภ์ 4-6 เดือนเหมาะสมในการท าฟัน เคยเข้ารับบริการทันตก
รรมก่อนการตั้งครรภ์เห็นด้วยมากต่อทัศนคติเรื่องการท าฟันเป็นอันตรายต่อบุตรและการดูแลสุขภาพช่องปาก
มากกว่าปกติเพราะกลัวส่งผลเสียต่อบุตรในครรภ์ และพบว่าหญิงตั้งครรภ์เห็นด้วยมากต่อทัศนคติการดูแล
สุขภาพช่องปากมากกว่าปกติเพราะกลัวส่งผลเสียต่อบุตรในครรภ์สัมพันธ์กับการรับรู้การรักษาทันตกรรม  
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 ในระหว่างปีพ.ศ.2556-2558 อ าเภอกันทรลักษ์มีหญิงตั้งครรภ์ 1,543 คน 1,455 คน และ 1,400 คน 
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 95.59, 95.32 และร้อยละ 92.00 พบว่ามีปัญหาสุขภาพช่ องปาก
ทุกประเภทร้อยละ 72.34, 95.10 และร้อยละ 85.40 ตามล าดับ (โรงพยาบาลกันทรลักษ์, 2558) ซึ่งถือว่าตรวจ
พบปัญหาสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ในอัตราที่สูงมาก โดยแยกเป็นฟันผุร้อยละ 92.95 เหงือกอักเสบร้อยละ 
96.54 และจากการส ารวจพฤติกรรมการดูแลช่องปากเบื้องต้นพบว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล
ช่องปากเพียงร้อยละ 48 มีทัศนคติที่ดีต่อการแปรงฟันและการดูแลช่องปากเพียงร้อยละ 52 เข้าถึงบริการทางช่อง
ปากร้อยละ 32 รวมถึงไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองร้อยละ 68 รับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุร้อยละ 
37 และไม่มีผู้คอยรับส่งในการเดินทางไปรับบริการฝากครรภ์สูงถึงร้อยละ 36 (โรงพยาบาลกันทรลักษ์, 2559)  
 จากปัญหาสุขภาพช่องปากที่เป็นปัญหาทางทันตสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มอายุของประเทศไทย 
ผลกระทบจากการขาดการดูแลช่องปากที่ส่งผลเสียกับหญิงตั้งครรภ์และลูกในท้อง ปัจจัยที่หลากหลาย และ
สถานการณ์ในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ ที่พบปัญหาช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ค่อนข้างสูง ประกอบกับยังไม่มีการ
ระบุปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดปัญหาช่องปากและพฤติกรรมการดูแลช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่ชัดเจน ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก และ
ประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป  
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์อ าเภอ   
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ  
 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ล าดับการ
ตั้งครรภ์ รายได้ กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลกันทร
ลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ 
 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และ
การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุกับพฤติกรรมการดูแลช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ 
 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการทางทันกรรม กับพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ 
 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว สังคม แรงสนับสนุน
จากภาครัฐ กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ 
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ทัศนคติ Health Belief Model แนวคิดและทฤษฎีหญิงตั้งครรภ์กับปัญหาสุขภาพช่องปาก นโยบายการดูแล
สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ทฤษฎี PRECEDE PROCEED Framework แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิง
ตั้งครรภ์ ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิง
ตั้งครรภ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย 4 ประการ คือปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยอายุ เพศ การศึกษาระยะ อาชีพ 
ล าดับการตั้งครรภ์ รายได้ ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้และทัศนคติเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิง
ตั้งครรภ์ ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมและนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ ์และปัจจัยเสริม ประอบด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว สังคม และภาครัฐ ดังภาพประกอบที่1 

 
    ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- ล าดับการตั้งครรภ ์
- รายได ้

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ 

ปัจจัยน า 
- ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก  
- ทัศนคติเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิง
ตั้งครรภ ์

ปัจจัยเอื้อ 
- การเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 
- นโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ ์

 

ปัจจัยเสริม 
-แรงสนับสนุนของบุคคลในครอบครัว  
-แรงสนับสนุนจากสังคม 
-แรงสนับสนุนจากภาครัฐ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์  และส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ ในปี งบประมาณพ.ศ.2559 จ านวน 1,140 คน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการค านวณเพื่อประมาณความแม่นย าในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Accuracy Parameter Estimated: AIPE) ซึ่ง เคลลี่และแม็กเวล (Kelly & Maxwell, 2003) 
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 330 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่ของกองทันตสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1 แบบบันทึกสุขภาพช่องปาก 
 เป็นแบบฟอร์มส าหรับบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากที่จัดท าขึ้นโดยกอง 
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย บันทึกข้อมูลและแปรผลจากการตรวจของเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข แปลผลการ
ตรวจเป็น 2 ส่วน คือ สุขภาพเหงือก และสุขภาพฟัน  
 2 แบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปด าเนินการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวความความคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ก าหนดไว้  โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ล าดับการ
ตั้งครรภ ์และรายได้ จ านวนทั้งหมด 5 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมีตัวเลือก (Checklist) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยน า ประกอบด้วย  
 2.1 ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก ค่าความเที่ยง(Reliability) เท่ากับ 0.84 จ านวน 10 ข้อ ลักษณะข้อ
ค าถามเป็นค าถามแบบมีตัวเลือก (Checklist) ให้เลือกตอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน  
 2.2 ทัศนคติการดูแลสุขภาพช่องปาก ค่าความเที่ยง(Reliability) เท่ากับ 0.80 จ านวน 10 ข้อ มีระดับ
การวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
ให้เลือกตอบตามความเป็นจริงของทัศนคติ มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
 2.3 การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ จ านวน 10 ข้อ มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) 
ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้เลือกตอบตามความเป็นจริงของการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือ เรื่องการเข้าถึงบริการด้านทันตสาธารณสุขและนโยบายการ
ดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์  ค่าความเที่ยง(Reliability) เท่ากับ 0.78 เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
ประกอบด้วย แหล่งที่ได้รับความรู้ทางทันตกรรม บุคคลที่ให้ความรู้ทางทันตกรรม สถานที่ไปรับบริการทันตก
รรม สิทธิในการรักษาพยาบาล ความถี่ในการรับบริการทันตกรรม (รอบ 6 เดือน) สาเหตุที่ต้องเข้ารับบริการทัน
ตกรรม และภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) ลักษณะ
ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้เลือกตอบตามความเป็นจริงของทัศนคติ มี 3 
ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว สังคม และจาก
ภาครัฐ ค่าความเที่ยง(Reliability) เท่ากับ 0.82 เป็นค าถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย บุคคลที่ส่งเสริมและให้
ค าปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก บุคคลที่กระตุ้นเตือนในการดูแลสุขภาพช่อง และบุคคลที่เป็นตัวอย่าง
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล ( Interval scale) ลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้เลือกตอบตามความเป็นจริงของทัศนคติ มี 3 ระดับ คือ เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ค่าความเที่ยง(Reliability) เท่ากับ 
0.88 จ านวน 10 ข้อ ระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้เลือกตอบตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า 
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1 ตัวแปรที่ศึกษาที่มีการวัดข้อมูลเป็นข้อมูลแจงนับและอันดับวิเคราะห์เป็นจ านวน และร้อยละ 

ส่วนข้อมูลต่อเนื่องข้ึนไปวิเคราะห์และน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ มัธยฐาน ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด 
 2 สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analysis Statistics) การหาความสัมพันธ์เบื้องต้น ของระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ มี 2 วิธี ดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรที่มีระดับการวัดข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลต่อเนื่องขึ้นไป ( Interval scale) ขึ้นไปน ามาวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) ระหว่างตัวแปรโดยตรง  
 2.2 ส่วนข้อมูลที่มีการวัดเป็นข้อมูลแจงนับและข้อมูลอันดับ จะใช้วิธีทดสอบความสัมพันธ์กับระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลต่อเนื่อง ด้วยวิธีทดสอบความแตกต่าง
ของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (F-test) ส่วนกลุ่มตัวแปรอันดับใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) ถ้าตัวแปรในกลุ่มใดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะถูกน ามาจ าลองตัวแปร 
(Dummy variable) โดยให้ตัวแปรที่สนใจมีค่าเป็น 1 ส่วนตัวแปรที่ไม่สนใจมีค่าเป็น 0 น าเข้าสู่การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันต่อไป  
 2.3 น าตัวแปรที่พบความสัมพันธ์ตามวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเข้าสู่การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple linear regressions) ต่อไปโดยวิธี Stepwise multiple linear regression 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560ตามเอกสาร
รับรองเลขที่ WTU2560-0055 รหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542670  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 27.49 ปี (S.D.= 6.81 ปี) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-27 ปี ร้อย

ละ 43.3 ส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 ร้อยละ 40.6 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 30.6 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 40.0 มีมัธยฐานของรายได้ต่อเดือน 5,000 บาท (P25 เท่ากับ 2,000 
บาท P75 เท่ากับ 10,000 บาท) สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีฟันผุ ร้อยละ 52.4 
และเหงือกอักเสบ ร้อยละ 51.2 ตามล าดับ 

หญิงตั้งครรภ์ มีความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ หญิงตั้งครรภ์
ควรแปรงฟันวันละ 2 คร้ัง ร้อยละ 92.1 รองลงมา คือประโยชน์การใช้ไหมขัดฟัน ร้อยละ 86.7 และลักษณะของ
แปรงสีฟันที่ดีร้อยละ 80.9 ส่วนประเด็นที่ตอบผิดมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ยาเต๊ตตร้าซัยคลินเป็นยาแก้อักเสบ
ที่แพทย์ไม่ควรจ่ายให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานในขณะตั้งครรภ์ 3 เดือน เพราะส่งผลให้ลูกมีฟันสีคล้ า ร้อยละ 
60.9 รองลงมาคือลูกในครรภ์ดึงเอาแคลเซียมจากฟันของแม่ท าให้แม่ฟันผุ การมีลูก 1 คน ต้องเสียฟัน 1 ซี่ ไม่ใช่
สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดโรคฟันผุใน หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 57.9 และหากหญิงตั้งครรภ์มีอาการเหงือกอักเสบหรือ
ฟันผุ ช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสมในการท าฟันที่สุด คือช่วงอายุครรภ์ 4–6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) เพราะไม่มีอาการ
แพ้ท้อง และนอนได้สะดวก ร้อยละ 40.6 ตามล าดับ 

หญิงตั้งครรภ์ มีทัศนคติการดูแลสุขภาพช่องปาก เห็นด้วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การแปรงฟันทุก
วัน ๆ ละ 2 ครั้ง หรือมากกว่า ช่วยลดการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 86.4 รองลงมา คือ การ
แปรงฟันแบบวิธีขยับปัด “ฟันบนปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน” แปรงทุกซี่ทุกด้านของฟันช่วยป้องกันฟันผุและ
เหงือกอักเสบ ร้อยละ 80.9 และอาหารประเภทปลาเล็กปลาน้อย เช่น ปลาซิว ช่วยเสริมสร้างฟันให้แข็งแรง
 ร้อยละ 76.4 ตามล าดับ และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ควรแปรงฟันโดยวิธีถูไป
มาแรงๆ จะช่วยท าให้ฟันสะอาดมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ การที่ตั้งครรภ์มีลูก 1 คน ต้องเสียฟัน 1 
ซี่เสมอ ร้อยละ 30.0 และการที่แม่มีฟันผุ เหงือกอักเสบ ไม่ส่งผลเสียต่อลูกในครรภ์ ร้อยละ 22.1 ตามล าดับ 

ปัจจัยเอ้ือ การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมและนโยบายการดูแลสขุภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ มากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ การมีนโยบายให้หญิงมีครรภ์ทุกคนต้องได้รับการตรวจฟันร้อยละ 73.0 รองลงมา คือ การมี
หลักประกันสุขภาพในการใช้บริการด้านทันตกรรม  ร้อยละ 64.2 และมีการจัดคลินิกพิเศษส าหรับตรวจ
ช่องปากหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 57.9 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยเอื้อน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ เสียค่าใช้จ่ายมากใน
การขอรับบริการทันตกรรม ร้อยละ 52.1 รองลงมา คือใช้เวลารอคอยเพื่อรอรับบริการทันตกรรมนาน ร้อยละ 
25.8 และเจ้าหน้าที่ทันตบุคคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ ร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 

ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับแรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูและสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับแรง
สนับสนุนเป็นประจ ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ แรงสนับสนุนจากภาครัฐข้อเมื่อไปฝากครรภ์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ
สุขภาพช่องปาก และให้ค าแนะน าในการดูแลช่องปาก และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 63.0 รองลงมา 
คือ แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวช่วยเตือนวันนัดฝากครรภ์ร้อยละ 59.7 และ แรงสนับสนุนจากภาครัฐ ท่าน
ได้รับเอกสารแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 55.8 ตามล าดับ ส่วนประเด็นปัจจัยเสริม
เก่ียวกับแรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูและสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับแรงสนับสนุนมาก
ที่สุด คือ แรงสนับสนุนของคนในครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์ เช่น ช่วยเตรียมแปรงสีฟัน ยา
สีฟัน ร้อยละ 20.3 และแรงสนับสนุนจากภาครัฐข้อระหว่างตั้งครรภ์ มี อสม.หรือเจ้าหน้าที่ออกติดตามเยี่ยมที่
บ้านร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 
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พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ที่ปฏิบัติเป็นประจ า มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
ท่านแปรงฟันทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ร้อยละ 81.5 รองลงมา คือ ท่านแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวันร้อยละ 77.6 และรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้และปลาเล็กปลาน้อย ร้อยละ 69.4 
ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยปฏิบัติเลย มากที่สุด คือ ท่านใช้
ไหมขัดฟันท าความสะอาดซอกฟันร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ ขณะตั้งครรภ์ท่านไม่รับบริการด้านทันตกรรม 
ร้อยละ 32.7 และก่อนตั้งครรภ์ท่านไปรับบริการตรวจฟันร้อยละ 28.2 ตามล าดับ 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ปัจจัย ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ์(r) 

p-value 

อายุ  0.150 0.006** 
ครรภ์ที ่ -0.031 0.576 
ไม่ได้เรียน  -0.050 0.361 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา  -0.153 0.005** 
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  -0.075 0.173 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า   0.030 0.590 
ระดับการศึกษา ปวส./ อนุปริญญาตรี   0.166 0.002** 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  0.120 0.029* 
อาชีพเกษตรกรรม  0.126 0.022 
อาชีพรับจ้างทั่วไป  -0.133 0.016* 
อาชีพค้าขาย  0.081 0.142 
อาชีพรับราชการ  0.176 0.001** 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  -0.006 0.911 
ไม่มีอาชีพ  -0.208 <0.001** 
รายได้/เดือน  0.158 0.004** 
ความรู้เรื่องสภาวะช่องปาก  0.103 0.063 
ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์   0.123 0.026* 
การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมและนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ ์ 

0.270 
 

<0.001** 

แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ ์ 0.413 <0.001** 
**Correlation is signification at the 0.01 level (2-tailed) 
* Correlation is signification at the 0.05 level (2-tailed) 
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยท านายที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
หญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรที่น าเข้าสมการ Stepwise Multiple Regression Analysis 
 
ล าดับขั้นตัวแปรพยากรณ์ R R2 R2Change b β t p-

value 
แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก จ า ก
ครอบครัว สังคมและภาครัฐ 

.413 .171 ..171 .303 .397 8.370 <0.001 

การเข้าถึงบริการทันตกรรม .474 .222 .054 .210 .229 4.790 <0.001 
อายุ .513 .263 .039 .097 .222 4.614 <0.001 
การศึกษา .529 .280 .017 -1.235 .133 -2.739 0.007 
 Constant = 9.561 SEest = 2.538 F = 31.533 
 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Y =9.561+0.303 (X19)+0.210 (X18)+0.097 (X1)-1.235(X4)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  
 Y =0.397 ZX19+0.229 ZX18 +0.222 ZX1 0.133 ZX 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิง
ตั้งครรภ์ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวน 4 ตัวแปร คือ แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากจาก
ครอบครัว สังคมและภาครัฐ การเข้าถึงบริการทันตกรรม อายุ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.280 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ ทั้ง 4 ตัวแปร 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ได้ ร้อย
ละ 28.0 (R2= 0.280, SEest = 5.238, F = 31.533, p < 0.001) 

แรงสนับสนุน ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากจากครอบครัว สังคมและภาครัฐ มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์
จะเข้ารับบริการที่สม่ าเสมอ ต้องได้รับการสนับสนับสนุนจากครอบครัวเป็นล าดับแรก ทั้งการเดินทางและการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงเพื่อนบ้านที่ตั้งครรภ์ด้วยกันในการรวมกลุ่มหรือชักชวนกันในการเข้ารับบริการฝาก
ครรภ์และตรวจสุขภาพช่องปาก สอดคล้องกับการศึกษาของ มัตติกา คิดดี (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูบบุหรี่ในต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย พบว่า ปัจจัยน าที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ระดับ
การศึกษา(p=0.003) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก (p<0.001) และการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับโอกาส
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เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก(p<0.001) ส่วนปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (p=0.033) ฐิตารีย์ จันทมาลา (2552) 
ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาล ศิริราช พบ ว่า 
ปัจจัยเสริมด้านการได้รับแรงสนับสนนุทางสงัคมจากสามี ญาติ และบุคคลใน ครอบครัว และการได้รับค าแนะน า
จากบุคคลากรทางการแพทย์ อยู่ในระดับปานกลาง และมีความส าพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช ทวีชัย สายทอง (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของนักเรียนประถมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.07, p-value = 0.212) ทัศนคติเรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.20, p-value = 0.001) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลทางบวก
และการเข้าถึงแหล่งขายขนม มีผลทางลบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 วิชชุดา เนตรกุล (2551) ที่พบว่าการได้รับสนับสนุนจากครอบครัว หรือคนใกล้ชิด มีผลต่อ 
พฤติกรรมการดูแล สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ชมนาด ทับศรีนวล (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า 1) 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับปานกลาง 37.60 2) ปัจจัยทาง
ชีวสังคมได้แก่ระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
.01 ตามล าดับ 3) ปัจจัยน า ได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ปัจจัยเอื้อ 
ได้แก่ การมีอุปกรณ์ดูแลสุขภาพช่องปากและการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 5) ปัจจัยเสริม ได้แก่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและการได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 6) ตัวแปรที่ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง มี 4 ตัวแปร ได้แก่ การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก การเข้าถึงระบบ
บริการทันสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีได้ร้อยละ 39.90 ตัวแปร
ท านายที่ดีที่สุด คือการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปากสามารถท านายพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากได้ร้อยละ 28.90 
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การเข้าถึงบริการทันตกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากดี มีแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากดีขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นปัจจัยก าหนดที่เป็น
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมทั้งด้านแหล่งทรัพยากรและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร จะเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนให้บุคคลเกิดการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม โดยชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการคลินิกฝากครรภ์ (ANC) ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี บริการการ ขูดหินน้ าลาย การท าความสะอาดฟัน และการรักษาทันตกรรมหรือส่ง
ต่อในรายที่จ าเป็น ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงระบบบริการได้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปิยะวรรณ์ กาค า (2557) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ศรีสุดา แสงไสยศน์ (2556) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมสุขภาพ การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือสถาน
บริการสุขภาพที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ อยู่ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 จิระพร ยอดท่าหว้า (2553) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ คือ การ
เข้าถึงสถานบริการด้านทันตกรรม Rogers (1991) ท าการศึกษาการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ ที่
เมืองเบอร์มิ่งแฮม โดยศึกษาในกลุ่มหญิงหลังคลอด จ านวน 500 คน โดยการสัมภาษณ์ พบว่ามีอายุระหว่าง 16-
42 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 27.3 ปี มาใช้บริการทันตกรรม ขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 60.8มีประวัติเคยมาใช้บริการทัน
ตกรรมก่อนการตั้งครรภ์ ร้อยละ 53.8 ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่พบมากได้แก่ มีเลือดออกจากเหงือกและปวด
ฟัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการขูดหินน้า ลาย ร้อยละ 47 รองลงมาเป็น อุดฟัน ร้อยละ 26 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.9 
ทราบว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการทันตกรรม แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มาใช้บริการทันตกรรม ดังนั้นปัจจัย
ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงไม่มีผลต่อการไปใช้บริการทันตกรรม เหตุผลที่ไม่มารับบริการทันตกรรม
ขณะตั้งครรภ์ได้แก่รู้สึกว่าไม่จ าเป็น ซึ่งพบมากถึงร้อยละ 42 และให้เหตุผลว่ากลัว ร้อยละ 14 นอกจากนั้นจาก
การศึกษายังพบว่า ประวัติการเคยมาใช้บริการทันตกรรมก่อนการตั้งครรภ์มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตก
รรมขณะตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 9947 โดยพบว่าผู้ที่ไม่มาใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นชาวมุสลิม เป็นผู้ที่ไม่เคยมาใช้บริการทันตกรรมก่อนการตั้งครรภ์ และมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดับต่ า และตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก โดยผู้ที่มีปัญหาในช่องปากแต่ไม่มาใช้บริการทันตกรรมขณะตั้งครรภ์ส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลว่ากลัว และพบว่าการตั้งครรภ์ท าให้ทัศนคติในการมาใช้บริการทันตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้ งครรภ์ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อายุอาจมีความเกี่ยวข้องกับแบบแผนความเชื่อทางด้าน
สุขภาพ โดยเป็นองค์ประกอบ หรือเป็นปัจจัยทางด้านลักษณะประชากร ที่มีผลกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคล อายุเพิ่มขึ้น อาจท าให้บุคคลมีประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมท าให้เกิดการเรียนรู้ และเลือกวิธีการในการปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพของตน อายุที่มากขึ้นมีผลต่อ
ความเชื่อทางด้านสุขภาพในลักษณะของการรับรู้ได้ดีกว่าอายุน้อย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของหญิงตั้งครรภ์ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ วิจัยพบว่า ปัจจัย
น าได้แก่ หญิงตั้งครรภ์มีอายุเฉลี่ย 24.29 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 44.4 ใช้สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 
57.8 และอายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกอยู่ในช่วง 1-15 สัปดาห์ ร้อยละ 67.7 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ หญิง
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ตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 86.8 ได้รับการนัดหมายท าฟัน ร้อยละ 33.7 ความต้องการด้าน 
ทันตสุขภาพ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ไม่ทราบว่าปัญหาทันตสุขภาพขณะตั้งครรภ์จะมากกว่าหญิงปกติ ร้อยละ 64.9 
พฤติกรรมทันตสุขภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 66.0 และประเมินปัญหาช่องปากของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 63 หญิงตั้งครรภ์มาใช้บริการ ทันตกรรมขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ใช้บริการขูดหินน้ าลาย ร้อย
ละ 65.8 อุดฟัน ร้อยละ 45.2 ถอนฟัน ร้อยละ 28.8 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมขณะ
ตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ สิทธิการรักษาพยาบาล ประวัติสุขภาพ การนัดหมายเพื่อท าฟัน ประวัติการ
มาใช้บริการทันตกรรมก่อนตั้งครรภ์ และความรู้เรื่องหญิงตั้งครรภ์จะพบปัญหาทันตสุขภาพมากกว่า หญิงปกติ 
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 ระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพ พบว่ากลุ่ม
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ย่อมมีความรู้ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือกลุ่มที่สูงกว่า กลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่ าจะมีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพตนเองไม่ดีเท่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูง เพราะกลุ่มที่มีการศึกษา
สูง จะเป็นกลุ่มที่รับสารได้ดี เนื่องจากมีความรู้กว้างขวางในหลายๆ เรื่อง และความสามารถเข้าใจสารได้ดี จึง
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพได้ดีกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิกา โตเลี้ยง (2550, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อการสร้างเสริมทันตสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากบุคคลอื่นแตกต่างกัน 
ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริ โภคอาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
การดูแลทันตสุขภาพในภาวะปกติและการดูแลในภาวะเป็นโรคในช่องปากแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ศิริวรรณ์ สันทัด และสุนีย์ สุนทรมีเสถียร (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตต้องการให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง มีบุตรที่ดี มีความตั้งใจท างานจนประสบความส าเร็จพอใจ
และสงบสุขกับชีวิต หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากบุคคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข จากศูนย์สาธารณสุขชุมชนหรือสถานีอนามัย โรงพยาบาลโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ระดับการศึกษา
และรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของหญิงตั้งครรภ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 Blayneh et al. (2014) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาตามระบบ
การศึกษาจะมีการมาฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์มากกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ (AOR 
=1.06,95% CI=1.3-7.6) อธิบายได้ว่า การศึกษานั้นเป็นปัจจัย ที่ส าคัญในการใช้บริการสุขภาพแต่อาจแตกต่าง 
จากการศึกษาอื่น ๆ เพราะการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยจะเน้นป้องกัน การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และประโยชน์ของการฝากครรภ์ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์มาก

ที่สุดคือ แรงสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากจากครอบครัว สังคมและภาครัฐ ดังนั้นคนใน
ครอบครัว คนในสังคม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงควรช่วยกันกระตุ้นเตือนและให้ก าลังใจแก่หญิง
ตั้งครรภ์เพื่อช่วยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการดูแลสุขภาพช่องปาก  

2. การเข้าถึงบริการทันตกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น 
การจัดบริการด้านทันตกรรมที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่หญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษ เช่น จัดคลินิกทันตก
รรมส าหรับหญิงตั้งครรภ์แยกจากคนทั่วไป  

3. จากการศึกษาพบว่า อายุ มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์  โดยหญิง
ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะดูแลสุขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์ได้ไม่ดีเท่าหญิงตั้งครรภ์ขณะที่มีอายุมากขึ้น จึง
ควรจัดท าแนวทางการให้ทันตสุขศึกษาแก่หญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยเพิ่มเป็นพิเศษ  

4. ปัจจัยเร่ืองระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ จึงควรจัด
หลักสูตรให้มีการสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน และการให้ทันตสุข
ศึกษาของเจ้าหน้าที่ ก็ควรจ าแนกวิธีการสอนตามความสามารถในการรับรู้ของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE OF DIABETES MELLITUS PATIENTS IN 
DONG CHAROEN DISTRICT, PHICHIT PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพธิวาภรณ์  สัญญารัตน์ 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.พัฒนาวดี  พัฒนถาบุตร 
 
บทคัดย่อ 
 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่าง  
รวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก ในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 
4 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน ส าหรับผู้เป็นเบาหวานพบมากกว่า 300 ล้านคน ประเทศไทยก็ประสบปัญหา
โรคเบาหวานเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆทั่วโลก โดยพบว่ามีจ านวนผู้ปววยโรคเบาหวานมากเป็นอันดับที่   ของโลก คิด
เป็นอัตราปววย 490.5 ต่อแสนประชากรการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววย
เบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปววยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ววยเบาหวานอย่าง
น้อย 1 ปีขึ้นไปโดยเลือกประชากรอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยผู้ปววยที่จะศึกษานั้นต้องไม่มีโรคประจ าตัวอื่น ยกเว้น
โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคไขมันผิดปกติ ซึ่งเกิดหลังจากการเป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งไม่มีความพิการที่เกิดก่อน
โรคเบาหวาน หรือความพิการที่ได้มาจากโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง
จากสาธารณสุขอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป 
แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเจ็บปววย และการรักษาพยาบาล แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ อนามัย โลกชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงวิเคราะห์ T-test และ ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปของ
พื้นที่อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 51-55 ปี และมีสถานภาพสมรส โดยมี
การนับถือศาสนาพุทธ เรียนจบระดับการศึกษาประถมศึกษา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ทั้งนี้มีความเพียงพอต่อรายได้ แต่ไม่มีเก็บสะสม โดยมีความพึงพอใจในชีวิต เช่น มีความสุข 
ความสงบ มีความหวัง และมีความพึงพอใจกับสุขภาพในตอนนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต,โรคเบาหวาน  
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Abstract 
 Diabetes is a chronic disease that is a major public health problem in the world. It is 
a threat. Fast to the world Impact on economic development greatly. At present, around 4 
million people die from diabetes every year, an average of 8 seconds per person. For people 
with diabetes, more than 300 million people suffer from diabetes as well as other countries 
around the world. The number of patients with diabetes is the sixth largest in the world, with 
an average of 490.5 per 100,000 population. This study was aimed to investigate the factors 
affecting the quality of life of diabetes mellitus patients in Dong Charoen district,. Phichit 
province Diabetes mellitus patients registered for at least 1 year with a > 35 years old did not 
present other diseases. Except diabetes mellitus complication including hypertension, kidney 
disease, and fatty liver disease. Used as subjects in this study. The sample of this research 
was selected from Dong Charoen Health Center,. Phichit province. For the data collection, 
interviewing and questionnaire were used including. The information on illness and medical 
treatment, the quality of life measurement from the World Health Organization (WHOQOL - 
BREF - THAI). The questionnaires were conducted by the content validity tests with the 
consistency index. The results were analyzed by computer program and descriptive statistics 
were used including.T-test and ANOVA with a significance level of 0.05 was considered. 
 The results showed that the quality of life was good. According to the general 
population survey, it was found that most of the females are between the ages of 51-55 years 
with marital status and Buddhism.Moreover, Most of them graduated from elementary 
school, studied agriculture. Earnings per month are 10,001-20,00 baht. Sufficient for 
income, but not enough. And happiness in life is most happy, peaceful, hopeful and happy 
with health now. At the 0.05 level of significance, 
 
Keyword Quality of life, diabetes 
 
บทน า 

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่าง 
รวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ  
(International diabetes federation: IDF) ได้รายงานว่าในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ๔ ล้านคน
ต่อปี เฉลี่ย ๘ วินาทีต่อ ๑ คน ส าหรับผู้เป็นเบาหวานพบมากกว่า ๓๐๐ ล้านคน เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาที่ส าคัญยิ่งด้านสาธารณสุขของหลายๆ ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็น 1 ใน 5 สาเหตุของการเสียชีวิตที่ส าคัญโดย
พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั่วโลกเกือบ 4 ล้านคนต่อปี  

ประเทศไทยก็ประสบปัญหาโรคเบาหวานเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยพบว่ามีจ านวนผู้ปววย
โรคเบาหวานมากเป็นอันดับที่   ของโลก คิดเป็นอัตราปววย 490.5 ต่อแสนประชาการ (ส านักนโยบายและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2548) จากสถิติการส ารวจทุกๆ 5 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่ามีผู้ปววยโรคเบาหวานเพิ่มจาก 3% กลายเป็น7% หรือประมาณ 3 ล้านคนต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้คาดว่าในอนาคต
ต้องเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่มีอุบัติการณ์ของโรคที่สูงและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเกิดภาวะไตวายเร้ือรัง ตาบอด โรคหลอดเลือดที่หัวใจและสมองอุดตัน ความผิดปกติของเส้นประสาท การ
ตัดเท้า ท าให้เกิดภาวะทุพลภาพซึ่งก าลังเป็นปัญหาในการรักษาอย่างมาก 
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เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด ผู้ปววยต้องปฏิบัติตัวอย่างสม่ าเสมอในการควบคุม
โรคตามค าแนะน าของแพทย์ พยาบาล คือรับประทานยา ควบคุมอาหาร และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ในการ
รับประทานยาจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องร่วมกับการควบคุม อาหาร สิ่งเหล่านี้ ท าให้ผู้ปววยต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
ชีวิตของตนไปจากเดิมต้องฝืนตนเองในการจ ากัดจ านวนหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่เคยชอบรับประทานเป็ นประจ า 
นอกจากนี้ผู้ปววยยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ไม่ทราบว่าโรคจะก าเริบขึ้นเมื่อใดต้องมีการตัดสินใจแก้ปัญหาทุก
วันในการด าเนินชีวิต ต้องควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ต้องควบคุมน้ าหนักของตนเอง และยังมีผลกระทบต่อ
ครอบครัว ในด้านเศรษฐกิจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา มีผลกระทบต่อ ซึ่งท าให้ผู้ปววยเกิดภาวะเครียด ถ้า
หากผู้ปววยโรคเบาหวานไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตท าให้ระดับของความพึงพอใจใน
ชีวิตลดลงไปด้วย นอกจากนี้ผู้ปววยเบาหวานยังรู้สึกว่าตนต้องเป็นภาระของครอบครัว ในรายที่มีอาการรุนแรงจะต้อง
อาศัยผู้อื่นในการดูแล โอกาสทางสังคมและสถานภาพทางสังคมต้องเปลี่ยนไป ต้องอาศัยการปรับตัวต่อภาวการณ์
เจ็บปววยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผู้ที่สามารถปรับตัวและยอมรับกับภาวะการเจ็บปววยได้ จะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้รับการสนบัสนุนให้ก าลังใจจากครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพของตนได้เกิดความพึง
พอใจในชีวิตแม้ยามยามเจ็บปววย แต่ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวยอมรับกับการเจ็บปววยได้นั้น อาจจะไมสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ดี และหากเกิดปัญหาขัดแย้งและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงไป
ด้วย (จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล และคณะ , 2551)  

ในปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลกและประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
มากข้ึนในอนาคตนอกจากยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานตามมายังส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งโรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพระดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม
จ านวนขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2555 อัตราผู้ปววยรายจังหวัดที่มีอัตราปววยสูงสุด คือ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีอัตราปววย 1,317.28 
ต่อประชากรแสนคน (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ก็เป็น
พื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาโรคเบาหวานเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีอัตราการปววยของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี (กลุ่มงาน
ควบคุมโรค สสจ.พิจิตร) อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด 5 ต าบล มีประชากรทั้งหมด 20,480 คน จากสถิติ
ย้อนหลัง 3 ปี ในปี พ.ศ.2555 มีจ านวนผู้ปววยเบาหวาน 592 คน ปี พ.ศ. 255 มีจ านวนผู้ปววยเบาหวาน  82 คน และ 
ในปี พ.ศ.255  มีจ านวนผู้ปววยเบาหวาน 815 คน ต่อประชากรทั้งหมดของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (กลุ่มงาน
ควบคุมโรค สสจ.พิจิตร) จะเห็นได้ว่าอัตราการปววยของโรคเบาหวานอ าเภอดงเจริญจังหวัดพิจิ ตรมีอัตราการปววย
เพิ่มขึ้นทุกปี โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ต้องใช้
เวลาในการรักษานานและต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ปววยลดลงและยังเป็นภาระที่ท าให้รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการดูแลช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เป็นอย่างมาก หากผู้ปววยเกิดความพิการจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรค อาจเป็นภาระให้บุคคลในครอบครัวและสังคมได้ นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีตัวแปรอ่ืนๆที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานของอ าเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตรเพื่อน าผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนในการพัฒนาการให้บริการ
ผู้ปววยโรคเบาหวานให้ผู้ปววยโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากร 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  สถานภาพสมรส 
 
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได ้
-  สถานภาพในครอบครัว 
-  ลักษณะการอยู่อาศัย 
 
ปัจจัยด้านสุขภาพ 
- ประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว 
-  อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
- บุคคลดูแลผูป้ววยเบาหวาน 
 
ปัจจัยอื่นๆ 
-  การรักษาทางเลือก 
 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
-  ด้านร่างกาย 
-  ด้านจิตใจ 
-  ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม 
-  ด้านสิง่แวดล้อม 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยวิธีการส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานในเขตอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้คือ             
1. ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การตรวจสอบเครื่องมือ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ปววยเบาหวานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและไม่มีโรคประจ าตัวอื่นๆนอกเหนือจากโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน อันได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคไขมันผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเป็นโรคเบาหวาน 
รวมทั้งไม่มีความพิการอื่น ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ปววยเบาหวานของ
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรจ านวนทั้งสิ้น 750 คน (กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.พิจิตร) 

  
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาในการศึกษา (Inclusion criteria) 

1. ผู้ปววยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนกับอ าเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร 
อยา่งน้อย 1 ปีขึ้นไป 

2. ไม่อยู่ในระยะการตั้งครรภ์ 
3. ไม่มีโรคประจ าตัวอื่น ยกเว้นโรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

ไม่มีความพิการใดๆนอกจากความพิการนั้นเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น นิ้วขาด ขาขาด เป็นต้น 
4. สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ 
5. ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาคร้ังนี้ 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากสาธารณสุขอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan,1970 อ้างถึงใน สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2530: 88)ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน ซึ่ง
มีขนาดกลุ่มตัวอย่างดังตาราง  
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ตาราง สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 

750 254 

 
 ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 ตัวอย่างโดยมีความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ 0.05เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลและเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้วิจัย
จึงขอเก็บตัวอย่างเพิ่ม 6 ตัวอย่างดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมดจ านวน 260 ตัวอย่าง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ สัมภาษณ์ ซึ่งค าถามจะครอบคลุมประเด็นหลักใน เรื่องต่อไปนี้ คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ปัจจัยด้านสังคม ข้อมูลด้านการเจ็บปววย คุณภาพ ชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สถานภาพสมรส, ศาสนา, 
ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, ความเพียงพอของรายได้,สิทธิในการรักษาพยาบาล,สถานภาพในครอบครัว
,ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร,ลักษณะชุมชนที่อาศัย,ลักษณะโครงสร้างครอบครัว,มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว
,น้ าหนัก/ส่วนสูง,ค่า BMI,การเดินทางไปรับการรักษาโรคเบาหวาน,บุคคลที่พาท่านมาโรงพยาบาล  

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเจ็บปววย และการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่วินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวาน, อายุขณะที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน, ระยะเวลาในการเจ็บปววย, ปีที่ผ่านมาเข้านอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลจากการปววยด้วยโรคเบาหวานและ / หรือโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน (ตาพร่า
มัว เจ็บหน้าอก แผลที่เท้า), สถานภาพในในการดูแลผู้ปววยในครอบครัว , การรักษาโรคเบาหวาน, อาการของ
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน, ความพิการทางกายที่เกิดจากโรคเบาหวาน, การมาพบผู้รักษาตามที่นัด 

ส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 
ผู้วิจัยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI มีจ านวน 26 ข้อ แต่ ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดขอบเขตของการวิจัยและ
สร้างเคร่ืองมือวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารที่มีมาก่อนหน้า และน าข้อมูลที่ได้ มาสร้าง
แบบสอบถาม สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวาน 
 ขั้นตอนที่ 3 น าโครงร่างแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ของค าถามแต่ละข้อ โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    0 เมื่อไม่แน่ใจค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    -1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าผลมาพิจารณาลงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละข้อไป ค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ, 2543) ดังนี้ 

    
 

สูตร    IOC  = ∑R 
 N 

 
เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

     R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่ค านวณได้ต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่า แบบสอบถามวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ได้ 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จริง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 
ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 
มีค่าความเชื่อมั่นระดับสูง สามารถน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 

ขั้นตอนที่ 8 น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยต่อไป 
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 3.การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
1. น าเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และ

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจัย 
2. น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ท าการทดสอบหาค่าหาความเชื่อมั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha  
4. จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.ผู้วิจัยหารายชื่อกลุ่มประชากรจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ปววยเบาหวานของอ าเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร 
2.ผู้วิจัยเข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ปววยเบาหวานขณะรอเจาะเลือดหรือหลังจากการตรวจแล้วโดยผู้วิจัยชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
3.เมื่อผู้ปววยยินยอมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงให้ทราบว่าผลการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่

มีผลต่อการให้บริการหรือการรักษาของผู้ปววยทุกครั้ง 
4.ระหว่างสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ปววยสักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจตลอดเวลา และถ้าผู้ปววยต้องการยุติการ

สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะยุติการสัมภาษณ์ทันทีและยกเลิกการเก็บข้อมูลนั้น 
5.น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามทั้งหมดที่ข้อมูลครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  
ใช้อธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างศึกษาที่ประกอบด้วยลักษณะด้านประชากร ด้านสังคม

เศรษฐกิจ ด้านการเจ็บปววย และข้อมูลคุณภาพชีวิต สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytic Statistics) 
 ใช้ T-test หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประชากร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้านความเจ็บปววยที่แบ่งตัวแปลอิสระเป็น 2 กลุ่ม 
ใช้ ANOVA หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวานได้แก่ปัจจัยด้าน

ประชากร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้านความเจ็บปววยที่แบ่งตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ก าหนดค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (P=0.05) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปของอ าเภอดง

เจริญ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีอายุ 51-55 ปี จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีสถานภาพสมรส จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีการนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 229 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 มี
ความเพียงพอรายได้ ไม่มีเก็บสะสม จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 4 .9 มีสิทธิรักษาพยาบาล จ านวน 189 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.7 มีสถานภาพในครอบครัว เป็นสมาชิกในครอบครัว จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  ปัจจุบัน
อาศัยอยู่กับครอบครัว จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีลักษณะชุมชนที่อาศัยนอกเขตเทศบาล จ านวน 138 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 มีลักษณะโครงสร้างเป็นครอบครัวเดี่ยว จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ  0.0 มีประวัติ
เบาหวานจาก พ่อแม่พี่น้อง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีน้ าหนัก 51 - 0 กิโลกรัม จ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.  มีส่วนสูง 151-1 0 เซนติเมตร จ านวน 1 5 คน คิดเป็นร้อยละ  3.5 มีการเดินทางประมาณ น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ  1.2 มีพาหนะเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.1 และมีบุคคลที่พามาโรงพยาบาลคือ ไม่มี/มาโดยล าพัง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 

จากการศึกษา ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย และการรักษาพยาบาล พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ มีปีที่วินิจฉัยโรคเบาหวาน พ.ศ. 2553 กับ 2551 จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.4 มีอายุขณะปววยเป็นโรคเบาหวานอายุ 31-40 ปี จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 44.  มีระยะเวลาการ
เจ็บปววย 2 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.  มีการรักษา 1 ครั้ง จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 .2 มีผู้ดูแล
เมื่อเจ็บปววยเป็นคู่สมรส จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีการรักษาด้วยวิธีการควบคุมอาหาร จ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 มีการรักษาทางเลือกเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.2 มีอาการของโรคโดย แผลหายช้า จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ไม่มีการเกิดแผลที่เท้า จ านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ  1.2 มีความพิการจากโรคเบาหวานคือ ไม่มี 148 คน คิดเป็นร้อยละ  5.8 มีการมาพบแพทย์ทุกครั้ง 
จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 (เหตุผลที่ไม่มาพบแพทย์ตามนัด คือ มียาเหลือ/ซื้อยาเอง/ไปรักษาที่อื่น 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 , การรับประทานยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับประทานยา คือ 
มียาเหลือเนื่องจากลืมกินยา/ลดยาเอง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7,การติดตามของแพทย์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการติดตามของแพทย์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9. ) 

จากการศึกษา ข้อมูลการวัดคุณภาพชีวิต พบว่า ข้อมูลการวัดคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 1 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า การมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ชีวิตความเป็นอยู่) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา มีความพึงพอใจในชีวิต เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และพึงพอใจกับสุขภาพในตอนนี้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
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เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกัน 
1.1 ประชาชน ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน แตกต่างกัน อย่าง มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
1.2 ประชาชน ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
1.3 ประชาชน ที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  สถานภาพใน

ครอบครัว ลักษณะการอยู่อาศัย มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกัน 
2.1 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2.2 ประชาชน ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน 
2.3 ประชาชน ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน 
2.4 ประชาชน ที่มีสถานภาพในครอบครัว แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่

แตกต่างกัน 
2.5 ประชาชน ที่มีลักษณะการอยู่อาศัย แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ ประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว อาการแสดงออกของ

โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน บุคคลดูแลผู้ป่วยเบาหวาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคเบาหวานแตกต่างกัน 

3.1 ประชาชน ที่มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว  แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววย
โรคเบาหวาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ประชาชน ที่มีอาการแสดงออกของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน แตกต่างกัน มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน 

3.3 ประชาชน ที่มีบุคคลดูแลผู้ปววยเบาหวาน แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน ไม่
แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การรักษาทางเลือก มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชน ที่มีการรักษาทางเลือก แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปของพื้นที่

อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 51-55 ปี และมีสถานภาพสมรส โดยมีการนับ
ถือศาสนาพุทธ เรียนจบระดับการศึกษาประถมศึกษา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 10,001 -
20,000 บาท ทั้งนี้มีความเพียงพอต่อรายได้ แต่ไม่มีเก็บสะสม อีกทั้งยังมีสิทธิรักษาพยาบาล และมีสถานภาพใน
ครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัว มีลักษณะชุมชนที่อาศัยนอกเขตเทศบาล ซึ่งมี
ลักษณะโครงสร้างเป็นครอบครัวเดี่ยว โดยส่วนใหญ่มีประวัติการเจ็บปววยเบาหวานจาก พ่อแม่พี่น้อง และมีน้ าหนัก 
51- 0 กิโลกรัม ซึ่งส่วนสูง 151-1 0 เซนติเมตร ได้มีการเดินทางมารักษาการเจ็บปววยประมาณ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
โดยมีพาหนะเดินทางเป็นรถมอเตอร์ไซค์ และเดินทางมาล าพังที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ประภา พิทักษา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ปววยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมอานามัย พบว่า ส่วนใหญ่ เพศหญิงอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพ
เกษตรกรรม รายได้ 10,001-20,000 บาท และ มีสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน ผู้ปววยควรได้รับแผนการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพจากสถานพยาบาล ร่วมกับการจัดสรร ทรัพยากรให้เครือข่ายรวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตามผู้ปววยและญาติ และองค์ประกอบ 7 มี ความสัมพันธ์ใน 2  คุณลักษณะ ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบ
ข้อมูลทางคลินิก การจัดการแบบมีส่วนร่วม การดูตามมาตรฐาน วิชาชีพ ต้นทุนประสิทธิภาพ การสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตน การดูแลโรคเร้ือรังเชิงระบบ ด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุก ปัญหาอุปสรรคของผู้ปววยเกิดจาก
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวท าให้ขาดความสนใจต่อการดูแลผู้ปววยระยะยาว การดูแลอย่างเข้มงวด การออกก าลัง
ที่เหมาะสมแก่ ผู้ปววย และการจัดระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องรอคอยเป็นเวลานาน ในการตรวจส่วน
ข้อเสนอแนะ ควรออกแบบระบบการไหลเวียนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศ ลดช่องว่างการเข้าถึง
บริการอย่างเป็นธรรมของผู้ปววยเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและจัดให้มีช่องทางฉุกเฉินส าหรับผู้ปววยเบาหวาน
ที่เกิดอาการแทรกซ้อนเฉียบพลัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธภัคนันท์ อินทราวุธ, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, 
ชมนาด วรรณพรศิริ (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องประสบการณ์การปรับตัวของผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสียขา พบว่า 
ผู้ปววยเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 70.79 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 58.87- 11.29 ปี ร้อยละ 79.4  สถานภาพสมรสคู่ 
ร้อยละ 87.87 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 77.48 ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้รวม ของครอบครัว
อยู่ระหว่าง 500 –  800 บาทต่อเดือน มัธยฐาน  ,800 บาทต่อเดือน ร้อยละ 58.17 มีรายได้เพียงพอ ร้อย ละ 
77.72 คะแนนความเครียดโดยเฉลี่ย 13.20 ฑ .95 คะแนน มีคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( คะแนน
รวม เฉลี่ย 8 .2  ฑ 12.99 คะแนน) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ความ
เพียงพอของ รายได้ ระยะเวลาที่ปววย ความเครียด และ การดูแลและช่วยเหลือตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ( P-value = < 0.001 , P-value = 0.008 , P-value = < 0.001 และ P-value = < 0.001 
ตามล าดับ ) ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกัน พยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้ปววยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร้อยละ 39.5  
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จากการศึกษา ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย และการรักษาพยาบาล พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน ประมาณปี พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 
2551 ซึ่งมีอายุขณะปววยเป็นโรคเบาหวานอายุ 31-40 ปี โดยมีระยะเวลาการเจ็บปววย 2 ปี และได้รับการรักษา
อาการเจ็บปววยที่โรงพยาบาลประมาณ 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้ดูแลเมื่อเจ็บปววยเป็นคู่สมรส เมื่อกลับถึงบ้านมีการรักษาด้วย
วิธีการควบคุมอาหาร ทั้งนี้มีการรักษาทางเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเมื่อมีอาการของโรคโดย
แผลหายช้า แต่ไม่มีการเกิดแผลที่เท้า ซึ่งท าให้ไม่มีความพิการจากโรคเบาหวาน เนื่องจากมีการมาพบแพทย์ทุกครั้ง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธภัคนันท์ อินทราวุธ , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, ชมนาด วรรณพรศิริ (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสียขา พบว่า ประสบการณ์การปรับตัวของ
ผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสียขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตามการรับรู้ และเคยมีประสบการณ์การปรับตัว
ของผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสียขาซ้ายหรือขาขวา ระยะเวลา 1 ปีเป็นต้นไป ในเขตจังหวัดแพร่ จ านวน 13 ราย เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการของโคไลซี่ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสีย
ขาได้ให้ความหมายของการปรับตัวใน 2 ประเด็น คือความพยายามมีชีวิตอยู่ต่อโดยต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น 
และ พยายามช่วยเหลือตนเองเพื่อลดการ พึ่งพาคนในครอบครัว ส่วนประสบการณ์การปรับตัวของผู้ปววยเบาหวานที่
สูญเสียขาสรุปได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย คือ การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อสามารถมีกิจวัตร
ประจ าวันได้ตามปกติและ เอาใจใส่ตนเองให้มากขึ้นเพื่อรักษาขาอีกข้าง 2) ด้านจิตใจ คือ บรรเทาความทุกข์โดยใช้
การท าบุญสวดมนต์ ซึ่งท าให้ปลงและสบายใจ และโดยให้ก าลังใจตัวเองท าให้ไม่วิตกกังวล 3) ด้านบทบาทหน้าที่ คือ 
เสริม คุณค่าตนเองโดยการท างานให้กับสังคมและด ารงชีวิตอยู่อย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว 4) ด้าน 
การพึ่งพาระหว่างกัน คือ ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้างในครอบครัวเมื่อจ าเป็นและยอมรับความช่วยเหลือ จากสังคม  
และปัจจัยที่สนับสนุนในการปรับตัวของผู้ปววยเบาหวานที่สูญเสียขา คือก าลังใจจากคู่สมรส บุตรหลาน และการมี
ความหวังของตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา พิทักษา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
ผู้ปววยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมอนามัย พบว่า ปัจจัยด้านระบบข้อมูลทาง
คลินิก การจัดการแบบมีส่วนร่วม การดูตามมาตรฐาน วิชาชีพ ต้นทุนประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักในคุณค่า
แห่งตน การดูแลโรคเรื้อรังเชิงระบบ ด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุก ปัญหาอุปสรรคของผู้ปววยเกิดจากความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวท าให้ขาดความสนใจต่อการดูแลผู้ปววยระยะยาว การดูแลอย่างเข้มงวด การออกก าลังที่เหมาะสม
แก่ ผู้ปววย และการจัดระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องรอคอยเป็นเวลานาน ในการตรวจส่วนข้อเสนอแนะ 
ควรออกแบบระบบการไหลเวียนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศ ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการอย่างเป็น
ธรรมของผู้ปววยเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและจัดให้มีช่องทางฉุกเฉินส าหรับผู้ปววยเบาหวานที่เกิดอาการ
แทรกซ้อนเฉียบพลัน 

จากการศึกษา ข้อมูลการวัดคุณภาพชีวิต พบว่า ข้อมูลการวัดคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความพึงพอใจในชีวิต เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง และมีความพึง
พอใจกับสุขภาพในตอนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลฉัตร กาญจนาคาร, โชคชัย ตรีเนตร, ลักขณาวรรณ ไทย
ภักด ี(2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวานทีไดร้ับค าปรึกษาจากเภสัชกร ณ โรงพยาบาลบาง
บ่อ พบว่า ผู้ปววยมีการพึงพอใจต่อการรักษา ซึ่งท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เนื่องจาก ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว 
และจากโรงพยาบาลที่ตนเองได้เข้ารับการรักษา มีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมกับการออกก าลังกายเพื่อเป็นการผ่อน
คลายชีวิตและจิตใจให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์ โกนสันเทียะ (2553) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ปววยเบาหวานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสม เมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้ปววยเบาหวานได้รับการออกก าลังกาย และมีรู ปแบบ
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การรักษาที่ดี มีการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และอื่นๆที่สามารถท าให้ผู้ปววยเบาหวานได้รับการผ่อนคลายและมี
สุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวผู้ปววยเบาหวาน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปววยร่วมกับเจ้าหน้าที่โดย
การจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปววยและผู้ดูแล ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียง 
เป็นการชะลอหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนตลอดไป 

2. ควรให้การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของกลุ่มผู่ปววยโรคเบาหวาน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควร
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้
เกิดกับผู้ปววยมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ปววยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดไม่ได้และควบคุมได้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวาน เพื่อให้สามารถน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ปรับกลยุทธ์การให้ความรู้ความเข้าใจโรคเบาหวานแก่บุคคลอื่นทั่วไป 

2. ควรท าการศึกษา ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตของผู้ปววยเบาหวาน เพื่อน าผลที่ได้มาใช้
วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการให้ความรู้และตระหนักถึงโรคเบาหวาน 
ท าให้ประชาชนทั่วไปทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ปววยเบาหวานต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
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แนวคิดคุณภาพชีวิต http://www.sirinun.com/lesson2/a1.php 
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ผ.อ.ผศ.ดร.นพ.ราม รังสินธ และคณะ(2555) การประเมินผลการดูแลผู้ปววยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ

ความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
2555  

มงคลชัย แก้วเอ่ียม(2550) การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปววยโรคเบาหวาน ต าบล หนอง
กลางนา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2555 Chronic Diseases Surveillance Report, 2012 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา และ ภาคภูมิ จง
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วงเดือน ฤาซา, สุชัญญา เบญจวัฒนานนท์, กาญจนา เปสี, พนิตนาฏ รักษ์มณี (2553) การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ปววยเบาหวาน โรงพยาบาลชัยภูมิ  

สุเทพ จันทรเทธีกุล (2554) ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ปววยเบาหวานชนิดที่ 2 
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
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ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อภิชัย คุณีพงษ 
นิพนธ มานะสถิตพงศ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางไร ศึกษาผลของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ 
และปจจัยเสริมตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ดานความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการออกกําลังกาย ดานโภชนาการ ดานการพัฒนา
จิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียดเปนอยางไร และศึกษาอํานาจการทํานายอิทธิพลพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีตอปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมวาเปน
อยางไร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในกลุมตัวอยาง 330 คน ซึ่งสุมโดยวิธีการสุมแบบแบงหลายข้ันตอน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร วิเคราะหหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง  

( X  = 61.6) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ คือ ปจจัยนํา ดาน
ความรู พบวาความรูของผูสูงอายุภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพ(r=0.341, p-value=<0.001*) และปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ
(r=0.199, p-value=<0.001*) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล(r=0.172, p-value=0.002*) สามารถรวมกัน
ทํานายปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีไดคือ 
ปจจัยนําดานความรู (95% CI; 0.297, 0.562) 

ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการในหนวยงาน
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในดานการปองกันและสงเสริมพฤติกรรมของผูสูงอายุตอไป 

 
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูสูงอายุ, ผูสูงอายุ, ชมรมผูสูงอายุ 
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Abstract 
This research is a cross-sectional survey. To study the factors influencing the 

health promoting behaviors of the elderly in the elderly club in Kanchanaburi province. 
Study on the effects of factors contributing factors and supporting factors on health 
promotion behaviors of the elderly in the elderly club in Kanchanaburi province. Health 
Responsibility Interpersonal relationship Nutritional aspects of spiritual development. 
And how to deal with stress. A study of the influence of health promoting behaviors 
among the elderly in the Kanchanaburi elderly club on factors contributing factors and 
supporting factors. Collect data using questionnaire. The samples were 330 randomly 
selected by multi-stage random sampling. Data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Chi-square test Analyze Pearson's Correlational 
Coefficients. And stepwise multiple regression analysis. 

The study indicated that Health promotion behavior of the elderly in the elderly 
club. Factors affecting the health promoting behaviors of the elderly in the elderly club 
were the factors leading to the knowledge that the knowledge of the elderly had a 
positive relationship with the low level with the behavior of the elderly. Health 
promotion (r = 0.341, p-value = <0.001 *) and statistically significant factors were health 
care (r = 0.199, p-value = <0.001 *). 0.172, p-value = 0.002 *) Factors influencing health 
promoting behaviors of the elderly in the Kanchanaburi elderly club were the factors 
leading to knowledge (95% CI; 0.297, 0.562). 

The results of this study can be used as a form of management information in 
various agencies. Related to promoting the health of the elderly. In terms of protection 
and promotion of the elderly. 
 
Keywords : elderly behavior, elderly people, the elderly club 
 
บทนํา 

ในสังคมปจจุบันสถานการณประชากร กําลังเปนทีไ่ดรับความสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับโครงสราง
ของประชากรที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น “สังคมผูสูงอายุ (Ageing Society)” นับวาเปน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและไดรับความสนใจทั้งในระดับโลกและระดับชาติ สําหรับสถานการณประชากรผูสูงอายุ
ของประเทศไทย พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยในป พ.ศ.2552 มีจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 
7.1 ลานคน และมีการคาดการณวาจํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปนสองเทาคือ 14 ลานคนในป พ.ศ.2568 หรือคิด
เปนรอยละ 11.5 และรอยละ20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สงผลทําใหประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุอยาง
แทจริง(กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2558) การเปลี่ยนแปลงประชากรผูสูงอายุดังกลาว ไมไดเพียงแต
เพิ่มข้ึนเฉพาะจํานวนและสัดสวนเทานั้น แตยังพบวาประชากรในกลุมที่มีอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป ยังเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว เกิดเปนความไมสมดุลทางเพศในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากๆ และมีสัดสวนผูสูงอายุเพศหญิงเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว กลายเปนกลุมที่เปราะบางทางสังคม สงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในครัวเรือน ระดับมหภาค ไดแก 
ผลตอผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายไดตอหัวประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณรัฐบาล การ
จางงานและแรงงานในระดับจลุภาค การบริการดานตางๆ โดยเฉพาะการบริการดานสุขภาพและสังคม ซึ่งพบวา
ผูสูงอายุประมาณ 500,000 คนหรือ รอยละ 7.8 ตองอยูตามลําพังคนเดียว ผูสูงอายุเกือบคร่ึงมีโรคประจําตัว
และเจ็บปวยตองเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดย 6 ลําดับแรกของโรคที่พบไดแก 1) โรคความดัน
โลหิตสูง 2) ความผิดปกติของตอมไรทอ/โภชนาการ/เมตะบอลิกอ่ืนๆ 3) โรคเบาหวาน 4) โรคโลหิตจาง 5) 
อาการ/อาการแสดง/สิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิก/หองปฏิบัติการ และ 6) โรคไตวาย จากสถิติ
ดังกลาว จะเห็นไดวาประชากรผูสูงอายุ จํานวนไมนอยที่ตองการการพึ่งพา มีปญหาทางดานสุขภาพ เจ็บปวย
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เร้ือรังและตองการใชบริการดานสาธารณสุขมากกวากลุมอ่ืนๆสงผลใหเกิดภาวะชวยเหลือตนเองไมไดใน
ชีวิตประจําวันจึงมีความตองการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
(กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2558) เชนเดียวกับจังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่
พบวา มีสถานการณและแนวโนมจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว จากในป 
พ.ศ. 2552 มีจํานวนผูสูงอายุ 86,945 คน เพิ่มข้ึนเปน 111,416 คน คิดเปนรอยละ 13.28 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 5, 2556) เขาสู “ภาวะประชากรสูงอายุ (Population 
Aging)” อยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณคาใชจายของระบบบริการสุขภาพทุกภาคสวนจึงตองมีการเตรียมความพรอมประชากรให
เปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพ (มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2553) ซึ่งชมรมผูสูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ทุก
ตําบลในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทั้ง 13 ตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี เปนการรวมกลุมคนของผูสูงอายุ 
60 ปข้ึนไป จํานวนทั้งหมด 111,416 คน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวมของผูสูงอายุ ใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู รวมคิด รวมทํา มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณคาและมีประโยชนตอ
การดํารงชีวิตไปยังสมาชิกรุนตอตอไป รวมถึงเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน (รายงานประจําปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2559) ในการเขาถึงการรับบริการดาน
สุขภาพตางๆ ในแตละตําบล ถึงแมวาโดยภาพรวมจะมีการจัดการอยางเปนระบบของสมาคมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรีและศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังคงพบปญหาที่
เกิดข้ึน ซึ่งปญหาของผูสูงอายุที่เกิดข้ึน 6 ลําดับแรกที่พบไดแก 1) อยูตามลําพังไมมีผูดูแล คิดเปนรอยละ 38.35 
2) ไมสามารถเขาถึงบริการ คิดเปนรอยละ 21.35 3) ไมแจงจดทะเบียนเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 19.40 4) 
ยากจนตองเลี้ยงดูลูกหลาน คิดเปนรอยละ 16.07 5) ไมมีชื่อในทะเบียนบาน คิดเปนรอยละ3.68 6) ถูกทําราย
รางกายจิตใจ คิดเปนรอยละ 0.65 ของจํานวนผูสูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด (สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ฉบับที่ 1/2555) จากการสํารวจการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุสวนใหญยังมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคเร้ือรังไรเชื้อ เชน ชอบรับประทานอาหารหวานมัน จากการทอดการผัด และเมื่อจัดสังสรรคใชเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลและน้ําอัดลม อีกทั้งยังนิยมใชรถจักรยานยนตมากกวาการเดิน ไมชอบออกกําลังกาย ซึ่งพฤติกรรม
เหลานี้อาจนําไปสูการเจ็บปวยเกิดโรคที่พบมากในผูสูงอายุ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
ฯลฯ ซึ่งโรคเร้ือรังเหลานี้สามารถปองกันได ถามีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย ระดับพฤติกรรม และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาสภาพปญหา ประกอบการวางแผนการลดปจจยัที่
มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอตัวผูสูงอายุ ยังเปนประโยชนตอการ
วางแผนบริหารจัดการพัฒนาใหชมรมผูสูงอายุอีกดวย โดยรายละเอียดวิธีการศึกษาและผลการศึกษาที่พบเปน
ดังนี้ 
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วิธีวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ

แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางข้ึนและดัดแปลงจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําขอมูล
ในสวนดังกลาวนี้มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 6 สวน ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่ชมรมพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 30 คน แลวหาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เทากับ 0.89 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้คือ ผูสูงอายุ
ในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงหลายข้ันตอน (Multistage 
Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 330 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 31 
พฤษภาคม 2561 จากกนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ในข้ัน Multivariate 
analysis มีการพิจารณาตัวแปรที่มีคา p-value<0.25 ในข้ัน univariate analysis หรือตัวแปรที่มีความสําคัญ 
จะถูกนําเขาในการวิเคราะหข้ันตอนนี้ เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชมรมผูสูงอายุนั้น ใชวิธี multiple linear regression (forward stepwise) 
 
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเร่ืองนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตาม
รหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542669 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี พบวาเปนผูหญิงจํานวน 198 คน
(รอยละ40.0) และผูชายจํานวน 132 คน(รอยละ60.0) สวนใหญมีอายุระหวาง 60-70 ป จํานวน 204 คน(รอย
ละ61.8) รองลงมามีอายุระหวาง 71-80 ป จํานวน 84 คน(รอยละ25.5) สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 
283 คน(รอยละ85.8) รองลงมามีสถานภาพแยก/หยา/หมาย จํานวน 41 คน(รอยละ12.4) สวนใหญมีการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวน 149 คน(รอยละ45.2) รองลงมามีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.จํานวน 79 คน(รอย
ละ23.9) สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 133 คน(รอยละ40.3) รองลงมามีอาชีพคาขายจํานวน 81 คน
(รอยละ24.6) สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 1,000-4,999 บาท/เดือน จํานวน 154 คน(รอยละ46.7) รองลงมามี
รายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท/เดือน จํานวน 91 คน(รอยละ27.6) สวนใหญอาศัยอยูกับคูสมรสจํานวน 
152 คน(รอยละ46.1) รองลงมาอาศัยอยูกับบุตรหลานจํานวน 150 คน(รอยละ45.4) สวนใหญมีโรคประจําตัว
จํานวน 319 คน(รอยละ96.7) และไมมีโรคประจําตัวจํานวน 11 คน(รอยละ3.3) 

2. ความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ กับคะแนนปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยทําการวิเคราะหทีละตัวแปร จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ดาน
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ(r=0.199, p-value=<0.001*) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล(r=0.172, p-
value=0.002*) ดานโภชนาการ(r=0.061, p-value=0.269) ดานการออกกําลังกาย(r=0.099, p-
value=0.072) ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ(r=0.406, p-value=0.406) และการจัดการกับความเครียด(r=-
0.077, p-value=0.163) โดยรวม(r=0.341, p-value=<0.001*) ดังตาราง 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กับคะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 คะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

Correlation coefficient p-value 
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ 0.199 <0.001* 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 0.172 0.002* 
ดานโภชนาการ 0.061 0.269 
ดานการออกกําลังกาย 0.099 0.072 
ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ 0.406 0.406 
การจัดการกับความเครียด -0.077 0.163 
โดยรวม 0.341 <0.001* 
หมายเหตุ: ทําการวิเคราะหดวย Pearson correlation 

 
3. ความสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ กับคะแนนปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยทําการวิเคราะหทีละตัวแปร จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ดาน
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ(r=-0.04, p-value=0.44) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล(r=0.07, p-
value=0.198) ดานโภชนาการ(r=0.01, p-value=0.81) ดานการออกกําลังกาย(r=0.01, p-value=0.87) ดาน
การพัฒนาจิตวิญญาณ(r=0.04, p-value=0.49) และการจัดการกับความเครียด(r=0.11, p-value=0.054) 
โดยรวม(r=0.01, p-value=0.892) ดังตาราง 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กับคะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 คะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

Correlation coefficient p-value 
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ -0.04 0.44 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 0.07 0.198 
ดานโภชนาการ 0.01 0.81 
ดานการออกกําลังกาย 0.01 0.87 
ดานการพัฒนาจติวิญญาณ 0.04 0.49 
การจัดการกับความเครียด 0.11 0.054 
โดยรวม 0.01 0.892 
หมายเหตุ: ทําการวิเคราะหดวย Pearson correlation 

  
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบรีุ 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ กับคะแนนปจจัยที่มีผล

ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยทําการวิเคราะหทีละตัวแปร จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก ความ
ยากงายในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ(r=0.06, p-value=0.32) แหลงทรัพยากรในชุมชน(r=0.07, p-
value=0.21) และดานเวลา(r=0.04, p-value=0.46) โดยรวม(r=0.06, p-value=0.25) ดังตาราง 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กับคะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 คะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

Correlation coefficient p-value 
ความยากงายในการเข า ถึงบริการดาน
สุขภาพ 

0.06 0.32 

แหลงทรัพยากรในชุมชน 0.07 0.21 
ดานเวลา 0.04 0.46 
โดยรวม 0.06 0.25 
หมายเหตุ: ทําการวิเคราะหดวย Pearson correlation 

 
5. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ กับคะแนนปจจัยที่มีผล

ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยทําการวิเคราะหทีละตัวแปร จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก การ
ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว(r=-0.023, p-value=0.67) การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนบาน
(r=-0.068, p-value=0.22) และการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข(r=0.03, p-value=0.58) 
โดยรวม(r=0.015, p-value=0.79) ดังตาราง 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กับคะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 คะแนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

Correlation coefficient p-value 
การ ได รั บกา รสนั บสนุ นจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 

-0.023 0.67 

การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนบาน -0.068 0.22 
การ ไ ด รั บก า รสนั บสนุ นจา ก เจ า หน า ที่
สาธารณสุข 

0.03 0.58 

โดยรวม 0.015 0.79 
หมายเหตุ: ทําการวิเคราะหดวย Pearson correlation 

 
6. การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรม

ผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี จากการทํา univariate analysis ดวยการใชสถิติ simple linear regression เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา 

- ปจจัยสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) คือ ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี นอยกวา เมื่อเทียบกับไมไดศึกษา 
1.872 คะแนน (95% CI; -3.590, -0.153) ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี นอยกวา เมื่อเทียบกับไมไดศึกษา 1.838 คะแนน (95% 
CI; -3.590, -0.153)  

- ปจจัยนํา ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) คือ ปจจัยนําดานความรู เมื่อปจจัยนําดานความรู 
เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มข้ึน 
0.437 คะแนน (95% CI; 0.306, 0.568) รายละเอียดแสดงดังตาราง 

 
แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
ปจจัยสวนบุคคล Beta Std. error p-value 95% CI 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
 
-0.051 

 
 
0.312 

 
reference 
0.872 

 
reference 
(-0.665, 0.564) 

อายุ -0.004 0.019 0.832 (-0.042, 0.034) 
สถานภาพ 
 โสด 
 สมรส 
 หยาราง แยกกันอยู 

 
 
0.097 
0.305 

 
 
1.148 
1.217 

 
reference 
0.933 
0.802 

 
reference 
(-2.162, 2.356) 
(-2.089, 2.699) 
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ระดับการศึกษา 
 ไมไดศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
 ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 
 
-1.684 
-1.872 
-1.838 
-1.355 

 
 
0.950 
0.874 
0.857 
0.830 

 
reference 
0.077 
0.033* 
0.033* 
0.104 

 
reference 
(-3.552, 0.184) 
(-3.590, -0.153) 
(-3.590, -0.153) 
(-2.988, 0.279) 

อาชีพหลัก 
 ไมไดประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม 
 คาขาย 
 รับจางทั่วไป 
 ธุรกิจสวนตัว 

 
 
-0.437 
-0.336 
-0.205 
-0.719 

 
 
0.537 
0.571 
0.581 
1.047 

 
reference 
0.416 
0.556 
0.724 
0.493 

 
reference 
(-1.493, 0.618) 
(-1.459, 0.786) 
(-1.348, 0.938) 
(-2.778, 1.340) 

รายได (ตอ 1000 บาท) -0.012 0.029 0.670 (-0.069, 0.045) 
บุคคลที่พักอยูอาศัยดวย 
 อยูคนเดียว 
 บุตรหลาน 
 คูสมรส 
 ญาติพี่นอง 

 
 
1.507 
1.960 
0.600 

 
 
1.607 
1.607 
1.684 

 
reference 
0.349 
0.223 
0.722 

 
reference 
(-1.655, 4.669) 
(-1.201, 5.122) 
(-2.713, 3.913) 

โรคประจําตัว 
 ไมมี 
 มี 

 
 
-1.128 

 
 
0.851 

 
reference 
0.186 

 
reference 
(-2.802, 0.546) 

หมายเหต:ุ ทําการวิเคราะหความแตกตางดวย simple linear regression, *p < 0.05 
 

จากการทํา univariate analysis ดวยการใชสถิติ simple linear regression เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนําดานความรู ปจจัยนําดานทัศนคติ ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p-
value < 0.25 พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี มีดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ปจจัยนําดานความรู 
 นําปจจัยที่ผานการทํา univariate analysis แลวสัมพันธกับคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.25 มาวิเคราะหดวยวิธี
ทางสถิติ Multiple linear regression (forward stepwise method) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) เมื่อควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก 
- ปจจัยนําดานความรู คือ เมื่อคะแนนปจจัยนําดานความรู เพิ่มข้ึน 1 คะแนน จะมีคะแนน พฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มข้ึน 0.429 คะแนน (95% CI; 0.297, 
0.562) รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี 
ปจจัยสวนบุคคล Beta Std. error p-value 95% CI 
ปจจัยนําดานความรู 0.437 0.067 <0.001* (0.306, 0.568) 
ปจจัยนําดานทัศนคต ิ 0.012 0.068 0.862 (-0.122, 0.146) 
ปจจัยเอ้ือ 0.005 0.032 0.866 (-0.058, 0.069) 
ปจจัยเสริม 0.011 0.043 0.790 (-0.072, 0.095) 
หมายเหต:ุ ทําการวิเคราะหความแตกตางดวย simple linear regression, *p < 0.05 

 
แสดงปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
ปจจัยที่เกี่ยวของ Beta Std. error p-value 95% CI 
ปจจัยนําดานความรู 0.429 0.067 <0.001* (0.297, 0.562) 
หมายเหต:ุ ทําการวเิคราะหความแตกตางดวย multiple linear regression (forward stepwise), *p < 0.05 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด

กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา 
1. ระดับความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีผลการศึกษา พบวาภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง( X =10.7), (SD=2.2คะแนน) จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วาปจจัยนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี พบวาความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุซึ่ง สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว และเปนปจจัยที่มีนัยยะสําคัญทางสถิติ พบวา  

ดานการจัดการความเครียดอยูในระดับสูง เปนไปไดวา จากการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการของการ
ดํารงชีวิต เนื่องจากความสูงอายุทําใหมีความรูสึกเครียดอยูเสมอๆ และตองมีวิธีการจัดการกับความเครียดของ
ตนเองอยูเปนระยะ จะทําใหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลางถึงมากไปดวย ความเครียดเปน
สภาวะที่รางกายและจิตใจ เกิดการตื่นตัว เพื่อเตรียมรับกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกินความสามารถที่จะ
แกไขได ทําใหรูสึกหนักใจเปนทุกข และพลอยทําใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกายและพฤติกรรมตามไปดวย 
ความเครียดในระดับพอดีจะชวยกระตุนใหมีพลัง กระตือรือรนในการตอสูชีวิต ชวยผลักดันใหเอาชนะปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ไดดี ข้ึน สอดคลองกับ พรพัจน ก่ิงแกว(2558) ที่ศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมและ
สุขภาพจิตในระดับดี จะมีภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก เปนผลมาจากการจัดการกับความเครียด
อยูในระดับสูง 
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ดานโภชนาการและการออกกําลังกาย อยูระดับปานกลาง อภิปรายไดวา การรับรูประโยชนของการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุระดับปานกลาง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลางดวย ทั้งนี้เนื่องจากการรับรูประโยชน เปนแรงกระตุนใหผูสูงอายุตระหนักถึง
การแสดงพฤติกรรมที่ตนมีตามการรับรูของตนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ วารินทร ปุยทอง(2547) 
พบวาการรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนไปพรอมๆกัน และสอดคลองกับ เอมอร โพธิ์ประสิทธิ์(2548) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลบางแพ พบวาการรับรูประโยชนที่ดี ทําใหมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีไปดวย 

ดานการพัฒนาจิตวิญญาณอยูระดับต่ํา จากผลวิจัยอยูในระดับต่ํา อาจเปนเพราะความสามารถทาง
รางกายลดลง จากความเสื่อมสภาพทางรางกายและอายุที่มากข้ึน ทําใหความพึงพอใจในตนเองลดลง แลภูมิใจ
ในความสําเร็จของตนเองลดลง เนื่องจากการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ เปนการรูสึกที่เก่ียวของกับสิ่งที่มีพลัง
อํานาจเหนือตนเอง ซึ่งการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณเปนการเรียนรูประสบการณของตนเอง ที่จะกอใหเกิดจุด
มงหมายในชีวิต มีความพึงพอใจในความสําคัญของตนเอง แลภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง รวมถึงความเชื่อ
ทางศาสนา ซึ่งทําใหบุคคลไดพบกับความสงบสุขในชีวิต สอดคลองกับ Hicks, T.J.(1999) กลาววา การแสดง
พฤติกรรมที่เก่ียวของกับอนามัยของบุคคล ไมวาจะเปนพฤติกรรมการปองกันโรค หรือพฤติกรรมขณะเจ็บปวย 
เปนผลมาจากความเชื่อวาวิธีการที่เลือกปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และมีประโยชนตอตนเอง เมื่อการพัฒนาทางดาน
จิตวิญญาณอยูในระดับต่ํา อาจทําใหพฤติกรรมดานสุขภาพอยูในระดับต่ําถึงปานกลางได 

ดานทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =18.9), 
(SD=1คะแนน) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทัศนคติของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุที่มีตอการสงเสริมสุภาพของ
ตนเอง ทั้งทางดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานโภชนาการ ดานการออก
กําลังกาย ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ การจัดการกับความเครียด พบวาทัศนคติ เปนความรูสึกนึกคิดที่มีตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด โดยมีการประเมินคุณคาของสิ่งนั้น ถาทัศนคติของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนไปในทิศทางใด พฤติกรรม
หรือการกระทําจะเปนไปในทิศทางนั้น ดังนั้นผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุมีความรูสึกที่ดีตอสังคมสิ่งแวดลอมบุคคล
รอบขาง จะทําใหผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ดีดวย จากผลสรุปพบวาทัศนคติอยู
ในระดับปานกลาง สงผลใหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลางดวย สอดคลองกับ อัจฉรี หังสสูต
(2549) ที่พบวา ทัศนคติตอชมรมผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 

2. ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X =25), (SD=4.8คะแนน) จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่วาปจจัยเอ้ือมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ไมมีความสัมพันธกันระหวางปจจัย
เอ้ือกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรม อภิปรายไดวา ความยากงายในการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ แหลงทรัพยากรในชุมชน เปนปจจัยเอ้ือในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
เปนสิ่งที่จําเปนในการแสดงพฤติกรรม ชวยใหการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนไปไดงายข้ึน ซึ่งทุกคนมีความเทา
เทียมกันในสิทธิที่จะเขาถึงแหลงทรัพยากรในการสงเสริมสุขภาพของแตละชุมชน โดยไมไดจํากัดสิทธิ์ จึงทําให
กลุมตัวอยางไดรับปจจัยเอ้ือเหลานี้เทาๆกัน และสามารถเขาถึงปจจัยเอ้ือเหลานี้ไดงาย ไมสอดคลองกับ จุรีย 
เลาหพงษ(2549) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลชลประทานอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรีุ พบวา การมีแหลงพบปะสังสรรคประจําหมูบาน 
การมีสนามกีฬาหรือสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ รวมถึงการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เมื่อปจจัยเอ้ืออยูในระดับดี สงผลใหพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีดวย ไมสอดคลองเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวกาญจนบุรี สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืชสวนพืชไร เลี้ยงสัตว และนํามาทํารับประทานเอง เชน แกงกะทิ น้ํามันหมู ขนมหวานตางๆ 
ฝกทองแกงบวช กลวยบวชชี เปนตน อาจทําใหมีพฤติกรรมดานสุขภาพซ้ําเดิมจนเกิดความเคยชิน ทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพเปนไปไดยากเนื่องจากความคุนชิน 

3. ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยู

ในระดับต่ํา ( X =37), (SD=3.6คะแนน) จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา ปจจัยเสริมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี พบวาไมมีความสัมพันธกัน
ระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรม อภิปรายไดวา จากภาพรวมพบวา
ปจจัยเสริมอยูในระดับต่ํา ทําใหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไมไดอยูในระดับที่สูง ดังนั้นการ
สนับสนุนทางสังคม จึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิต เพราะการดํารงชีวิตอยูในสังคมตองมีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะจากบุคคลในครอบครัว ควบคูไปกับการชวยเหลือจากภายนอก ใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมตางๆ จะเปนการชวยผูสูงอายุใหรูจักพึ่งพาตนเอง ไมเปนภาระแกสังคมในบั้นปลายชีวิต ไม
สอดคลองกับ ธราธร ดวงแกว และหิรัญญา เดชอุดม(2550) ที่พบวา ผูสูงอายุตองการการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัวมาก ผูสูงอายุที่ถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว จะขาดความมั่นคงทางอารมณและจิตใจ ทําใหเก็บตัว มี
ความตองการเขาสังคมลดลง ทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดลงไปดวย ผูสูงอายุจึงตองหันไปพึ่งการชวยเหลือ
จากองคกรสังคมสงเคราะห ดังนั้นผูสูงอายุจึงมีความตองการการสนับสนุนจากครอบครัวของตนเองมากที่สุด ไม
สอดคลองอาจเปนเพราะ จังหวัดกาญจนบุรีมีทีมหมอครอบครัวและอสม.ลงเยี่ยมบานใหความสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องแตอาจเปนเพราะผูสูงอายุขาดความเอาใจใสและความความตระหนักรูของพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพทําใหผลการวิจัยคร้ังนี้ไมมีความสัมพันธกัน 

4. จากสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ปจจัยนําดานความรู มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ไมสอดคลองกับ จุไรรัตน ดวงจันทร(2557) ที่
กลาวไววา ความรูและระดับการศึกษาของผูสูงอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูสูงอายุไมวา
จะมีการศึกษาต่ําหรือมีการศึกษาสูง ก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได ทีไมสอดคลองอาจเปนเพราะ ผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ยังขาดความตระหนักรูในเร่ืองของการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ทําใหพฤติกรรม
ของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ยังมีพฤติกรรมที่อาจจะไมเหมาะสม เชน การใชน้ํามันทอดซ้ํา หรือ การทํางาน
หนักถือเปนการออกกําลังกาย เปนตน ความไมรู และความรูเทาไมถึงการณเหลานี้ อาจทําใหมีผลตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีได 
 
ขอจํากัดของการศึกษาวิจัย 

1. จํานวนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ การวิจัยนี้จึงอาจจะไมสามารถ
ครอบคลุมกลุมตัวอยางที่เพิ่มข้ึนไดทั้งหมด 

2. การศึกษานี้เปนแบบวิจัยเชงิพรรณนาแบบภาคตัดขวาง จึงไมสามารถตอบในเชิงเหตุและผลไดอยาง
ชัดเจน 
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จุดแข็งของการศึกษาวิจัย 
 1. การศึกษานี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุนใหหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมไดเล็งเห็นถึงปญหาของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี 
 2. แบบสอบถามที่สรางข้ึน มีการปรับใหเขากับบริบทของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 
จึงสามารถสะทอนถึงพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุไดอยางชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  
1. หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ดําเนินการจัดกิจกรรม และจัดการศึกษา เพื่อกระตุน
และสงเสริมพัฒนาใหประชากรผูสูงอายุในชมรม มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปจจัยนําดานความรูเก่ียวกับพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู และปฏิบัติตามไดอยาง
เหมาะสม 

2. ควรเนนการสนับสนุนดานการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ดานการออกกําลังกาย เพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ใหมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี
ตอการสงเสริมสุขภาพ ใหมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพใหดียิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังตอควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในเชิงปฏิบัติ เพื่อสรางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดีแกชมรมผูสูงอายุตอไป 

2. ทําการศึกษาเก็บขอมูลแบบไปขางหนา เพื่อตอบถึงทิศทางความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุไดอยางชัดเจน 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยแบบภาคตัดขวาง เร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการ

ด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้น าชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อศึกษาปัจจัย ได้แก่ ความรู้และ
ทัศนคติการป้องกันเด็กจมน  า นโยบายการป้องกันเด็กจมน  า แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมใน
การป้องกันเด็กจมน  า ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนใน
การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  ามีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 418 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  าโดยใช้วิธี Pearson’s moment 
Product และความสัมพันธ์ถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression แบบ Step wise  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 85.9 อายุเฉลี่ย 48.78 ปี (S.D.=7.92 ปี) มีระดับ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 85.9 ต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 86.8 มีมัธยฐานของระยะเวลาที่ท่าน
ปฏิบัติงานในฐานะของผู้น าชุมชน 6 ปี ตัวแปรเกณฑ์ มีจ านวน 4 ตัวแปร คือ ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ภาวะ
ผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า นโยบาย
ในการป้องกันเด็กจมน  า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
0.331 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ ทั ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ ร้อยละ 33.1 (R2= 0.331, SEest = 
9.185, F = 51.018, p < 0.001) โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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ค าส าคัญ : ผู้ก่อการดี, การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า, บทบาทของผู้น าชุมชน 
 
Abstract 

This is the cross sectional research that study factors that correlate to the role of 
community leaders in drowning prevention children in Srisaket Province. The purpose of 
this study were to study the individual factors: sexes, ages, education, position, working 
experiences in community leadership. These factors were correlated to the role of 
community leaders in the implementation of drowning prevention in Srisaket Province. 
These factors : Children Drowning prevention knowledge and attitude, Policy and 
Motivation to children drowning prevention. Social support and Intention to children 
drowning prevention were correlated to the role of community leaders in the implementation 
of children drowning prevention in Srisaket Province. In addition, these factors : the 
leadership of good community leaders in the implementation of children drowning 
prevention was correlated to the role of community leaders in the implementation of child 
drowning prevention in Srisaket Province. The samples were the mayors, the head of Sub-
district Administrative Organization, the village headman in Srisaket Province. The sample 
size were 418. The data collection was a questionnaire. Analysis data were used Pearson's 
moment product and Multiple Regression Step wise.   
The result found that the sample of participants mostly male 85.9 percent. The average age 
of 48.78 year. (S.D.=7.92 year) The most elementary level of education was undergraduate 
degree 85.9 percent. the average duration in the operation in community leaders for 6 year 
(P25 was 4 year P75 was 10 year). Analyzing factors correlated to the operation of children 
drowning prevention by using multiple linear regression technique. There were four linear 
factors as follows: intention to children drowning prevention, the role of community leaders 
in the implementation of children drowning prevention, social support to children drowning 
prevention (X16) and policy to children drowning prevention in Srisaket Province with the 
statistical significant of the p-value at 0.05. Multiple correlation at 0.331 meaned that all of 
the four factors explained the variance of the campaign at 33.1 percentage (R2= 0.331, SEest = 
9.185, F = 51.018, p < 0.001) with the factors correlated to the Community Leaders 
Operation of Children Drowning Prevention In Srisaket Province at 0.001. 
 
Keyword : Merit Maker, Children drowning prevention, Community Leaders 
Operation  
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บทน า 
จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบว่า ในทุก ๆ ปีมีเด็กทั่วโลก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) เสียชีวิตจากการจมน  า 

140,219 คน โดยเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเอดส์1 ส าหรับสถานการณ์ของประเทศ
ไทยพบว่าการจมน  าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งมีจ านวนการเสียชีวิตสูง
มากกว่าโรคติดต่อน าโดยแมลงและไข้เลือดออกถึง 14 สถานการณ์ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยพบว่ามีเด็กจมน  า
เสียชีวิต 699 คน โดยช่วงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) พบเด็กจมน  า 197 คน อายุ 10-14 ปี จมน  า
เสียชีวิตเพิ่มมากขึ นร้อยละ14.5 เด็กชายจมน  าเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กหญิง 2 เท่า2 สถานการณ์เด็กจมน  าของจังหวัด
ศรีสะเกษ 5 ปี ย้อนหลังพบว่าในปี 2554 จมน  าเสียชีวิต 17ราย2555 จมน  าเสียชีวิต25 รายปี2556 จมน  าเสียชีวิต 
33ราย ปี2557 จมน  าเสียชีวิต 25ราย ปี2558 จมน  าเสียชีวิต 19ราย ส่วนในปี2559 17รายตามล าดับ และนโยบาย
ในปี2559 เป้าหมายอัตราเสียชีวิตจาการจมน  าไม่เกิน6.5 ต่อแสนประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการจมน  าได้แก่ด้าน
บุคคล จากตัวเด็กเอง สภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจ าตัว ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การมีแหล่งน  า
ใกล้บ้าน เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย การไม่มีรั วล้อมรอบเพื่อแยกเด็กออกจากแหล่งน  า การที่เด็กขาดบุคคลดูแลหลัก 
เด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชน ไม่รู้สึกว่าเป็นความเสี่ยง ผู้ช่วยเหลือไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ หรือปฐมพยาบาลผิดวิธี การป้องกัน
ในระดับบุคคลและครอบครัว รับรู้ความเสี่ยง กฎแห่งความปลอดภัย และมีทักษะในการจัดการความปลอดภัยทางน  า 
การป้องกันในระดับชุมชน สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร และ อาสาสมัครพี่เลี ยงประจ าชุมชน ความปลอดภัยในเด็กวัยนี ยัง
ขึ นกับการจัดการความปลอดภัยของชุมชนอีกด้วย  

ดังนั นต้องผลักดันให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานในพื นที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา 
การป้องกันในระดับสังคมต้องสร้างกลไกการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้ การจมน  าเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ เด็กไทยจึงไม่ควรเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร ดังนั น กรมควบคุมโรคได้ตั งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2565 “เด็กจมน  าเสียชีวิตต้องเท่ากับศูนย์” โดยได้ก าหนด
กลยุทธ์ “ทีมผู้ก่อการดี” ด าเนินงานแบบสหสาขา ครอบคลุมทุกมาตรการ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่ เพื่อ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัว และร่วมกันปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทย การด าเนินงานป้องกันเด็กจมน  าจึงต้อง
มี การร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่าย โดยบ้านเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน  า และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ 

ในการด าเนินงานต่างๆ ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทและมีความส าคัญมาก เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
และด าเนินงานต่างๆให้ส าเร็จลุลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น ามีความส าคัญต่อการปรับกระบวนการท างาน 
เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร ผู้น าจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมาก 
ต้องอาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องด าเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ถูกต้อง
ตลอดเวลา ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ นได้ การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  ามีการด าเนินงานในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
ยังไม่บรรลุตามนโยบาย ยังไม่มีทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง ระดับเงินและระดับทอง จากปัญหาภาพกว้างที่ พบว่า 
ปัญหาการจมน  าของเด็กต่ ากว่า 15 ปี ยังเป็นปัญหาประเทศ สถานการณ์ และทิศทางของการจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว การลดปัญหาดังกล่าวบทบาทของผู้น ามีส่วนส าคัญ การระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่
ชัดเจนถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
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ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงาน
การป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน  าเสียชีวิต และน า 
วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ป้องกันเด็กจมน  าสู่ชุมชนอื่น ๆ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ให้ครอบคลุมทั ง
พื นที่ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกัน
เด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ผู้น าชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน ตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
จังหวัดศรีสะเกษ  
 เพื่อศึกษาปัจจัย ได้แก่ ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า ทัศนคติในการป้องกันเด็กจมน  า นโยบายการ
ป้องกันเด็กจมน  า แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า ความตั งใจใน
การป้องกันเด็กจมน  า มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน ตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็ก
จมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 
 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดี  ในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทของผู้น าชุมชน ในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งผู้น าในชุมชน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ความรู้
เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า ทัศนคติต่อการป้องกันเด็กจมน  า นโยบายการป้องกันเด็กจมน  า แรงจูงใจในการป้องกัน
เด็กจมน  า สนับสนุนทางสงัคมในการปอ้งกันเด็กจมน  า ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่
ดีในการป้องกันเด็กจมน  า การปฏิบัติงามตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า  จน
สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267



ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 เพศ  
 อายุ 
 การศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนใน
การด าเนินงานป้องกนัเด็กจมน า้ในชุมชน 

 ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า 
 ทัศนคติในการป้องกันเด็กจมน  า 
 นโยบายการป้องกันเด็กจมน  า 
 แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า 
 แรงสนับสนุนทางสังคม 
 ความตั งใจในการปฏิบัติตาม

หน้าที ่

ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน 

 ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีใน
การด าเนินงานการป้องกันเด็ก
จมน  า 



วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (A Cross-sectional Analytical Study) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
จังหวัดศรีสะเกษ มีขั นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาจากประชากร คือ ผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหมายถึง 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน จ านวนทั งหมด 2,925 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างใช้วิธีการค านวณ
เพื่อประมาณความแม่นย าในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Accuracy Parameter Estimated: AIPE) ซึ่ง เคลลี่
และแม็กเวล (Kelly & Maxwell, 2003)  
 ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได ้คือ 190 ราย และผู้วิจัยเพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกันการสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั นขนาดตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลคือ 209 ราย ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างคูณค่าความแปรปรวนเท่ากับ 
2 ได้ตัวอย่าง จ านวน 418 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 9 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา  ต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งของผุ้น าชุมชน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า ส่วน
ที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติในการป้องกันเด็กจมน  า ส่วนที่ 4 แบบสอบถามนโยบายในการป้องกันเด็ก ส่วนที่ 5 
แบบสอบถามแรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า ส่วนที่ 6 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็ก
จมน  า ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ส่วนที่ 8 แบบสอบถามภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดี
ในการป้องกันเด็กจมน  า ส่วนตอนที่ 9 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการ
ด าเนินงานป้องกันเด็กจมน  าในชุมชน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี  
 1.สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Study) ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ 
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการทดสอบหาความสัมพันธ์ต่างๆ ของตัวแปรกับบทบาท
ของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  าโดยใช้สถิติความสัมพันธ์เชิงเดี่ยว (Bivariate analysis) ใช้การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีของ (Pearson’s moment Product) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ถดถอยเชิงพหุ 
Multiple Regression แบบ Step wise ก าหนดระดับนัยส าคัญ(α) ที่ 0.05  
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ผลการศึกษาวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.9 อายุเฉลี่ย 48.78 ปี (S.D.=7.92 ปี) ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 85.9 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.1 ต าแหน่งส่วนใหญ่
เป็น ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 86.8 รองลงมาเป็น ก านัน ร้อยละ 7.4 มีมัธยฐานของระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในฐานะ
ของผู้น าชุมชน 6 ปี (P25 เท่ากับ 4 ปี P75 เท่ากับ 10 ปี) ตามล าดับ  
 ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า ทัศนคติในการ
ป้องกันเด็กจมน  า นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  า แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ป้องกันเด็กจมน  า ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ภาวะผู้น าชุมชนที่ในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า  ต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เบื องต้นแยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนใน
การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เบื องต้นกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 7 ตัวแปร คือ มีความรู้เรื่อง
การป้องกันเด็กจมน  า (r=0.153, p-value=0.002) ทัศนคติในการป้องกันเด็กจมน  า (r=0.291, p-value=<0.001) 
นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  า (r=0.284, p-value<0.001) แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า (r=- 0.338, p-
value=<0.001) แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า (r=-0.267, p-value=<0.001) ความตั งใจในการ
ป้องกันเด็กจมน  า (r=0.354, p-value<0.001) ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
(r=-0.387, p-value<0.001) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุความสัมพันธ์  
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการ
ด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 
 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ดี เมื่อใช้การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนใน
การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ คือ ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ภาวะผู้น าของผู้น า
ชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า นโยบายในการ
ป้องกันเด็กจมน  า เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ และตัวพยากรณ์ทั ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร้อยละ 33.1 (R2= 
0.331, SEest = 9.185, F = 51.018, p < 0.001) ตามล าดับ  
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 ความสัมพันธ์แยกรายตัวแปรระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริมกับต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ปัจจัย ร ะ ดั บ

ความสัมพันธ์(r) 
p-value 

เพศชาย (X1) -0.066 0.179 
เพศหญิง (X2) 0.066 0.179 
อาย ุ(X3) -0.058 0.238 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (X4) -0.038 0.442 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (X5) 0.020 0.684 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X6) 0.058 0.239 
 ผู้ใหญ่บ้าน(X7) -0.001 0.979 
 ก านัน(X8) -0.040 0.413 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (X9) 0.049 0.322 
นายกเทศมนตรี (X10) 0.005 0.916 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งในฐานะผู้น าชุมชน (X11) -0.049 0.316 
ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน  า (X12) 0.153 0.002* 
ทัศนคติในการป้องกันเด็กจมน  า (X13) 0.295 <0.001** 
นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  า (X14) 0.323 <0.001** 
แรงจูงใจในการป้องกันเด็กจมน  า (X15) 0.346 <0.001** 
แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า (X16) -0.276 <0.001** 
ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า (X17) 0.398 <0.001** 
ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า (X18) -0.386 <0.001** 

**Correlation is signification at the 0.001 level (2-tailed) 
*Correlation is signification at the 0.05 level (2-tailed) 
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  ถดถอยปัจจัยท านายที่มีผลต่อต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกัน
เด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ (n = 418 คน)  

ตัวแปรพยากรณ์ 

สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย 
(Coefficient) R R2 

R2 
change 

b β 
ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า (X17) 1.805 0.239 0.401 0.161 0.161 
ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า (X18) 

1.177 0.219 0.503 0.253 0.093 

แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า
(X16) 

-1.161 0.217 0.554 0.307 0.054 

นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  า (X14) 0.773 0.202 0.576 0.331 0.024 
Constant = -24.761, R = 0.576, R2= 0.331, SEest = 9.185, F = 51.081, p < 0.001 
 
 ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ดีเมื่อใช้การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแปรเกณฑ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ b β t p-value 

ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า (X17) 1.805 0.314 7.555 <0.001 
ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า (X18) 

1.177 0.235 5.376 <0.001 

แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า(16) -1.161 -0.218 -5.350 <0.001 
นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  า (X14) 0.773 0.166 3.833 <0.001 

Constant = -24.761, R = 0.576, R2= 0.331, SEest = 9.185, F = 51.018, p < 0.001 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกัน
เด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ พบตัวพยากรณ์ทั ง 4 ตัวแปร คือ ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ภาวะผู้น าของผู้น า
ชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า นโยบายในการ
ป้องกันเด็กจมน  า 
 ความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชน
ในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเมื่อมีความตั งใจแล้วจะท าให้มีความรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพียรพยายามเพื่อให้งานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
นนทรี สัจจาธรรม (2555) ได้ศึกษาทัศนคติ และความตั งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา ความตั งใจในการเลิกสูบบุหร่ี ระดับปานกลาง และแรงจูงใจกับความตั งใจในการเลิกสูบ
บุหร่ีของนักศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับ .001 และอรสุดา ดุสิตรัตนกล (2557)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ของ
บุคลากรส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านบุคคลด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ใน
ระดับดีมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับดีและ มีระดับประสิทธิภาพใน
การท างานด้านความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน และความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับสูง  
 ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากการด าเนิน
นโยบายภาครัฐที่มีความส าคัญจ าเป็น ต้องอาศัยผู้น าที่มีความเป็นผู้น าที่ดี มีเครือข่ายและศักยภาพที่เพียงพอในการ
ชักชวน หรือ เหนี่ยวน าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงจะเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของ พูนพัชรี ประสพเนตร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้น ากับชุมชนเข้มแข็ง เป็นการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิก กลุ่มภาวะผู้น า ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โดยเลือกศึกษาที่ หมู่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 10 ต าบลดอนข้อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า 
หัวหน้าครัวเรือนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านเศรษฐกิจในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.340 หัวหน้าครัวเรือนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.219 หัวหน้าครอบครัว มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านการเมืองการปกครองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.389 หัวหน้าครัวเรือน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการเมืองการปกครองสูงสุด ส่วนที่ต่ าสุดคือด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ ากว่า 46 ปี และอายุ 46 ปีขึ นไป ต่างมีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการเมืองการปกครองสูงสุด ส่วนด้านที่ต่ าสุดคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  แ ล ะ
อภิญญา หรูสกุล (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะ ทางจิตวิทยาเชิงบวก ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยการพัฒนาโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลความส าพันธ์เชิงสาเหตุ ตามสมมาตรฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับดี ตัว
แปรทีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุด ต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ คุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวก  พัน ธุ์ เ ทพ  ใ จค า 
(2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักเขตพื นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักเขตพื นที่การศึกษาเลย เขต 1 มี
พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสนับสนุน แบบมีส่วนร่วม และแบบเน้นความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนแบบบงการมี
พฤติกรรมภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีประสิทธิผลสูงสุด  คือ ด้านการอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ 
รองลงมาคือ ด้านการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และด้านความเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 
พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน แบบสนับสนุน แบบมีส่วนร่วม และแบบเน้นความส าเร็จ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่.01 ยกเว้นด้านการอุทิศ
เวลาให้กับงานในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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 แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  ามีเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสิ่งที่ผู้รับได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในด้านความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผู้ให้การ
สนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน และเป็นผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผู้รับ
ต้องการ ท าให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของ สรวงทิพย์ เธียรสุนทร (2555) ได้
ศึกษาปัจจัยของงานบุคลิกภาพและการสนับสนุนทางสังคมที่ผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่มีผลการปฏิบัติงานและปัจจัยของงานอยู่ในระดับสูง มีการ
สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 พบว่ามีตัวพยากรณ์ 3 ด้าน คือ การสนับสนุน
ทางสังคมด้านการประเมิน ปัจจัยของงานด้านทักษะ และปัจจัยของงานด้านความพยายาม สามารถร่วมกันอธิบาย
ผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 43.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 
 นโยบายในการป้องกันเด็กจมน  าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนใน
การด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากนโยบายเป็นตัวกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนที่จะด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับการศึกษาของดุษฎี อายุวัฒน์ (2559)ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพดี 
(Happy Body) (2) ด้านน  าใจงาม (Happy Heart) (3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) (4) ด้านการหาความรู้ 
(Happy Brain) (5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) (6) ด้านการใช้เงินเป็น (Happy Money) (7) ด้านครอบครัวดี 
(Happy Family) (8) ด้านสังคมดี (Happy Society) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ปัจจัยด้านระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจ า ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่เป็น
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทัศนคติต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิ ทยาลัยแห่งความสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับคณะ/หน่วยงาน ทั งนี ตัวแปรทั งหมดที่น ามาศึกษาอธิบายผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร้อยละ 17.4 และพงษ์ศักดิ์ คชาทอง (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัด
นครปฐม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีระดับการปฏิบัติในการด าเนินงานตามนโยบาย 3S 
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน Structure ด้าน Service และด้าน System อยู่ในระดับสูง (x  = 4.3) ระดับการ
ปฏิบัติในกระบวนการบริหารทรัพยากรโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนด้านการด าเนินงาน และด้าน
การประเมินผลอยู่ในระดับสูง ( x  = 4.3) และมีระดับความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความรู้ด้าน 3S อยู่ในระดับสูง ( x  
= 8.2)ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับผลการด าเนินงานตามนโยบาย 3S พบว่า อายุ อายุราชการและ
รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับผลการด าเนินงานตามนโยบาย 3S ด้านโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(r = 0.201, p = 0.030) (r = 0.199, p = 0.032) (r = 0.196, p = 0.035) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ในการวิจัยครั งนี  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ คือ ด้านความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  าเมื่อมีความตั งใจแล้วจะท าให้มีความ
รับผิดชอบในการท าหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพียรพยายามเพื่อให้งานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั นผู้น า
ชุมชนจึงควรมีความตั งใจในการป้องกันเด็กจมน  า ที่จะด าเนินการในชุมชน สนองนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เด็กในชุมชนปลอดภัยและมีแรงสนับสนุนจากทางสังคม ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
 2. จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนที่ดีในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า จังหวัดศรีสะเกษ 
เนื่องจากการด าเนินนโยบายภาครัฐที่มีความส าคัญจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีความเป็นผู้น าที่ดี มีเครือข่ายและ
ศักยภาพที่เพียงพอในการชักชวน หรือ เหนี่ยวน าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจะ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
 3. ปัจจัยเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันเด็กจมน  า มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น า
ชุมชนในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานและ
ความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายในชุมชน 
  4. นโยบายในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน
ในการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1.  ในการวิจัยครั งต่อไปควรจะท าวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการ
ด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน  า 
 2.  พัฒนารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น าชุมชนในการด าเนินงาน
การป้องกันเด็กจมน  า 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
Factors affecting pre-mature sexual behavior among junior high school students, 
Phoprathap-Chang , Phichit Province 
 
ผู้วิจัย    ศิวพร  พงษ์จีน 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วงศ์สวัสดิ์ 

   สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและศึกษาความสามารถของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และ
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรและสังคมในการพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
จากการทบทวนวรรณกรรม มีข้อค าถามทั้งสิ้น 4 ส่วน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนในเขตอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 310 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ ค่านิยม
เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การได้รับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับเร่ืองเพศศึกษา โดยมีผลทางลบต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
นักเรียนมีรายรับและรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ จะมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดีกว่า
นักเรียนที่มีรายรับรายจ่ายเพียงพอและเหลือเก็บ ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และนักเรียนที่มีรายรับและรายจ่ ายต่อเดือนไม่
เพียงพอและต้องยืมคนอื่นใช้ จะมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดีกว่านักเรียนที่มีรายรับ
และรายจ่ายเพียงพอและมีเหลือเก็บ โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ร้อยละ 41.2 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมป้องกัน, การมีเพศสัมพันธ์, ก่อนวัยอันควร, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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Abstact 
The purposes of this research were to study factors affecting pre-mature sexual 

behavior among junior high school students Phoprathap-Chang Phichit Province and 
study predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors to predicting factors 
affecting pre-mature sexual behavior among junior high school students Phoprathap-
Chang Phichit Province . In this research, self-generated questionnaire had 4 part for data 
collection.The samples were 310 junior high school students Phoprathap-Chang Phichit 
Province, select by using multi-stage sampling technique and the data were analyzed by 
using descriptive statistics ; percentage, mean, standard devision and stepwise multiple 
regression analysis define significance at 0.05 

Result : there were 6 factors that affecting pre-mature sexual behavior among 
junior high school students Phoprathap-Chang Phichit Province were ordered from 
maximum to minimum for predicting the variances of pre-mature sexual behavior, as 
follow : 1).core value had positive effect on the pre-mature sexual behavior 2). educate 
had negative effect on the pre-mature sexual behavior 3). knowledge of pre-mature 
sexual behavior had positive effect on the pre-mature sexual behavior 4). sufficience 
income had positive effect on the pre-mature sexual behavior 5.) attitude had positive 
effect on the pre-mature sexual behavior 6.) insufficience income and borrow had 
positive effect on the pre-mature sexual behavior and predict to pre-mature sexual 
behavior among junior high school students were 41.2 percen 
 
Keyword : preventive behavior, sexual, pre-mature, junior high school students 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการรายงานข่าวทั้งทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการท าแท้ง ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
รวมไปถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นและนับเป็นปญัหาที่
รุนแรง ถ้าหากคิดย้อนกลับไปถึงต้นเหตุของปัญหาหลักๆ ก็คือ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และถือ
เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ท าให้องค์การสหประชาชาติได้-ก าหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 
ปี (Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals, SDGs) ที่นานาชาติต้องบรรลุให้ได้ภายในปีพ.ศ.2573 โดยได้ก าหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่น
อายุ 10-14 ปี และอายุ 15 - 19 ปี เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมี
ชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้าน
สุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย  1 ใน
ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 ขึ้น เนื่องจากพบ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวมและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อน
และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรมีการสร้างกลไกในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มี
ความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  2 จากการส ารวจของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโลก ใน
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 พบว่านักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.315.1 และ 15.1 
นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.415.3 และ 15.4 ในปีพ.ศ. 25572558 และ 2559 ตามล าดับ 
และพบว่านักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 24.2, 25.9 และ 23.6 นักเรียน
หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 18.9, 18.2 และ 18.7 กรมอนามัย สถานการณ์
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 25593  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ มีการศึกษาที่หลากหลายเช่น การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
การศึกษาความชุกของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกกรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้
ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและศึกษาความสามารถของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และปัจจัยส่วนบุคคลในการ
พยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 899 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร จ านวน 310ตัวอย่าง ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยใช้บัญชีรายชื่อนักเรียน ใน
โรงเรียนอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง มาเป็นกรอบในการสุ่ม ดังนี้ 

1. แบ่งกลุ่มโรงเรียนเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
2. ก าหนดขนาดตัวอย่างของโรงเรียนแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของโรงเรียน ได้ขนาดตัวอย่างโรงเรียนของแต่

ละกลุ่ม 
3. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ตามสัดส่วนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน 
4. สุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Simple random sampling) ตามล าดับเลขที่ของนักเรียนตาม

รายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียนตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จนได้ขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 310 ตัวอย่าง  

พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ ์
ก่อนวัยอันควร 

 
 
 

ปัจจัยน า 
ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา 
ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัย

อันควร 
ค่านิยมเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร 
การรับรู้ความสามารถตนเอง 
ปัจจัยเอื้อ 
ความเพียงพอของรายรับรายจ่ายที่ได้รับต่อ
เดือน 
บรรทัดฐานทางสังคม 
ปัจจัยเสริม 
การได้รับการสั่งสอนเก่ียวกับเร่ืองเพศศึกษา 
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรและสังคม 
อายุ 
เพศ 
ระดับชัน้ที่ก าลังศึกษา 
ลักษณะการเลี้ยงดู 
ลักษณะการอยู่อาศัย 
สถานภาพของบิดามารดา 
ที่ตั้งของโรงเรียน 
อาชีพของบิดามารดา 
แบบแผนการถูกเลี้ยงด ู
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 
ระดับชั้นการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ความพอเพียงของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สถานภาพบิดา มารดา อาชีพบิดามารดา 
สถานสมรสบิดามารดา ที่พักอาศัย การอยู่พักอาศัย สถานที่ตั้งของโรงเรียน และการเดินทางไปโรงเรียน สถานที่ตั้ง
ของโรงเรียน เป็นต้นลักษณะค าถามเป็นเลือกตอบและเติมค าในช่องว่าง  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยน า โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
2.1 ข้อมูลทัศนคติเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวกับ

ความรู้สึก นึกคิดที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
2.2 ข้อมูลค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับความรู้สึก 

นึกคิด การกระท าโดยคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
2.3 ข้อมูลการรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนประกอบไปด้วยค าถามที่

เกี่ยวกับความรู้สึก นึกคิด การกระท าที่เกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
2.4 ข้อมูลการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน

ประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวกับความรู้สึก นึกคิด การกระท า ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

2.5 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคุมก าเนิด การรับรูผ้ลกระทบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยเอื้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
3.1 ข้อค าถามเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและบทลงโทษในสังคม เป็น

ค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  
3.2 ข้อมูลการได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และครู  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นค าถาม
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยออกจาก 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ถูก

คัดเลือกในอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยยึดหลักการและกระบวนการตามจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุด และไม่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด ต่ าสุด ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะทางประชากร 
2. การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

3. ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมุติฐาน 
การพิทักษ์สิทธิ์ตัวอย่าง  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นแบบเร่งรัดตามมาตรฐานสากล ตามเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัย COA No. 315/2016 , IRB No. 188/59 หลังจากการรับรองแล้วจัดเก็บข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามหรือปฏิเสธเข้าร่วมวิจัย การ
ปกปิดรายชื่อและข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยจะไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่างลงในแบบสอบถาม ข้อมูลที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับ และไม่น ามาเปิดเผย การศึกษาครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถามและข้อมูลจะเก็บไว้เฉพาะที่ผู้วิจัยเท่านั้น ข้อมูลนี้จะถูกท าลายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานหลังการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี เพื่อน าเสนอในภาพรวม จะไม่ระบุหรืออ้างอิงกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล หาก
ไมไ่ด้รับอนุญาต 

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 14 และ 15 ปี ร้อยละ 31.9 เท่ากัน 

อายุเฉลี่ย 13.97 ปี อายุสูงสุด 16 ปี และอายุน้อยสุด 12 ปี ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 33.3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 32.1 ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ต่อเดือน ส่วนใหญ่ มากกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ร้อยละ 33.1 และ น้อย
กว่า 500 บาท ร้อยละ 25 ความเพียงพอของรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.9 
รองลงมาคือ เพียงพอและมีเหลือเก็บ ร้อยละ 34.9 และไม่เพียงพอและต้องขอยืมจากคนอื่นใช้ ร้อยละ 5.2 

ในด้านสถานภาพของบิดามารดา สถานภาพของบิดามารดาส่วนใหญ่ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 
61.9 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกันอยู่ ร้อยละ 16.8 บิดามารดาหย่าร้างกัน ร้อยละ 12.3 บิดาและหรือ
มารดาเสียชีวิต ร้อยละ 9 ความสัมพันธ์ของบิดามารดาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่รักใคร่ปองดอง อยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ รักใคร่กันดี แต่มีการทะเลาะกันบ้าง ร้อยละ 38.7 และมักมีข้อขัดแย้งและ
ทะเลาะกันเป็นประจ า ร้อยละ 5.9 อาชีพของบิดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ 
เกษตรกรรม ร้อยละ 25 ค้าขาย ร้อยละ 15.6 รับราชการหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 2.6 บิดาเสียชีวิต ร้อยละ 
6.2 อาชีพส่วนใหญ่ของมารดาคือ รับจ้าง ร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 21.0 ค้าขาย ร้อยละ 
20.1 รับราชการหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.5 มารดาเสียชีวิต ร้อยละ 1.3 การพักอาศัย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
บิดาและมารดา ร้อยละ 51.3 รองลงมาอาศัยอยู่กับคนอื่นๆ เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน คนรัก และอยู่คนเดียว ร้อย
ละ 32.5 และอยู่กับบิดาหรือมารดา ร้อยละ 16.2 การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะคอยเป็นที่ปรึกษาในทุก
เร่ือง ร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ ให้อิสระ คิดและตัดสินใจเอง ร้อยละ 25.2 ควบคุมเข้มงวด ไม่ปล่อยให้มีอิสระ 
ร้อยละ 22.6 ไม่ค่อยมีเวลาดูแล ร้อยละ 4.5 และ สถานที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 
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66.3 และอยู่นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 33.7 การเดินทางไปโรงเรียน ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตัว ขับ/ขี่รถไป
โรงเรียนด้วยตนเอง ร้อยละ 46.1 รองลงมา คือ ผู้ปกครองรับ-ส่ง ร้อยละ 22.4 รถรับ-ส่งนักเรียน ร้อยละ 20.5 
เดินเท้าไปโรงเรียน ร้อยละ 6.8 และ รถโดยสารประจ าทาง เช่น รถเมล์ ร้อยละ 4.2 

ข้อมูลด้านการมีแฟนหรือคนรัก พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยมีแฟนหรือคนรัก ร้อยละ 69.7 และ ไม่
เคยมีแฟนหรือคนรัก ร้อยละ 30.3 ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีแฟนหรือคนรัก ร้อยละ 59.7 และ มีแฟนหรือคนรัก
ร้อยละ 40.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มสุรา ร้อยละ 57.4 ดื่มนานๆครั้ง (น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง) ร้อยละ 22.3 ดื่มเป็น
คร้ังคราว (เดือนละ 1-2 คร้ัง) ร้อยละ 14.2 เคยดื่มแต่เลิกแล้ว ร้อยละ 3.5 และดื่มบ่อยๆ (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง) ร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่พบว่านักเรียนไม่เคยอ่านหนังสือ โป๊ หรือ หนังสือปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 
71.3 เคยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 15.5 เคยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 7.1 เคยวันเว้นวัน ร้อยละ 3.5 
และ เคยทุกวัน ร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่ไม่เคยดูวิดีโอโป๊ หรือภาพยนตร์ที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 62.3 
เคยประมาณเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 29.7 เคยอาทิตย์ละครั้ง ร้อยละ 5.4 เคยวันเว้นวัน ร้อยละ 1.3 เคยทุกวัน 
ร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 80.6 เคยนานๆครั้ง (1-2 ครั้งต่อเดือน) ร้อยละ 15.4 
และ เคยเป็นประจ า (มากกว่า 4 คร้ัง ต่อเดือน) ร้อยละ 4.0 

2. ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา บรรทัดฐานทาง
สังคม วัฒนธรรม บทลงโทษ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา และคุณครู เกี่ยวกับพฤติกรรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 

2.1 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับสูง มากที่ สุด ร้อยละ 
91.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดคือ ระดับต่ า ร้อยละ 0.7 

2.2 กลุ่มตัวอย่างมีค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับสูง มากที่สุด ร้อยละ 
83.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.1 และน้อยที่สุด คือ ระดับต่ า ร้อยละ 1 

2.3 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับสูง มากที่สุด ร้อย
ละ 91.2 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 7.2 และน้อยที่สุดคือ ระดับต่ า ร้อยละ 1.6 

2.4 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่
ในระดับสูง มากที่สุด ร้อยละ 83.5 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 และระดับน้อยที่สุดคือ ระดับต่ า 
ร้อยละ 3.2 

2.5 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับต่ ามากที่สุด 
ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือในระดับสูง ร้อยละ 27.7 และน้อยที่สุดคือระดับปานกลาง ร้อยละ 25.5 

2.6 กลุ่มตัวอย่างมีบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม และบทลงโทษอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 
91.5 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 7.8 และระดับต่ า น้อยที่สุด ร้อยละ 0.7 

2.7 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาและคุณครู อยู่ในระดับสูง มากที่สุด ร้อยละ 55.7 
รองลงมาคือ ระดับต่ า ร้อยละ 23.3 และ ระดับปานกลางน้อยที่สุด ร้อยละ 21.0 
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เรียงตามล าดับตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยดังนี้ ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 คือ ค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ร้อยละ 
24.6 (R Square = 0.246) โดยเมื่อคะแนนค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
คะแนนพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้น 0.696 คะแนน (b= 0.696) ตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ การได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยมีผลทาง
ลบต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 32.1 (R Square change= 0.075, R 
Square=0.321) โดยเมื่อคะแนนการได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนน
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะลดลง 0.260 คะแนน (b= - 0.260) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือก
เข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 3 คือ ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.2 เป็นร้อยละ 37.2 (R Square change= 0.052, R Square=0.372) โดยเมื่อคะแนนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษาเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้น 0.480 
คะแนน (b= 0.480) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ข้ันตอนที่ 4 คือ รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ 
ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7เป็นร้อยละ 38.9 (R 
Square change= 0.017, R Square=0.389) โดยนักเรียนที่รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ จะมีพฤติกรรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดีกว่านักเรียนที่รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอและเหลือเก็บ ตัวแปรที่
ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 40.1 (R Square change= 0.013, R 
Square=0.401) โดยเมื่อคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนน
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้น 0.281 คะแนน (b= 0.281) และตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ข้ันตอนที่ 6 คือ รายรับและรายจ่ายต่อเดือนมีความไม่เพียงพอและต้องยืมคนอื่น
ใช้ ซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 41.2 
(R Square change= 0.010, R Square=0.412) โดยนักเรียนที่มีรายรับและรายจ่ายต่อเดือนไม่เพียงพอและ
ต้องยืมคนอื่นใช้จะมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดีกว่านักเรียนที่รายรับรายจ่ายต่อเดือน
เพียงพอและเหลือเก็บ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

ตัวแปร 
R 
Square 

R 
square 
Change 

b Beta t 
p-
value 

1.ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

0.246 0.246 0.696 0.410 7.119 0.000 

2.การได้รับการสั่งสอนเก่ียวกับเพศศึกษา 0.321 0.075 -0.260 -0.313 -5.288 0.000 
3. ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา 0.372 0.052 0.480 0.203 3.432 0.001 
4. รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ 0.389 0.017 0.366 0.182 3.116 0.002 
5. ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 

0.401 0.013 0.281 0.148 2.413 0.017 

6. รายรับรายจ่ายต่อเดือนไม่เพียงพอและต้อง
ยืมคนอื่นใช้ 

0.412 0.010 0.430 0.123 2.176 0.031 

constant (a) = -1.127, R Square = 0.468, Adjust R Square = 0.401, F = 6.942, P<0.001 
 

ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ การรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ความสามรถ
ตอนเองต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร บรรทัดฐานทางสังคม อายุ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 
ลักษณะการเลี้ยงดู ลักษณะการอยู่อาศัย สถานภาพของบิดามารดา ที่ตั้งของโรงเรียน อาชีพของบิดามารดา 
แบบแผนการเลี้ยงดูไม่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร = -1.127+0.696(ค่านิยม) - 0.260(การได้รับการอบรมสั่งสอน)+
0.480(ความรู้)+0.366(รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ)+0.281(ทัศนคติ)+0.430(รายรับรายจ่ายต่อเดือนไม่
เพียงพอ)  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ค่านิยมเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอโพธิ์

ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีผลบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 กล่าวคือเมื่อคะแนนค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น คะแนนพฤติกรรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากค่านิยมของวัยรุ่น
เกี่ยวกับเรื่องเพศจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของวัยรุ่นซึ่งค่านิยมของวัยรุ่นหลายประการสามารถน าไปสู่พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ หรือค่านิยมที่เป็นบวกก็จะช่วยให้วัยรุ่นห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้4 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาเร่ืองทางเพศเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศ ค่านิยมของ
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สังคมเป็นวิถีของความประพฤติที่มีความหมายต่อบุคคล และเป็นแบบฉบับทางความคิดที่ฝังแน่นส าหรับการยึดถือ
ปฏิบัติตัวของคนในสังคมและในชีวิต เมื่อคนมีค่านิยมใดก็จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีค่านิยมนั้น5 

การได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา พบว่าการได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา มีผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในทางลบ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะว่าวัยนี้
เป็นวัยที่ห่างจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู ติดเพื่อน เวลามีปัญหาหรือต้องการค าปรึกษาจะปรึกษาเพื่อน หรือคน
สนิทมากกว่าที่จะเชื่อค าสั่งสอนจากพ่อแม่ ครู หรือผู้ปกครอง ยิ่งถ้าหากเป็นการให้ค าสั่งสอนบ่อยๆ ซ้ าๆ เรื่องเดิมๆ 
วัยนี้จะต่อต้านและไม่เชื่อถือ เมื่อเกิดปัญหามักจะเชื่อเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมากกว่า6 โดยการศึกษาของ สุริยเดว ทรี
ปาติ (2558) กล่าวไว้ว่า วัยนี้จะมุ่งมั่นค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาตัวของ
ตัวเองและพยายามที่จะเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆที่ผูกพันและอยากพึ่งพาพ่อแม่  ดังนั้น การได้รับค าสั่งสอน
บ่อยๆ มากๆ อาจจะท าให้เด็กต่อต้าน และมีผลต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่าเป็นวัยที่ยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ ยิ่งได้รับการ
อบรมสั่งสอนเพศศึกษา เหมือนยิ่งท าให้อยากรู้อยากลอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาพบว่าการสอนเพศศึกษาไม่
จ าเป็นต้องสอนเสริมเพราะมีการสอดแทรกในหลักสูตรอยู่แล้ว ควรเน้นที่ผู้ปกครองให้เอาใจใส่บุตรหลานและ
เข้มงวดอย่างจริงจัง7 

ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา พบว่า ความรู้เก่ียวกับเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 กล่าวคือเมื่อคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นคะแนนพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการแสดงออกของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของบุคคล ส่วน
หนึ่งมาจากความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งต่างๆ หากได้รับความรู้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมออกมา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร และพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ขาดความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น การกินยาคุมก าเนิดแบบเม็ด การใช้ถุงยางอนามัย8 แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาพบว่าความรู้เรื่องเพศไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนมี
ความรู้อยู่แล้วอาจจะคิดว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จนท าให้เกิดความประมาท4 

ความเพียงพอของรายรับรายจ่ายที่ได้รับต่อเดือน พบว่าความเพียงพอของรายรับรายจ่ายที่ได้รับต่อเดือน 
มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยพบว่ามีตัวแปร 2 
ตัวที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของรายรับรายจ่ายที่ได้รับต่อเดือน คือ นักเรียนที่มีรายรับรายจ่ายต่อเดือนมีความ
เพียงพอ และมีรายรับรายจ่ายต่อเดือนไม่เพียงพอและต้องยืมคนอื่นใช้ จะมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรดีกว่านักเรียนดีกว่านักเรียนที่มีรายรับรายจ่ายเพียงพอและมีเหลือเก็บ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก วัยรุ่นที่ได้รับ
เงินในจ านวนที่สูงเกินความพอดีกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจะท าให้มีเงินเหลือไปท ากิจกรรมอื่น เช่น การ
ท่องเที่ยวในสถานเริงรมย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า รายได้เป็นปัจจัยที่บ่งชี้สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล เนื่องจาก
รายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนของนักเรียน อาจท าให้กลุ่มนักเรียนที่มีรายได้มากกว่าน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในทาง
ฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายในทางที่ผิด สรุปคือ นักเรียนที่มีรายได้สูงกว่ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า
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นักเรียนที่มีรายได้ต่ ากว่า9 และพบว่า ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในแต่ละเดือน หมายถึงการมีรายได้ไม่พอดีกับ
รายจ่าย จึงหาทางหรือวิธีเพื่อให้ได้เงินมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หรือจะเป็นการยอมเสียตัวเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน10 
แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า รายได้ที่ได้รับไม่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละคน อีกทั้งรายได้ส่วนใหญ่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน 
อาจไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ในการกระท าที่จะน าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ 4 

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีผลบวกต่อ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานของงานวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก หากบุคคลมีความคิดความเชื่อ และความรู้สึกที่เหมาะสมเรื่องเพศ ย่อมส่งผล
ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ถูกต้อง เหมาะสม แต่หากบุคคลมีความคิดความเชื่อ ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศจะ
ท าให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ 4 สอดคล้องกับการศึกษา พบว่า ทัศคติทางเพศ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร8 

ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ การรับรู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ความสามรถตอน
เองต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร บรรทัดฐานทางสังคม อายุ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา ลักษณะ
การเลี้ยงดู ลักษณะการอยู่อาศัย สถานภาพของบิดามารดา ที่ตั้งของโรงเรียน อาชีพของบิดามารดา แบบแผนการ
เลี้ยงดูไม่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรได้ร้อยละ 41.2 สามารถเขียนสมการในการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร = -1.127+0.696(ค่านิยม) - 0.260(การได้รับการอบรมสั่งสอน)+
0.480(ความรู้)+0.366(รายรับรายจ่ายต่อเดือนเพียงพอ)+0.281(ทัศนคติ)+0.430(รายรับรายจ่ายต่อเดือนไม่
เพียงพอ)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1.1 ควรสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่เหมาะสม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

1.2 ควรมีการพัฒนาทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบุตรหลานวัยรุ่น เกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากการวิจัยครั้ง
นี้พบว่า การได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษามีผลทางลบต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

1.3 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้เร่ืองเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่เหมาะสม เนื่องจากการ
วิจัยครั้งนี้พบว่า ความรู้เรื่องเพศศึกษามีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

1.4 ควรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่เหมาะสมแก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจาก

287



การวิจัยครั้งนี้พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติและแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ ควรมี
ประเด็นข้อค าถามที่สอดคล้องกันทุกข้อ 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ตัวแปรจากแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ หรือศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนอกเหนือจากวิจัยในคร้ังนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ท่ีมารับบริการคลินิกฝากครรภ์  
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 
Affecting Factors Delayed Antenatal Care of Pregnant Women Attending in 
Antenatal Care Clinic of State Health Service, Suphanburi Province. 
 
ผู้วิจัย   สุนิดา  ตันสิริภัทร์ 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สุภาดา  ค าสุภาพ  
    ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ 
    กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝาก
ครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐของจังหวัด
สุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรีจาก 10 อ าเภอ สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี Stratified Random 
sampling ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 452 คน ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคม 
พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.67 –1.00 
ค่าความเชื่อมั่น ส่วนที่.....เท่ากับส่วนที่...เท่ากับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบโลจิสติก  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ คลินิกฝาก
ครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อายุ หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มี
แนวโน้มที่จะฝากครรภ์ล่าช้า 0.46 เท่าของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุ 20 ปีขึ้นไป (95%CI=0.25-0.83) และแรง
สนับสนุนทางสังคม ระดับต่ าถึงปานกลางขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะฝากครรภ์ล่าช้ากว่ากลุ่มที่ได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมระดับสูง 1.76 เท่า (95%CI=1.03-3.11)  

จากผลการศึกษานี้ ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการฝากครรภ์ควรให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการมาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์และควรด าเนินการส่งเสริมให้ค าแนะน าหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ
ต่ ากว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลดีของการมาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และส่งเสริม
การสนับสนุนของครอบครัวต่อการฝากครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ให้มากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผล,ฝากครรภ์ล่าช้า,หญิงตั้งครรภ์ ,สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
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Abstract 
This cross-sectional research has the objective. To study the factors 

influencing the delayed antenatal care of pregnant women attending antenatal clinic. 
In the public health service Suphanburi province. Population used in the study was a 
new pregnant woman receiving antenatal clinic services in public health facilities. The 
sampling group consisted of 452 people. The study period was from November to 
March 2018. The instrument used for data collection was the IOC consistency of 0.67 
- 1.00 confidence The part that equals ... equals. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson's multiple regression analysis. 
Multiple Logistic Regression. 

The study indicated that the factors that affected the delayed antenatal care of 
pregnant women receiving antenatal clinic services in public health 
facilities.Suphanburi is the age of pregnant women younger.20 years of age tend to be 
pregnant with 0.46 time the delayed pregnancy.Over 20 years (95%CI =0.25-0.83) 
and social support.Low to moderate levels were more likely to be delayed by 
antenatal care than those with high levels of social support 1.76 (95%CI=1.03-3.11) 

The results suggest the antenatal care unit should be aware of the importance 
of prenatal care for 12 weeks of gestation and should encourage the recommendation 
of pregnant women under the age of 20 years to receive information.About the 
benefits of antenatal care before 12 weeks of gestation, and promote family support to 
increase the rate of prenatal care for 12 weeks.  
 
Key word (s) : Affecting Factors ,Delayed Antenatal Care ,Pregnant Women, 
Antenatal Care Clinic of State Health Service 
 
บทน า 

การฝากครรภ์เป็นบริการพื้นฐานที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ และ
ทารกในครรภ์นับได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะตั้งครรภ์ ระยะของการเจ็บ
ครรภ์ การคลอด และหลังคลอด (อุ่นใจ กออนันตกุล, 2549) เป็นการเริ่มต้นดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์
ร่วมกับบุคลากรทางสุขภาพ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะบทบาทของกระทรวง
สาธารณสุขในปัจจุบันจะเห็นได้จากตัวชี้วัด งานอนามัยแม่และเด็กตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า สตรีตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจครรภ์
ก่อนคลอดตามเกณฑ์ ที่มาและความส าคัญของปัญหา การตั้งครรภ์ เป็นการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ซึ่ง
เมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์แล้ว สิ่งแรกที่ควรขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ มารดาจะได้รีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการ
รักษาได้ทันท่วงที ท าให้สามารถลดอัตราตายในมารดาและทารก แรกเกิดลงได้ (Cunningham, et al., 
2005) ประเทศไทย หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ล่าช้า (ฝากครรภ์เมื่ออายุ ครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ร้อย
ละ 53 ซึ่งการฝากครรภ์ล่าช้า จะไม่สามารถค้นหาแก้ไขความผิดปกติได้ทัน ส่งผลให้เด็กไทยแรกเกิดมีต้นทุน
ชีวิตต่ า เกิดมาไม่สมบูรณ์แม่มีอัตราการขาดสารไอโอดีนร้อยละ 53 ภาวะโลหิตจางร้อยละ 18 พบทารกแรก
เกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8 ทารกแรกเกิดมีภาวะ Down syndrome 1.25:1,000 การ
เกิดมีชีพ เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 6:1,000 การเกิดมีชีพ ภาวะพร่องธัยรอยด์แต่ก าเนิด 6:1,000 การ
เกิดมีชีพ เด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกร้อยละ 2.2 เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6เดือน เพียงร้อยละ 54 หรือ
ประมาณ 430,000 คน และเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 70 (ส านักสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555) อันตรายและผลกระทบของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นทั้งกับมารดา 
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และทารก สาเหตุที่ส าคัญมาจากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องของมารดา ในขณะตั้งครรภ์ (สุวชัย 
อินทร์ประเสริฐ, 2549) ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขและป้องกันอย่างจริงจัง โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน
ฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์หรือก่อนอายุครรภ์ครบ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงส าคัญของการพัฒนาอวัยวะของ
เด็กในครรภ์ให้ครบถ้วน และให้เข้ารับการตรวจครรภ์อย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง ทั้งนี้การไป
ฝากครรภ์และได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งที่จ าเป็น
และควรต้องปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์ด าเนินไปด้วยดีจนกระทั่งคลอด และได้ทารกที่มี
สุขภาพดี(ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555) การเตรียมตัวแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ การฝากครรภ์โดยเร็วเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ เพื่อแม่จะได้รับการดูแลและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตัวระหว่างตั้งครรภ์อย่างถูกต้องทันกาล นอกจากนี้ ถ้าพ่อและแม่มีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น 
โรคธาลัสซีเมีย เอดส์ หรือโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น หัดเยอรมัน หากแพทย์หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รู้เสีย
แต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถช่วยเหลือ ป้องกัน ดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง สุขภาพแม่และเด็กจะดีได้ นอกจากตัว
ของแม่เองแล้ว ยังต้องอาศัยการดูแลจากสามี ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบด้าน ตลอดจนการร่วมมือ
ร่วมใจของบุคคลต่างๆ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการด าเนินงาน ดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่ และ
เด็กอย่างจริงจัง สุขภาพอนามัยแม่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เช่น โรคติดเชื้อ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัญหาการขาดสารอาหาร โรคเกี่ยวกับ
ต่อมไร้ท่อ โรคต่างๆ ที่เก่ียวกับความผิดปกติของเม็ดเลือด ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะการคลอดติดขัด เป็นต้น 
ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติที่มีผลต่อการอยู่ รอดปลอดภัย มีสุขภาพดีของแม่ และทารกแรกเกิด การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของลูก หญิงมีครรภ์จ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแล และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของแพทย์ เพื่อให้การตั้งครรภ์ด าเนินไปด้วยดีจนกระทั่ง
คลอด และได้ทารกที่มีสุขภาพดี (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555) การดูแลตนเองเป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลริเริ่ม และกระท าด้วยตนเอง มีเป้าหมายเพื่อด ารงรักษาชีวิต สุขภาพอนามัย ความ
เป็นอยู่ที่ดี จะต้องมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม (Orem, 1991) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ส าคัญมา
จากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องของมารดาในขณะตั้งครรภ์ เพราะการที่หญิงตั้งครรภ์จะมีสุขภาพดี 
และทารกในครรภ์จะเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวหญิงตั้งครรภ์เป็นบุคคล
ที่ส าคัญที่สุด การไปฝากครรภ์และได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของ
แพทย์จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า (สุวชัย อินทร์ประเสริฐ,2549)  

กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงถึงสาเหตุส าคัญที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ มาฝาก
ครรภ์ครั้งแรกหลังอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ มีหลายประการอาทิหญิงตั้งครรภ์มีความเข้าใจว่าต้องรอให้
ลูกดิ้นล่อนแล้วค่อยฝากครรภ์ นอกจากนั้นยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นวัยรุ่นและ มีอายุมาก มักไม่กล้าฝาก
ครรภ์ (กรมประชาสัมพันธ์, 2553) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการฝากครรภ์ล่าช้า ได้แก่ปัจจัยด้าน 
ประชากรศาสตร์ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม และประวัติการตั้งครรภ์ในอดีต 
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมา
ฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์ ผู้ศึกษาคาดหวังว่าการศึกษานี้สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาการฝากครรภ์ล่าช้าได้อย่างตรงประเด็นและเป็น
แนวทางการก าหนดมาตรการการด าเนินงานการมาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมและเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินกิฝากครรภ ์ใน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ (Andersen’s 
behavioral model of health service use) ของ Andersen (1995) ซึ่งรูปแบบการใช้บริการสุขภาพ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส่วนบุคคล 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยน า (Predisposing factor) ปัจจัยสนับสนุน (Enabling factor) และ
ปัจจัยความต้องการด้านสุขภาพ (Need factor) , การวินิจฉัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
ของ Lawrence W. Green และคณะ (PRECEDE Framework) , รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร 
(promoting model) , แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 
ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)    (Dependent Variables) 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1่ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

พฤติกรรมการมาฝากครรภข์องหญิงตัง้ครรภ์ 
        - ปกต ิ

- ล่าชา้ 
 

ปัจจัยน า 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ล าดับการตั้งครรภ์ 
- สิทธิการรักษาพยาบาล 
- ความรู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์ครรภ์ 
- ทัศนคติเกี่ยวกับการฝากครรภ์ 
ปัจจัยเอื้อ 
- ค่าใช้จ่าย 
- ความสะดวกในการไปรบับริการ 
- การรับรู้คุณภาพบริการ   
ปัจจัยเสริม 
- แรงสนับสนนุทางสังคมจากสามี
และญาต ิ
- บุคลากรสาธารณสุข 
- เพื่อนบ้าน 
 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการ ณ คลินิกฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขของ

รัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 จ านวน 155,887 คน 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณ Cochran(1977) ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง 452 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) จ านวน 452 ชุดซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัย ได้สร้างขึ้นจากการดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัว
แปรที่ต้องการศึกษาโดยน ามาหาค่า IOC (Index of Congruence) ได้ค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไปจึงจะยอมรับได้
ทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลการฝากครรภ์ของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก 10 ข้อ แบบวัดความรู้เกี่ยวการฝากครรภ์ จ านวน 10 ข้อ ทัศนคติต่อการ
ฝากครรภ ์จ านวน 14 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ ความสะดวกในการไปรับบริการ คุณภาพการ
บริการของสถานบริการ จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัวต่อการฝากครรภ์ จ านวน 13 ข้อ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และ

ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัธยฐาน น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบโลจิสติก (Multiple Logistic Regression) 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560ตามรหัส
โครงการเลขที่ HE-WTU0104 

 
ผล/สรุปผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการ ณ 
คลินิกฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 452 คน  

ส่วนที่ 2 อัตราการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ ระดับปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม ส่วน
ใหญ่กลุ่มอายุร้อยละ 20-30 ปี ร้อยละ55.8 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36.7 อาชีพส่วน
ใหญ่งานบ้าน / ช่วยเหลือ งานในครอบครัว ร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 30.1 และ
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 13.5 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 73.0 
รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 23.0 ล าดับของการตั้งครรภ์ ครรภ์แรกคิดเป็นร้อยละ 41.8 
จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 1-2 คนคิดร้อยละ 52.2 มีความตั้งใจในการมีบุตรร้อยละ 82.1 การเดินทางจากบ้าน
ไปที่สถานบริการสาธารณสุข ไม่เป็นอุปสรรคร้อยละ 96.2 สิทธิการรักษาพยาบาลใช้สิทธบิัตรประกันสุขภาพ
มากที่สุด ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ ประกันสังคม ร้อยละ 27.2 
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ค่าเฉลี่ยความสะดวกในการเดินทางมาฝากครรภ์ คุณภาพบริการของสถานบริการต่อการฝากครรภ์
และแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่า  

1) ค่าเฉลี่ยความสะดวกในการเดินทางมาฝากครรภ์ อยู่ในระดับสูง ( = 4.21, SD =.519)  
2) ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการของสถานบริการต่อการฝากครรภ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง  

( = 3.71, SD = .44)  
 3)  ค่ า เฉลี่ ยแรงสนับสนุนทางสั งคมจากคู่สมรสและครอบครัว  โดยรวมอยู่ ในระดับดี                

( ̅ = 4.01,S.D. = .425) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยบุคลากรสาธารณสุขโดย
รวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.40,S.D. = .507) การสนับสนุนจากเพื่อนบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับดี              
( ̅ = 3.85,S.D. = .949) 
 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยท านายการฝากครรภ์  

ปัจจัยที่มีต่อการฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงมีครรภ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจัย N Crude OR (95%CI) aOR* (95%CI) p-value 
1.อายุของหญิงการตั้งครรภ์ 
 1.1 20 ปีขึ้นไป 
 1.2 ต่ ากว่า 20 ปี  

 
83 
369 

 
1 
0.44 (0.27-0.72) 

 
1 
0.46 (0.25-0.83) 

0.010 

2. อาชีพ 
 2.1 แม่บ้าน 
 2.2 อื่นๆ 

 
136 
316 

 
1 
0.89(0.57-1.36) 

 
1 
0.84(0.54-1.33) 

0.461 

3. รายได้ 
 3.1 น้อยกว่า 10,000 บาท 
 3.2 10,000 บาทขึ้นไป 

 
330 
122 

 
1 
0.59 (0.37-0.96) 

 
1 
0.73 (0.44-1.21) 

0.220 

4. จ านวนการตั้งครรภ์ 
 4.1 ครรภ์แรก 

 
189 

 
1 

 
1 

0.566 

 4.2 ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป 263 0.83 (0.56-1.25) 1.15 (0.71-1.88) 
5. สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 5.1 บัตรประกันสุขภาพ 

 
249 

 
1 

 
1 

0.978 

 5.2 สิทธิอื่นๆ 203 0.88 (0.59-1.32) 1.00 (0.65-1.55) 
6. ความรู ้
 6.1 ต่ า-ปานกลาง 

 
411 

 
1 

 
1 

0.363 

 6.2 สูง 41 1.35 (0.69-2.64) 1.38 (0.68-2.78) 
7. ทัศนคติ 
 7.1 ต่ า-ปานกลาง 

 
438 

 
1 

 
1 

0.383 

X

X
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ปัจจัย N Crude OR (95%CI) aOR* (95%CI) p-value 
 7.2 สูง 14 1.74 (0.59-5.12) 1.66 (0.53-5.19) 
8. ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 8.1 สามี 

 
226 

 
1 

 
 
1 

0.179 

 8.2 คนอื่นๆ 220 1.57(1.04-2.38) 1.35(0.87-2.10)  
9. ปัจจัยเอ้ือ 
 9.1 ระดับมาก 

 
41 

 
1 

 
 
1 

0.886 

 9.2 ระดับต่ าถึงปานกลาง 411 1.2(0.61-2.37) 0.94(0.46-1.95)  
10. แรงสนับสนุนทางสังคม    0.049 
 10.1 ระดับสูง 65 1 1  
 10.2 ระดับต่ าถึงปานกลาง 387 1.77(1.03-3.03) 1.76(1.03-3.11)  

 
   เมื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆแล้วพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์ล่าช้า ได้แก่ อายุ
ขณะตั้งครรภ์และแรงสนับสนุนทางสังคม โดยพบว่า หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มที่จะฝาก
ครรภ์ล่าช้า 0.46 เท่าของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุ 20 ปีขึ้นไป  (95%CI=0.25-0.83)หรือแนวโน้มที่จะฝาก
ครรภ์ล่าช้ากว่ากลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 54 แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ าถึงปานกลางขึ้นไปมี
แนวโน้มที่จะฝากครรภ์ล่าช้ากว่ากลุ่มที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง 1.76 เท่า (95%CI=1.03-3.11) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถาน
บริการของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า อายุ การสนับสนุนของครอบครัว 
 อายุของหญิงตั้งครรภ์ ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มที่จะฝากครรภ์
ล่าช้า 0.46 เท่าของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุ 20 ปีขึ้นไป (95%CI=0.25-0.83) หรือแนวโน้มที่จะฝากครรภ์
ล่าช้ากว่ากลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 54 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ แอฟเฟท แม็คคาวบิ่น ในปี 2000 
อีไมล์ คูเป็คและคณะในปี 2002 ปีลีทุยทิ เทรี่ยนและจอร์จ รูบิน ปี2006 และมี อัลเดอร์เลียสเทน ในปี 
2007 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์  ประยุกต์ใช้ทฤษฎี PRECEDE 
Framework 

ปัจจัยเสริม แรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ในระดับต่ า
ถึงปานกลางขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะฝากครรภ์ล่าช้ากว่ากลุ่มที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง 1.77 เท่า  
(95%CI=1.00-3.11) สอดคล้องกับการศึกษาของ จรัญญา ดีจะโปะ(2556) ศึกษาผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการใน
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก การสนับสนุนของครอบครัวต่อการฝากครรภ์ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการแสดงพฤติกรรมของ บุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ถ้ามีการสนับสนุนของครอบครัวระดับดีจะส่งผลต่อการใช้บริการสุขภาพ (Andersen, 
1995) สอดคล้องกับการศึกษาของ Gross et al. (2012) พบว่า การสนับสนุนของสามีหรือคู่เป็นปัจจัยที่
เก่ียวข้องฝากครรภ์คร้ังแรก ภายใน 12 สัปดาห์ (p < .05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ สายใจ โฆษิตกุล
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พร (2555) พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (p < .05) สอดคล้องกับการศึกษาของนภศพร ชัยมาโย พย.ม.(2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการ
ฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของพูลศรี พรหมมี(2558)  ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการฝากครรภ์ล่าช้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ สอดคล้องกับการศึกษาของพัช
รินทร ์ช่างเจรจา (2556) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.น าปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมเน้นที่คู่สมรสและครอบครัวให้ความรู้แก่บุคคลในครอบครัว
ให้เห็นถึงความส าคัญต่อการมาฝากครรภ์ 

2.เพ่ิมการรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ทราบผลกระทบของการฝากครรภ์ล่าช้าให้มากข้ึนเพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการฝากครรภ์ ส่งผลให้มีการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเร็วภายใน 12 สัปดาห์ ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก  
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การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
THE PARTICIPATION OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN 
PREVENTION AND CONTROL OF LEPTOSPIROSIS IN HAUYNUA SUB – 
DISTRIC KHUKHAN DISTRIC SISAKET PROVINCE. 
 
ผู้วิจัย    สุวรรณ์  โคณะบาล 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 236 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสอยู่ใน ระดับปานกลาง ร้อย
ละ 50.4 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 29.2 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 20.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบตัิงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p – value < 0.05 ) ได้แก่ แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้
เรื่องโรคเลปโตสไปโรซิสไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 

 ผลการศึกษานี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสให้มากขึ้น โดยการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในประเด็นการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามความถนัด  

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม  
โรคเลปโตสไปโรซิส แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 This cross-sectional survey study was aimed at studying the participation and the 

factors that related to the participation of village health volunteers in prevention and 
control of leptospirosis at Huaynua Sub-district in Khukhan District, Sisaket Province. 
Samples were totally 236 village health volunteers. Data were collected through 
questionnaires during January 15th to February 5th, 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 participation of village health volunteers in prevention and control of 
leptospirosis was firstly at a moderate level accounted for 50.4 %; followed by a high 
level accounted for 29.2 %, and lastly at a low level accounted for 20.3 % respectively. 
According to the factors that related to the participation of village health volunteers in 
prevention and control of leptospirosis, they were statistically significant (p-value < 0.05) 
including the motivation to work. On the other hand, the knowledge of leptospirosis was 
not related to the participation of village health volunteers in prevention and control of 
leptospirosis. 

 The results of this study suggested that the responsible authorities in the area 
should increasingly promote the participation of village health volunteers in prevention 
and control of leptospirosis by enhancing the motivation to work on the aspect of 
working performance to achieve the targets on their own aptitude. 
 
 Keyword(s) : Participation, Village Health Volunteers, Prevention and Control of  
 Leptospirosis, Motivation to Work 
 

บทน า 
 องค์การอนามัยโลก เร่ิมตั้งแต่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 – 6 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านและผู้สื่อข่าวสาธารณสุข อสม. คือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการกระจายอ านาจลงสู่ประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ ประชาชนมีบทบาทชัดเจนในการผลักดันด้านสุขภาพ ยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
(สิริญา ไผ่ป้องและคณะ, 2558) อาสาสมัครสาธารณสุข คือผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนและเป็นแกนน าในการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดีและรับมือกับโรคต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกครั้ง (สิทธิ
พร เกษจ้อย, 2560 ) จากสถานการณ์โรคติดต่อในประเทศไทย ปัจจุบันพบอุบัติการณ์กลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งพบว่าโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นอีกโรคหนึ่งที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  
 จากการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคแต่ยังพบว่า มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆเช่น การควบคุมโรคระบาดโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสได้ 
จะเห็นได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ถือเป็นอัตราก าลังทางสาธารณสุขที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้
คนในชุมชน เกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพด้านต่างๆ รวมถึงงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส โดย
ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวนอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านจ านวน 236 คน ในการ
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ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จึงถือว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส  (ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ,2559) เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส  ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะหากทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุข สามารถน าไปใช้
ประกอบการวางแผนบริหารจัดการพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับคาม
ต้องการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบตัิงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 
ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ ( Cohen and Uphoff ,1981 ) ซึ่งประกอบ 4 ประการ คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส และแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่การปฎิบัติงาน ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 236 คน ซึ่งเป็นประชากรที่มี
อยู่ทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s 
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Alpha Coefficient) การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.936 
ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.804 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.912 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542703 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561-0001 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.5 กลุ่มอายุ 51-82 
ปี คิดเป็นร้อยละ 55.5 กลุ่มอายุ 35-50 ปี ร้อยละ 41.1 กลุ่มอายุ 20-34 ปี ร้อยละ 3.4 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
52.44 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 82 ปี สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.6 
รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 12.7 และน้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่า/ร้างร้อยละ 15.7 มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 66.5 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าร้อยละ 28.0 
ระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรือเทียบเท่าร้อยละ 5.5 5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 
600-5,000 บาท ร้อยละ 80.5 รองลงมารายได้ 5,001–10,000 บาท ร้อยละ 15.7 และรายได้น้อยที่สุด 
10,001–15,000 บาทร้อยละ 3.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 3,335.16 บาทต่อเดือนรายได้ต่ าสุด 600 
บาท และรายได้สูงสุด 15,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปรจ า
หมู่บ้าน 6-10 ปี ร้อยละ 33.9 ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปรจ าหมู่บ้าน 11-20 ปี ร้อย
ละ 31.8 ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปรจ าหมู่บ้าน 1-5 ปี ร้อยละ 20.3 และระยะเวลา
ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปรจ าหมู่บ้าน 21-38 ปี ร้อยละ 14.0 โดยระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ย 12.19 ปี ระยะเวลาน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขปรจ าหมู่บ้านมากท่ีสุด 38 ปี  

 2. ความรูเ้ก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซิส พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20.3 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.8 
   3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
53.0 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.6 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.4 
   4. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.2 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
20.3 และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.6 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
24.6 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 32..6 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 43.6 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
11.9 ด้านการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 36.9 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.9  
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 5. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (p > 0.05) (ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับการมี
ส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ ( n = 236 ) 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและ 
 ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส  
 ตัวแปร มาก ปานกลาง น้อย p - value 
 จ านวน จ านวน จ านวน  
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
เพศ 0.811 

- ชาย 17(26.2) 34(52.3) 14(21.5)  
- หญิง 52(30.4) 85(49.7) 34(19.9) 

 
สถานภาพสมรส 0.094 

- โสด 9(30.3) 13(43.3) 8(26.7) 
- สมรส 51(30.2) 91(53.8) 27(16.0) 
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 9(24.3) 15(40.5) 13(35.1) 

 
ระดับการศึกษา 0.216 

-  ระดับประถมศึกษา 43(27.4) 79(50.3) 35(22.3)  
-  ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 24(36.4) 30(45.5) 12(18.2)  
- ระดบัอนปุริญญาขึน้ไป 2(15.4) 10(76.9) 1(7.7)  

 * p – value> 0.05  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
กับการมีส่วนร่วมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไป
โรซิสวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=236) 
 
ตัวแปร 

การมีส่วนร่วม 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.042  0.523 
รายได้ต่อเดือน 0.053  0.421 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0.070  0.464 

ความรู้เกี่ยวกับโโรคเลปโตสไปโรซิส 0.012   0.850 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.707  0.001* 

* p – value < 0.05  
 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลป
โตสไปโรซิส ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.4 อธิบาย
ได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความภาคภูมิใจที่
ได้ท าประโยชน์ในงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส และการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชน เช่น การเผยแผ่ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่ถูกต้องส าหรับประชาชน แต่ไม่ได้
รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร ดังนั้น การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จิราภรณ์ สีดาผล (2557) พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.67 สอดคล้องกับการศึกษาของ สมตระกูล ราศิริและคณะ (2557) 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรายด้าน พบว่า 

การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 50.8 อธิบายได้
ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประชุมหรือวางแผนงานพร้อมทั้งก าหนด นโยบาย 
และเป้าหมายในงานมาก จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านบางส่วนเท่านั้น ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการวางแผนเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาน้อย ส่วนมากจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ
เพิ่มเติม ดังนั้น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจและการวางแผนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ไพรัตน์ ห้วยทรายและคณะ (2559) พบว่า มีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจและวางแผนด าเนินการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าฉลี่ย 2.66  
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 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.1 อธิบายได้ว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมมากในการน าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไปบอก
ต่อในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนให้ดีขึ้น แต่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่น้อย เนื่องจากในส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้ ท า
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านนี้น้อย ดังนั้น ท าให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุชาดา กระดาษ (2558) การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชนเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 47.5  
 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 44.5 อธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการอบรมหรือสัมนา เพื่อ
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนี้มาก แต่มีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ น้อย เนื่องจากขาดปัจจัย
สนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ ในการด าเนินการด้านนี้ ดังนั้น การส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จึงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ สีดาผล (2557) พบว่าการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.65 สอดคล้องกับการศึกษาของ สง่าเพียรภายลุน, 
และคณะ( 2553 )พบว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 46.2 อธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาก แต่มีทักษะในการประเมินผลน้อย เนื่องจากไม่เก่ียวข้องกับ
งานที่ตนปฏิบัติอยู่ อีกทั้งส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จึงเข้าใจว่าตนเองไม่มีทักษะงานใน
ด้านนี้ และไม่มีความรู้ที่จะสามารถประเมินผลได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ สีดาผล (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.66 และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุดใจ มอนไข่ และคณะ (2556) พบว่าการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก ่แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซิส เนื่องจากตระหนักว่าการท าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นงานที่มีเกียรติประชาชนยอมรับ และเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคม เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เกิดความสามัคคีในชุมชนมากยิ่งขึ้น 
ท าให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของสุขศิริ ประสมสุขและเพชรี กุณาละศิริ (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ( r = .478) อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ ( p –value < 0.05 )  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสขุ ต้องเน้นนโยบายการปอ้งกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซิส โดยก าหนดกลยุทธ์ในงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส
ในพื้นที่ให้ชัดเจน เช่น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งทางนิทรรศการ โดยให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ด้านการตัดสินใจและการวางแผน ด้านการการปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ 
และด้านการติดตามประเมินผล ตลอดจนการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตส
ไปโรซิสในด้านการรับผลประโยชน์ และการเสียสละเวลาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ปฏิบัติงานด้านนี้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยการเพิ่มสิ่งตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความเสียสละในงานป้องกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซิสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ ต้อง
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิ
สมากขึ้น โดยการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการยกย่องและชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น การมอบรางวัล หรือประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดี เป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส และเพิ่มการรวมกลุ่มของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มากข้ึน รวมถึงการจัดหางบประมาณในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเลป
โตสไปโรซิส เพื่อให้การด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบกึ่งทดลอง โดยน าปัจจัยด้านความรู้ และแรงจูงใจมาจัดกิจกรรมในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ การศึกษาประสิทธิผลของการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้
กลวิธีในการด าเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเชิงลึกมากข้ึน 

 3. ควรมีการขยายการศึกษาไปยังอ าเภออื่นๆ หรือ ในระดับเขต ตลอดจนระดับประเทศ ที่มีการ
ด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส เพื่อทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส และศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น ที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 
 

305



บรรณานุกรม 
จิราภรณ์ สีดาพล. (2557). แรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น,ขอนแก่น. 

ไพรัตน์ ห้วยทราย; และคณะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
 ประชาชน อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัย 
 กาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559.  
สิทธิพร เกษจ้อย. (2558). บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู บาน (อสม.) 

โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน. วารสาร
สถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560. 

สิริญา ไผ่ป้อง และคณะ. (2558). ความรู้และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการ
วางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน อ าเภอเพ็ญ จังหวัด วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่4 ฉบับที่2 เมษายน - มิถุนายน 2559. 

สุขศิริ ประสมสุขและเพชรี กุณาละศิริ. (2559). การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 
7 “สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
เพชรบุรี. 

สุชาดา กระดาษ. (2558). การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ. สารนิพนธ์สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

สุดใจ มอนไข่; และคณะ. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนบ้านวังไทร ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม.  

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 
สมตระกูล ราศิริ; และคณะ. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 32-42 ปีพ.ศ. : 2558. 

ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  อ า เ ภ อ ขุ ขั น ธ์  จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ ,2559. สื บ ค้ น จ า ก
www.khukhanph.com/2016/06/2559_7.html เมื่อวันที่ 5 ธ.ค 2560. 

Cohen, J.M. and Uphoff , N.T. (1981). Rural Development Participation : Concept 
 and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural 
 Development Committee Center for International Studies : Cornell 
Cronbach, L. J. (1970). Essential of Psychological Testing (3 ed.). New York : Harper. 
 
 

3



ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดอุบลราชธานี 
FACTORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE AMONG 
DIRECTOR OF HEALTH PROMOTING HOSPITALS ,UBON RATCHATHANI 
PROVINCE 
 

ผูวิจัย    อภิสิทธิ์  พูลงาม 

    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สุภาดา  คําสุชาติ  

    ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ 

   กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงและหาปจจยัที่มีผลตอประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งหมด จํานวน 302 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุ

แบบข้ันตอน 

ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดย

รวมอยูในระดับสูง (x ̅=195.9,SD=17.6) ทักษะการบริหาร และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง 

(x ̅=68.0,SD=7.7, x ̅=85.5,SD=8.6 ตามลําดับ) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตําแหนงเจาพนักงาน

สาธารณสุข ทักษะการบริหารและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.15,0.19,0.63 และ 0.71ตามลําดับ) และปจจัย

ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ทักษะการ

บริหาร และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดรอยละ 57.0 

  

คําสําคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี 
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Abstract 
This research aims to study the level of performance. Management skills, 

transformational leadership, and Factors affecting effectiveness of the Director of Health 
Promoting Hospitals in Ubon Ratchathani Province. The sample was 302 Health 
Personnel. Data collecting by using questionnaires. Statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, median, Pearson's correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis. 

The results showed that overall level of effectiveness was high (x ̅ = 195.9, SD = 
17.6), Administrative skill and transformational leadership was high (x ̅ = 68.0,SD = 7.7, 
x ̅= 85.5,SD = 8.6 respectively). There were positive significantly relationship between 
factors namely Undergraduate degree, Junior Health Worker, Administrative skills and 
Transformational Leadership and the Performance. The variables that can predict the 
performance in a statistically significant were Junior Health Worker position, 
Administrative skills and Transformational Leadership can predict the variable 
performance by 57 percent. 
 
Keyword : Effectiveness, Tambon Health Promoting Hospital, Ubon Ratchathani 
Province 
 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการทางดาน

สาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน บริการสาธารณสุข หมายถึง บริการตางๆ อันเก่ียวกับการสรางเสริม

สุขภาพ ปองกันโรคและปจจัยคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย และบําบัดสภาวะความเจ็บปวยและการฟนฟู

สมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดใหบุคคล

ทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคของ

กระทรวงสาธารณสุขและการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองนั้น สิ่งสําคัญ

ตองคํานึงถึงคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนั้น นับเปนหนวยบริการ

สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด เปนหนวยแรกที่ประชาชนเขารับบริการ เปนจุดสําคัญ

ในการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีหนาที่หลักในการจัดบริการ

สาธารณสุขผสมผสานแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งทั้งประเทศมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ทั้งสิ้น 9,878 แหง ครอบคลุมทุกตําบล เปนหนวยงานใหบริการเชิงรุก หมายถึง การปองกันโรค การสงเสริม

สุขภาพอนามัยใหเกิดผลตอสุขภาพและ บริการเชิงรับ หมายถึง การรักษาพยาบาล มีฐานการบริการกวางขวาง

ครอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหประชาชนโดยทั่วไป สามารถเขาถึงบริการไดงาย 
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในฐานะผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สามารถ

บริหารงานอยางอิสระ มีขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารภายใต การบังคับบัญชาของสาธารณสุขอําเภอ มี

บทบาทหนาที่ในดานบริหาร ดานบริการและดานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย และหากผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปฏิบัติงานไดไมมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอการใหบริการดานสุขภาพแก

ประชาชนที่ไมมีประสิทธิภาพตามมา สงผลใหประชาชนอาจไดรับบริการดานสุขภาพที่ไมไดมาตรฐานและ

ทัดเทียมกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากปญหาหลายดาน เชนผูบริหารหรือผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ขาดทักษะที่จําเปนทั้งดานการบริหาร ภาวะผูนํา ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จังหวัดอุบลราชธานี แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 25 อําเภอ มีโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ทั้งหมด 317 

แหง โดยจากสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใน ปงบประมาณ 2557-2559 มีอําเภอที่มี

ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑสูงกวาคาเฉลี่ย 13,10และ7 อําเภอ คิดเปนรอยละ52,40และ28 ตามลําดับ และ 

อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาคาเฉลี่ย 12,15และ12 อําเภอ คิดเปนรอยละ48,60และ48 ตามลําดับ จาก

ขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานมีแนวโนมลดลงและยังมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

อีกหลายแหง ที่ยังมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงการใหบริการ เพื่อจัดบริการที่มีมาตรฐานใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  

 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาการบริหารงานที่มีประสิทธิผล เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่จะตองบริหารจัดการและแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอ

การบริหารงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว สามารถปรับตัว

และทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีการแขงขันและวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหปจจัย

ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยนําปจจัยดานทักษะ

การบริหาร และดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากผูบริหาร จําเปนตองมีการ

ปรับตัวและผูบริหารตองมีทักษะในการบริหาร สามารถทําใหประสิทธิผลของงานและองคการสูงข้ึน แมวาอยูใน

สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีและการมีทรัพยากรจํากัด พรอมทั้ง

อยูในชวงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการที่เนนคุณภาพและมีการแขงขันที่สูงยิ่ง เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการ สงเสริม สนับสนุนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหสามารถบริหารจัดการ

งานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

จังหวัดอุบลราชธานี 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดนําคุณลักษณะสวนบุคคล ทักษะการบริหาร ตามแนวคิดของ โรเบิรต แอล แคท 

(Robert L. Katz ) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของแบส (Bass 1985) เปนตัวแปรอิสระ และ ตัว

แปรตามคือการวัดประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Hoy & Miskel เปนกรอบในการ

ประเมิน เนื่องจากมีความครอบคลุมในการประเมินประสิทธิผลของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล และสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดังภาพประกอบที่1 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่ กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษาสูงสุด 
4. ระยะเวลาดํารงตาํแหนงผูบริหาร 
5. ตําแหนงตามวชิาชีพ 
6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
1. ทักษะการบริหาร 
  1.1 ทักษะดานเทคนิค (Technical  skill) 
  1.2 ทักษะดานบุคคล (Human skill) 
  1.3 ทักษะดานความคิด (Conceptual  skill) 
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  2.1 การสรางบารมี (Charisma) 
  2.2 การสรางแรงบนัดาลใจ ( nspirational) 
  2.3การกระตุนทางปญญา( ntellectual  
stimulation) 
  2.4การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
( ndividualization  Consideration) 

  

 

ประสิทธิผลการป ิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี 

1. การปรับตัว (Adaptation) 

2. การบรรลเุปาหมาย ( oal  

attainment) 

3. การบูรณาการ ( ntegration) 

4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม

(Latency) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือผูรักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบปงบประมาณ 2560 

จํานวน 317 คน โดยผูวิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด (ขอมูลสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ รายอําเภอ 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2558) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยประยุกตข้ึน โดย ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ

แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลคุณลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอ และประสบการณในการบริหาร ลักษณะขอคําถามเปนแบบ

เลือกตอบ และขอคําถามปลายเปด จํานวน 7ขอ 

สวนที่ 2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามกรอบ

แนวคิดของ Hoy &Miskelจํานวน 48 ขอ ไดแก การปรับตัวการบรรลุเปาหมาย การบูรณาการและการรักษา

แบบแผนวัฒนธรรม คาความเที่ยง (Reliability)เทากับ 0.94 โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง ระดับประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด   

  ระดับ 4 หมายถึง ระดับประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง ระดับประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง ระดับประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง ระดับประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด 

สวนที่ 3 ทักษะการบริหารของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามกรอบแนวคิดของ 

Katz จํานวน 18 ขอ ไดแก ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานบุคคลและทักษะดานความคิด คาความเที่ยง 

(Reliability) เทากับ 0.83 โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5ระดับ ดงันี้  

ระดับ 5 หมายถึง ระดับทักษะบริหารอยูในระดับมากที่สุด     

ระดับ 4 หมายถึง ระดับทักษะบริหารอยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับทักษะบริหารอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ระดับทักษะบริหารอยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ระดับทักษะบริหารในระดับนอยที่สุด    
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สวนที่ 4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตาม กรอบ

แนวคิดของ Bass จํานวน 20 ขอ ไดแก การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คาความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.94 โดยใชแบบสอบถาม เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้        

ระดับ 5 หมายถึง ระดับภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด      

ระดับ 4 หมายถึง ระดับภาวะผูนําอยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับภาวะผูนําอยูในระดบัปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ระดับภาวะผูนําอยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ระดับภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด     

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและกําหนด

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมาน วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม โดยใชสถิติวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

3. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) 

การวิจัยในคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยเวส

เทิรน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-

WTU 542696 
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ผล/สรุปผล 

1.จากประชากรทั้งหมด 317 คน แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน จํานวน 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

95.26 สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 64.8 อายุอยูระหวาง 51-60 ปมากที่สุด รอยละ 47.4 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 80.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร รพ.สต.อยูระหวาง 1-10 ปมากที่สุด 

รอยละ 49.3 ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 

66.6,17.2 และ 16.2 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 30,001-45,000 บาทมากที่สุด รอยละ 62.6 

2.ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูใน

ระดับสูง โดยดานการปรับตัวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

3.ระดับทักษะการบริหารของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูในระดับสูงมี

เพียงทักษะดานเทคนิคที่อยูในระดับปานกลาง 

4.ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยูในระดับสูง 

โดยการสรางบารมีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

5.ปจจัยสวนบุคคลมีเพียงระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ที่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวน ทักษะการบริหารทุกดานและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P-value นอยกวา 0.001 

6.ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดแก 

ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ทักษะการบริหารและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามคือประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลได

รอยละ 57 โดยทุกตัวแปร เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเปนอิทธิพลทางบวก 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ทักษะการบริหารและภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดังตาราง 

 

ตัวแปร    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    P-value 

ปจจัยสวนบุคคล   

เพศชาย      - 0.06      0.24 

อายุ      0.11    0.05 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตําแหนงผูบริหาร 0.02    0.65 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน    0.02     0.69 

ระดับการศึกษา     0.11    0.05 

  -ต่ํากวาปริญญาตรี     0.15    0.007 

  -ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  - 0.01     0.82 
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ตัวแปร    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    P-value 

ตําแหนงตามวิชาชีพ   

  -เจาพนักงานสาธารณสุข   0.19    0.001 

  -นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ  -0.08     0.15 

ทักษะการบริหาร    0.63    <0.001 

  ทักษะดานเทคนิค    0.37    <0.001 

ทักษะดานบุคคล    0.54    <0.001 

  ทักษะดานความคิด   0.66    <0.001 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   0.71    <0.001 

  การสรางบารม ี    0.61    <0.001 

  การสรางแรงบันดาลใจ   0.70    <0.001 

  การกระตุนทางปญญา   0.56    <0.001 

  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  0.60    <0.001 

   

จากตาราง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และตําแหนงตามวิชาชีพ 

ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ทักษะการบริหารทุกดานและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value < 0.001) 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่นําเขาสมการที่รวมกันทํานายประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ

ตัวแปรที่นําเขาสมการ Stepwise Multiple Regression Analysis 

 

ตัวแปร    B SE (b)    Beta       t     p-value 

ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข 6.11  1.81    0.13    3.36      0.001 

ทักษะการบริหาร   0.57 0.11    0.25    4.84      <0.001 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  1.11 0.10    0.54    10.76      <0.001 

 

Constant = 61.1, R2=0.570, R2adj=0.566, F= 131.58 
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อภิปรายผล 

ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูใน

ระดับสูง เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีการทํางานเปนเครือขาย มีการติดตามนิเทศงานปละ 2 คร้ัง และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรวมกันทํางานเปนทีม สงผลใหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อแยกรายดานพบวา ดานการปรับตัวอยูในระดับ

สูงสุด รองลงมาคือดานบูรณาการ แสดงใหเห็นวาผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามารถปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อพัฒนา

งาน สอดคลองกับการศึกษาของ สายชล แสงแดงชาติ(2555) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการบริหาร ที่มีผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข เขต 3 พบวาผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขต 3 มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดคือการปรับตัว รองลงมา คือการบรรลุเปาหมาย การ

รักษาแบบแผนวัฒนธรรมและการบูรณาการตามลําดับ  

ระดับทักษะการบริหารของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูในระดับสูง 

เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายสนับสนุนใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตนทุกป สงผลใหทักษะการบริหารโดยรวมอยูในระดับสูง 

มีเพียงดานเทคนิคที่อยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกรายดานพบวา ทักษะดานความคิด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดลําดับความสําคัญ จัดงานใหเปนไปตามระบบเวลา ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษา

ของ สายชล แสงแดงชาติ(2555) ที่ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการบริหาร ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 พบวา ทักษะการ

บริหารอยูในระดับมาก( x ̅=3.64) เมื่อแยกรายดานพบวา ทักษะดานความคิด ทักษะดานบุคคลและดานเทคนิค( 

x ̅=3.88,3.51และ3.48ตามลําดับ)  

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยรวมอยูใน

ระดับสูง เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีนโยบายในการทํางานคือ “ใจสําราญ งานสําร็จ” 

ทําใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน ใหความสําคัญ เปน

กันเองกับบุคลากรในหนวยงานและมีความรับผิดชอบในภารกิจรวมกับบุคลากรในหนวยงาน ทําใหมีระดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อแยกรายดานพบวา การสรางบารมี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการการใหเกียรติยกยองผูรวมงาน และการคํานึงถึงดานศีลธรรม รองลงมาคือการสรางแรง

บันดาลใจ การกระตุนปญญาและการคํานึงถึงปจเจกบุคคลนอยที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของเนตร

นภา แกวพูน (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน เขต 6 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน เขต 6 อยู

ในระดับมากโดยมีการสรางบารมีมากที่สุด รองลงมา การกระตุนปญญา การสรางแรงบันดาลใจและการคํานึงถึง

ปจเจกบุคคลนอยที่สุด 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ทักษะการบริหาร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ปจจัยสวนบุคคลคือระดับการศึกษาต่ํา

กวาปริญญาตรีและตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทักษะการ

บริหารและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P-value นอยกวา 0.001 ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ เนตรนภา แกวพูน (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การทํางาน

เปนทีมกับประสิทธิผลในการบริหารงานของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน เขต6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การทํางานเปนทีม มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหนาศูนย

สุขภาพชุมชน เขต 6 (r = 0.34, 0.39 p-value<0.001 ตามลําดับ)  

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลคือตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ทักษะการบริหาร และภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคือประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดรอยละ 57 เนื่องจาก ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ที่ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึ่งจัดอยูในกลุมทั่วไป มีประสบการณในการทํางาน

มากกวา 10 ป ทําใหมีทักษะในการบริหารและมีความเปนผูนําที่สูง อีกทั้งมีภาระงานที่ไมหนักมากจนเกินไปทํา

ใหสามารถมีเวลาพิจารณาไตรตรองงานที่ดําเนินการไดอยางถ่ีถวน สงผลใหมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูง

ตามมาดวยเชนกัน ทําใหทั้งสามปจจัยสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีได สอดคลองกับการศึกษาของ สมพรรณ 

ไกรษร(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหนางาน กับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดชัยภูมิ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ และ ประสบ

การณการทํางาน สามารถรวมกันพยากรณการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ไดรอยละ 24.3 (R2 = 0.243) ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ

สอดคลองกับ เนตรนภา แกวพูน (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การทํางาน

เปนทีมกับประสิทธิผลในการบริหารงานของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน เขต 6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และการทํางานเปนทีม สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรประสิทธิผลการบริหารงานไดรอยละ 17.8 (R2 = 

0.178) พรอมกันนี้ยังสอดคลองกับ สายชล แสงแดงชาติ (2555) ที่ศึกษาทักษะการบริหารและบรรยากาศ

องคการ ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 พบวา ทักษะการบริหารและบรรยากาศองคการสามารถรวมกันอธิบายการ

ผันแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฯ ไดรอยละ 36.5 

(adjusted R2 = 0.365 p <0.0001)  
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การวิจัยคร้ังนี้ พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของหลายทานที่ไดศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แตการศึกษาคร้ังนี้ พบวาตัวแปรที่ไดสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรตามคือประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ไดสูงกวาทุกงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทบทวน คือรอยละ 57 แตการวิจัย

คร้ังนี้ก็มีขอจํากัดคือ จากประชากรทั้งหมด 317 คน สามารถเก็บขอมูลได 302 คน คิดเปนรอยละ 95.26 สวนที่

ไมสามารถเก็บขอมูลได เนื่องจากในขณะเก็บขอมูลยังไมมีผูปฏิบัติหนาที่หรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งขอมูลที่ขาดหายไปรอยละ 4.74 หากสามารถเก็บขอมูลไดครบ อาจทําใหมี

การแปรผลที่แตกตางจากผลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ ก็เปนได ขอสังเกตสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรีและตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เนื่องจากผูบริหารที่มีตําแหนงและระดับการศึกษาที่สูงข้ึน มี

ภาระงานที่มากข้ึน ตองรับผิดชอบงานหลายดานทําใหไดรับประสิทธิผลการปฏิบัติงานไมเปนที่นาพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย 

1.ควรเผยแพรความรูเ ก่ียวกับทักษะการบริหารและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและที่มีผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ใหหนวยงาน

ตางๆ ไดรับทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารงานใหเขมแข็งและมีประสิทธิผล  

2.ผูบริหารระดับกลางควรนิเทศงานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

เปาหมาย เพื่อกระตุนการปฏิบัติงานและชวยแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 

3.ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควรกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานที่ทาทาย ชัดเจน 

มีมาตรฐานและใหความสําคัญกับขอมูลเพื่อนําไปวางแผนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตอไป 

ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช       

ควรมีการเพิ่มทักษะการบริหาร ในดานการใหความสําคัญกับขอมูลเพื่อนําไปวางแผนในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต 
 
DEVELOPMENT OF RENAL FILTRATION UNIT MODEL 
 
ผู้วิจัย    อัจฉรา  เจริญรูป  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร  จันทมาลี  
 ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
  
บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต โดยใช้วัสดุที่สามารถทดแทนชุดกรอง
ส าเร็จรูป 2) หาประสิทธิภาพของชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไตก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาโดยเลือกแบบ
เจาะจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว จ านวน 24 คน เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ผลการวิจัยพบว่าชุดจ าลองการกรองของหน่วยไตที่ใช้ทดแทนหัวกรองส าเร็จรูป ท าโดย บรรจุกระดาษกรอง 
ส าลี และกระดาษไขอย่างละ 5 แผ่นลงในกระบอกฉีดยาซึ่งให้ผลการกรองใกล้เคียงกับหัวกรองส าเร็จรูป การหา
ประสิทธิภาพของชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50 /83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน    = 16.79 (S.D. = 1.67) สูงกว่า
ก่อนเรียน    = 5.54 (S.D. = 2.37) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคญั : ชุดทดลอง, ชุดจ าลอง , การกรองของหน่วยไต  
 
Abstract  
  This study was aimed to study 1) the development of renal filtration unit model using 
syringe filter-substituted material, 2) finding of the efficiency of renal filtration unit model and 
3) to compare the mean scores between the pre-learning and post-learning. The sample group 
from this study consisted of 24 students from Mattayom 2 from Ban Klongprao School. The 
research instrument used in this study included the experimental set of renal filtration unit 
model, and pre-test and post-test proficiency exam.  
  The results show the experimental set of renal filtration unit model used the syringe 
filter-substituted material and comparison of the efficiency in renal filtration, it was found that 
the 5 filter papers at the upper, 5 cottons and 5 glassine papers at the lower, respectively. The 
efficiency of the experimental set is 82.50 /83.95, higher than 80/80. The comparison of the 
post-test mean scores was    = 16.79 with S.D. = 1.67 higher than that of the pre-test scores was 
   = 5.54 with S.D. = 2.37 at a significance level of .01. 
 
 Key Word (s): experimental set , model , renal filtration 
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บทน า  
ปัจจุบันการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเพื่อ

ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ทุกด้าน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1-2) ซึ่งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องเริ่มจาก
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน (ชาญชัย ค าสะอาด. 2553 : 9) แต่สภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนได้รับ
การเรียนรู้และความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวมากกว่าในห้องเรียนท าให้ความใส่ใจในการเรียนลดน้อยลง โดยสามารถวัด
พฤติกรรการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าย่อม
หมายถึงความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องนั้นๆย่อมลดลงไปด้วย(มิรันตี โทผาวงษ์ และกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา. 2556 : 1) การที่
นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนน้อยอาจไม่ได้เกิดจากสิ่งยั่วยุภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการขาดความ
น่าสนใจในการเรียน และการขาดนวัตกรรการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอ
เกาะช้างจังหวัดตราด พบว่าหัวข้อที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอยู่ในระดับควรพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่ ระบบ
ขับถ่าย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกาย อาจเกิดจากเนื้อหาในการเรียนมีค่อนข้างมากและขาดนวัตกรรมหรือสื่อ
การเรียนที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบขับถ่าย จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียน (พรพีระ สังข์กระแสร์. 2548) 
การลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดี (กริ่งแก้ว นวลศรี. 
2551 : 1 - 2) มีส่วนช่วยในการจ าและเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆได้มากข้ึน  

จากข้อมูลและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้เรื่องระบบขับถ่าย จากการค้นคว้าหาข้อมูล พบว่ากิจกรรมการจ าลองการกรองเลือดของหน่วยไต โดย ยุน ,          
ลี และคิม (Yun, Lee and Kim. 2017 : 774 - 777) มีความน่าสนใจในการน ามาเป็นต้นแบบในการประยุกต์พัฒนา
เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) 
การเลือกแบบจ าลองการกรองของไต เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยการเลือกแบบจ าลองการกรองที่
ก าหนดให้ และเปรียบเทียบกับลักษณะการกรองของไตตามความเข้าใจ 2) กระบวนการกรองผ่านกระบอกฉีดยา เป็น
การกรองสารผสมระหว่างน้ าแป้งและน้ าตาลความเข้มข้น 10% w/v อย่างละ 10 มิลลิลิตรที่ผสมไอโอดีนผ่านหัวกรอง
ลงสู่หลอดทดลอง เพื่ออธิบายถึงกลไกการกรองของเสียของไตที่บริเวณโกลเมอรูลัส (Glomerulus) เข้าสู่โบว์แมน
แคปซูล (Bowman's capsule) โดยแทนสารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน เม็ดเลือดแดง เป็นต้น ด้วยสารละลายน้ าแป้ง 
และแทนสารโมเลกุลเล็ก เช่น น้ า กลูโคส กรดอะมิโน ยูเรีย เป็นต้น ด้วยสารละลายน้ าตาล (ดังรูปที่ 1) และ 3) การ
ทบทวนแบบจ าลอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาว่าแบบจ าลองที่เลือกไปในกิจกรรมที่ 1 สามารถอธิบายถึง
กระบวนการกรองของหน่วยไตได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาว่าสารผสมและสารที่กรองผ่านสู่หลอดทดลองเปรียบได้กับสาร
ใด สามารถใช้อธิบายเชื่อมโยงกับแบบจ าลองที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกไว้ได้อย่างไร 
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รูปที่ 1 (ซ้าย) แบบจ าลองการกรองของหน่วยไตด้วยกระบวนการกรองผ่านกระบอกฉีดยา 
(ขวา) ภาพเปรียบเทียบกระบวนการกรองผ่านกระบอกฉีดยากับกระบวนการกรองของหน่วยไต 

ที่มา : Yun, Lee and Kim. 2017 : 776 
 

แม้การทดลองจะสามารถท าได้ง่ายใช้วัสดุน้อยชิ้น แต่เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองพร้าวตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ ท า
ให้ไม่สะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ตามการทดลองข้างต้น อีกทั้งหัวกรองส าเร็จรูปส าหรับกระบอกฉีดยามีราคาสูงและไม่
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ แนวทางในการแก้ปัญหา คือ ออกแบบชุดบรรจุวัสดุกรอง โดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 10 
มิลลิลิตรตามการทดลองต้นแบบ แล้วน าวัสดุที่หาได้ง่ายในห้องวิทยาศาสตร์และราคาไม่แพง เช่น ส าลีแผ่น กระดาษ
กรอง กระดาษเซลโลเฟน และกระดาษแก้วขุ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่จัดหาได้ง่าย และมีห้องปฏิบัติการ จึงเป็นแนวทางให้ผู้วิจัย
น าไปศึกษาประสิทธิภาพในการกรองของวัสดุทดสอบจ านวนต่างๆแล้วน าชุดการทดลองที่ ให้ผลใกล้เคียงกับการกรอง
ของหัวกรองส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

เมื่อน าพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไตแล้ว น ามาออกแบบใบงานและทดลองจัดกิจกรรมการสอนเพื่อหา
ค่าประสิทธิภาพของชุดจ าลองที่แล้วเสร็จ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบขับถ่ายเมื่อใช้ชุดจ าลองการ
กรองของหน่วยไตในการเรียนเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ใหม่ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต โดยใช้วัสดุที่สามารถทดแทนชุดกรองส าเร็จรูปได้ 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน

บ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบขับถ่าย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เรียนโดยใช้

ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ก่อนเรียนและหลังเรียน  
  
 
 

323



กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบขับถ่าย ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีผลการประเมินในระดับที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ซึ่งอาจเกิดจากการขาดนวัตกรรมการเรียนการสอน หรือขาดบทปฏิบัติการที่หลากหลายในการฝึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยพัฒนาจากกิจกรรมเรื่องการจ าลองการกรองเลือดของหน่วยไต ของ ยุน, ลี และคิม (Yun, Lee 
and Kim. 2017 : 774 - 777)  
  
วิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2561  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
2. เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต และ
ใบงานจ านวน 3 ใบงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบขับถ่าย 
3. การพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต และการสร้างใบงาน 
  การออกแบบและพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ใช้กระบวนการของวัลลภ จันทร์ตระกูล (2529 : 
40-42) มีขั้นตอนดังนี้ 
  1) การก าหนดวัตถุประสงค์การน าชิ้นงานที่สร้างไปใช้ในการสอน 
  2) การก าหนดหน้าที่ของชิ้นงาน 
  3) การศึกษาปัจจัยที่ท าให้ชุดทดลองสามารถท างานได้ตามรายการหน้าที่ที่ก าหนด 
  4) การวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์ โดยพิจารณาเกณฑ์เรื่องประสิทธิภาพ
ในการท างาน ขนาด รูปร่าง ความคงทน การบ ารุงรักษา และราคาเป็นหลัก 
  5) การสร้างต้นแบบและตรวจสอบ 
  6) การเขียนแบบ เพื่อประโยชน์ในการผลิตครั้งต่อไป ต้องมีทั้งแบบภาพประกอบ และการแยกชิ้นส่วน หรือ
แบบลายวงจรของแผ่นวงจรพิมพ์ 
  7) การเตรียมเอกสารประกอบอุปกรณ์ที่ออกแบบสร้าง ควรต้องจัดเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งาน เพื่อ
ผู้ใช้จะได้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้าง  
 โดยขั้นตอนการพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ท าโดยประยุกต์จากกิจกรรมการจ าลองการกรองเลือด
ของหน่วยไต โดย ยุน, ลี และคิม (Yun, Lee and Kim. 2017 : 774 - 777) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การเลือก
แบบจ าลองการกรองของไต 2) กระบวนการกรองผ่านกระบอกฉีดยา และ 3) การทบทวนแบบจ าลอง ผู้วิจัยสนใจ
พัฒนาหัวกรองที่ใช้ในกิจกรรม 2) โดยใช้วัสดุที่สามารถทดแทนชุดกรองส าเร็จรูป หรือทดแทนหัวกรองสารส าหรับ
กระบอกฉีดยา (Syringe filter) ช่องว่างขนาด 0.20 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 13 มิลลิเมตร โดยมุ่งเน้น
เพื่อให้การทดลองยังให้ผลใกล้เคียงเดิม แต่ค านึงถึงความสะดวกในการจัดหาวัสดุและลดค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงได้เลือกวัสดุ
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ที่มีความสามารถในการกรองที่พบได้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือหาซื้อได้ง่าย ได้แก่ กระดาษเซลโลเฟน กระดาษ
กรอง กระดาษแก้วขุ่น และส าลี บรรจุลงในกระบอกฉีดยาและทดสอบสีของสารที่ได้จากการกรองโดยเปรียบเทียบกับสี
ของสารที่ได้จากการกรองผ่านหัวกรองส าเร็จรูป 
 การออกแบบและพัฒนาใบงานส าหรับชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต มีขั้นตอนดังนี้ คือ ศึกษาเนื้อหาทฤษฎี 
ตั้งชื่อใบงาน สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดขั้นตอนของการปฏิบัติ สร้างค าถามท้ายการ
ทดลอง สร้างใบงาน หลังจากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้  
  1) ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียนด้วยชุดทดลองแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบขับถ่าย จ านวน 20 ข้อ 
  2) สอนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน  
ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 3 ชั่วโมง โดยสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง การให้ความร่วมมือใน
การทดลอง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขณะท าการทดลอง ในระหว่างกิจกรรมครูชักน าให้นักเรียนท าการทดลองและตอบ
ค าถามในแต่ละใบงาน จนครบทุกเนื้อหาการทดลอง 
  3) หลังจากด าเนินการตามกิจกรรม ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายการทดลอง และท าการทดสอบหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบขับถ่าย จ านวน 20 ข้อ บันทึกคะแนน น ามาวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ 
  

ผล/สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต โดยใช้วัสดุที่สามารถทดแทนชุดกรองส าเร็จรูป 
ท าโดยเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในห้องปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่ กระดาษเซลโลเฟน กระดาษกรอง กระดาษแก้วขุ่น และ
ส าลี ในการพัฒนาชุดจ าลองโดยใช้กระบอกฉีดยาบรรจุวัสดุกรองแบบต่างๆพบว่ากระดาษเซลโลเฟนไม่สามารถน ามาใช้
เป็นวัสดุกรองในการทดลองนี้ได้เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุ และชุดจ าลองที่บรรจุกระดาษกรอง ส าลี และกระดาษไข
อย่างละ 5 แผ่น ดังภาพที่ 2 ด้านขวา ให้สีของสารที่กรองผ่านวัสดุกรองแต่ละหลอดใกล้เคียงกับสีของสารที่กรองผ่าน
หัวกรองส าเร็จรูป ดังภาพที่ 2 ด้านซ้าย ผู้วิจัยจึงเลือกชุดจ าลองดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมการสอนครั้งนี้ 

325



   
 

รูปที่ 2 แผนภาพเปรยีบเทียบสีของ 
(ภาพซ้าย) สารที่ผ่านการกรองด้วยชุดจ าลองที่ใช้หัวกรองส าเรจ็รูป และ 

(ภาพขวา) สารที่ผ่านการกรองด้วยชุดจ าลองที่ใช้วัสดุทดแทน (กระดาษกรอง ส าลี และกระดาษไขอยา่งละ 5 แผ่น) 
 

2. การหาประสิทธิภาพของชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บคะแนนเฉลี่ยในแต่ละใบ
งานทดลองระหว่างเรียน และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน ดังแสดงไว้ตามตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต 

แบบทดสอบ N คะแนนเต็ม    S.D. ประสิทธิภาพ 
ใบงานทดลองระหว่างเรียน (E1) 24 30 24.75 1.45 82.50 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 24 20 16.79 1.67 83.95 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยใบงานทดลองระหว่าง
เรียนมีค่าเท่ากับ (   = 24.75, S.D. = 1.45) ค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 82.50 และส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ (   = 16.79, S.D. = 1.67) ค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 83.95 สรุปได้ว่าชุดจ าลองการกรองของหน่วยไตที่
สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50 /83.95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบขับถ่าย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนโดยใช้ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงไว้ตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ N    S.D. t 
ก่อนเรียน 24 5.54 2.37 

21.26** 
หลังเรียน 24 16.79 1.67 

 
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลของคะแนน

สอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ (   = 16.79, S.D. = 1.67) สูง
กว่าผลคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ (   = 5.54 , S.D. = 2.37) ซึ่งคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้น ช่วยเหลือและท างานเป็นกลุ่ม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
 
อภปิรายผล  

1) การพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต โดยใช้วัสดุที่สามารถทดแทนชุดกรองส าเร็จรูป ท าโดยเลือกใช้
วัสดุที่หาได้ง่ายในห้องปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่ กระดาษเซลโลเฟน กระดาษกรอง กระดาษแก้วขุ่น และส าลี ในการ
พัฒนาชุดจ าลองโดยใช้กระบอกฉีดยาบรรจุวัสดุกรองแบบต่างๆ พบว่าการกรองผ่านกระดาษเซลโลเฟนจ าเป็นต้องใช้
เวลานานและกรองผ่านแรงกดอากาศได้ยากจึงไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้ในชุดจ าลองนี้ และชุดจ าลองที่บรรจุกระดาษ
กรอง ส าลี และกระดาษไขอย่างละ 5 แผ่น ให้สีของสารที่กรองผ่านวัสดุกรองแต่ละหลอดใกล้เคียงกับสีของสารที่กรอง
ผ่านหัวกรองส าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของยุน, ลี และคิม (Yun, Lee and Kim. 2017 : 774 - 777) ที่
พบว่าก่อนการกรองสารผสมเป็นสีน้ าตาล เมื่อผ่านการกรองสารละลายที่ได้มีสีใสและจะมีสี เข้มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณ
การกรองที่เพิ่มข้ึน โดยแทนให้สารละลายที่กรองได้เป็นสารขนาดเล็กเช่นน้ า น้ าตาลกลูโคส และกรดอะมิโน ส่วนสารที่
ถูกกรองไว้เป็นสารโมเลกุลใหญ่ในเลือดเช่นเม็ดเลือดแดงและโปรตีนเป็นต้น อีกทั้งยุน และคณะยังอธิบายเพิ่มเติมว่า 
หากการกรองไม่สามารถซับสีไว้ได้ อาจใช้อธิบายถึงหน่วยไตที่ท างานผิดปกติได้  

2) ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.50 /83.95 ซึ่งเหมาะสมตามเกณฑ์ 80/80 โดยที่ค่า 82.50 คือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากใบงานทดลองระหว่างเรียน และค่า 83.95 คือ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (Post-test) ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูง เพราะว่านักเรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนมาแล้ว และ
เมื่อผ่านกิจกรรมการจ าลองการกรองของหน่วยไตช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความจ าในเนื้อหาวิชามีความแม่นย า
สูง และกิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมที่เสร็จสิ้นในสัปดาห์เดียวท าให้ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนยังแม่นย า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองเรื่องการวัด
อุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง การวัดอุณหภูมิ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.48/82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (2558) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัย พบว่า ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.62/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80)  

3) จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบขับถ่าย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เรียน
โดยใช้ชุดจ าลองการกรองของหน่วยไต ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากกิจกรรมการทดลองผ่านชุด
จ าลองการกรองของหน่วยไตเป็นตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้เรียน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งชุดทดลองเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ผู้เรียนสามารถมองเห็นและมี
ประสบการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ กลมภพตระกูล (2555) เรื่อง การพัฒนา
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 ผลการทดลองพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) การจัดชุดจ าลองโดยใช้วัสดุทดแทน สามารถใช้วัสดุอื่นๆที่มีคุณสมบัติในการกรองและหาได้ง่ายในโรงเรียน
หรือท้องถิ่นมาบรรจุลงในกระบอกฉีดยาเพื่อใช้จ าลองการกรองของหน่วยไตได้  โดยค านึงถึงผลการกรองที่จะแสดงให้
เห็นสีของการกรองในช่วงแรกเป็นสีใส หรือค่อนข้างใส โดยเน้นให้นักเรียนสังเกตสีของสารผสมก่อนและหลังการกรอง
ว่าแตกต่างกันอย่างไร 
 2) ในการประยุกต์ใช้ชุดจ าลองเพื่อการสอนในห้องเรียน สามารถน าไปออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยให้
นักเรียนศึกษา ออกแบบและทดลองบรรจุวัสดุกรองชนิดต่างๆเอง โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับวัสดุที่มีคุณสมบัติใน
การกรองและเปรียบเทียบกับการกรองของหน่วยไต 
 3) การพัฒนาชุดจ าลองการกรองของหน่วยไตโดยใช้หัวกรองที่บรรจุวัสดุทดแทนหัวกรองส าเร็จรูป พบว่าท า
การเปรียบเทียบสีของสารที่ผ่านการกรองได้ยากเนื่องจากไอโอดีนอยู่ในสภาวะไม่คงตัว ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมถึงปริมาณ
ไอโอดีนที่เติมลงในสารผสมแล้วให้สีคงตัว 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
 
Factor affecting the decision to use the private hospital with the International 
Standard approval 
 
ผู้วิจัย    ศรัณยา  ทองวิโรจน์ 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุนา  ศรีสุภนันต์  

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลmโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ ารุงราศฎร์จ านวน 200 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นอย่างง่าย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการท านาย
อิทธิพลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 82.0) อายุเฉลี่ย 35.5 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 71.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวเคย
ใช้บริการโรงพยาบาลเอชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลร้อยละ 81.5 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายร้อย
ละ 40.49 ปัจจัยทางการตลาด พบว่า ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ ผู้มาใช้บริการฯ มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.15, SD = 0.74) ส่วนปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพบริการ พบว่า ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้มาใช้บริการฯ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.25, SD 
= 0.66) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อการตัดสินใจฯ ในระดับมากที่สุด (
X = 4.23, SD = 0.63) เมื่อการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้
บริการโรงพยาบาลเอชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05). 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, โรงพยาบาลเอกชน, การรับรองมาตรฐาน, มาตรฐานสากล 
 
Abstract 

The aims of study is to evaluate the factors affecting the decision to use the private 
hospital with the International Standard approval. The questionnaire was used as a cross-
sectional survey tool. A total of 200 subjects, those who come to the private hospital was 
stratified simple random sampling and were interviewed by using questionnaires. Descriptive 
statistics, Pearson’s correlation and Multiple Regression were used for data analyses. 
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The research results showed the participants was female (82.0%), the mean age of 
35.5 years, graduated with a Bachelor degree of 71.5 %, monthly income 40,001-60,000 
bath of 46.0%. Most of family members have ever used the private hospital with 
International Standard approval of 81.5 % and have own business or merchant of 40.49 %.  
Overall, the marketing factors of the medical treatment and services are highest level of 
decision to use service ( X = 4.15, SD = 0.74) and overall of service quality management 
factors was found the trustworthy and confidence at highest level of decision to use service 
( X = 4.25, SD = 0.66). The decision to use the service found that the trustworthy are 
highest level of decision to use service ( X = 4.23, SD = 0.63). The hypothesis test found 
that general factors are age, education, Income and status affecting the decision to use 
service. All of these factors accounted for 44.9 % of forecast variance for the marketing 
factors and service quality management factors are significant affecting the decision to use 
service (p <0.05). 
 
Key Word (s) : decision, private hospital, accreditation, International Standard 
 
บทน า 

ปัจจุบันโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมการรักษาสุขภาพ จะเป็นภาพของอนาคตที่ประเทศไทยและโลก
ปัจจุบันก าลังวิ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้รับบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มในการดูแลและให้ความส าคัญกับสุขภาพ
ร่างกายมากข้ึนท าให้มีธุรกิจโรงพยาบาลเกิดขึ้นมากมายทัง้ในภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ผู้บริโภคที่มีก าลังทรัพย์นิยมหัน
มาเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนมากขี้นอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย 
เนื่องจากสามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองความต้องการได้มากกว่า แม้ว่าจะมีอัตราค่า
รักษาพยาบาลที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐก็ตามจากข้อมูลผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่ว
ประเทศมีจ านวน 46.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ95.3 โดยในกรุงเทพมหานครพบจ านวนผู้ป่วยมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 47.3ของจ านวนผู้ป่วยทั่วประเทศ1ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามารับการรักษาทั้ง
เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมากถึงประมาณ 3.0 ล้านรายและด้วยการด าเนินกิจการในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศกว่าสี่แสนล้านบาท ท าให้ภาครัฐมีนโยบาย
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเซีย (Medical Hub of Asia) (ศิริยศ จุฑานนท์ 2556) 

ประกอบกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการในปัจจุบันนั้น มีการเลือกใช้บริการทางการแพทย์
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องและทันสมัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขันสูงต่างเร่งปรับปรุงบริการ
เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าผู้มารับบริการให้มากที่สุด โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการรักษาแนวใหม่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งในและต่างประทศ ทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านบริการทางการแพทย์และในการแข่งขันด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ (จริยา ณ บางช้าง 2558) 

จากผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 16 แห่งส่วนใหญ่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2559 พบว่า มีอัตราก าไร
สุทธิสูงถึงร้อยละ 13.3 แบ่งเป็นรายได้รวม จ านวน 137,463 ล้านบาท และก าไรสุทธิ จ านวน 18,348 ล้านบาท 
ขยายตัวจากปี 2558 ร้อยละ 7.5 และ 7.3 ตามล าดับ และสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ด้านรายจ่ายสุขภาพ
ของไทยปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ขนาดของกิจการมีผลต่อทิศ
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ทางการด าเนินธุรกิจและเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและการท าก าไร โดย
โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายหลังจากการซื้อ-ควบรวมกิจการระหว่างกันในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง มี
รายได้สูงถึงร้อยละ 65 – 70 ของตลาด อนึ่ง หากพิจารณารายละเอียดของตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ปี 2559 พบว่า โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลที่มีรายได้รวมและก าไรสุทธิอยู่ในอันดับต้นๆ 
ติด 1 ใน 3 ของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้รวม จ านวน 
18,126 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ จ านวน 3,626 ล้านบาท และมีอัตราก าไรสุทธิสูงถึงร้อยละ 20.0 ซึ่งเป็นตัวเลขที่
สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560 และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐาน
ราก ธนาคารออมสิน, 2560)ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จในการแข่งขันด้านการรักษาพยาบาลที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์นั้น ไม่ได้เป็นเร่ืองของราคาหรือคุณภาพทางการแพทย์เพียงเท่านั้น แต่เป็นการมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
เรื่องของคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเป็นส าคัญ รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับบริการ กับแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อันจะน ามาซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการ 
(ไรอัน เบซซี, 2554) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
มาตรฐาน ได้แก่ 1) ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ 2) มาตรฐานความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 3) 
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่องค์กรระดับมาตรฐานโลก และเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ศุภวัตร มีพร้อม, 2555) 
 จากแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จึงเป็นจุดสนใจใน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
แรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เจซีไอ (JCI) ข้อมูลวิจัยที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรหรือเป็นแนวทางการ
ลงทุนสภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบา รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการคุณภาพบริการ
ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบริโภคผู้รับบริการต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

  
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพบริการ (Service 
Quality) ของ Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1990 มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพบริการ และมีตัวแปรตาม คือ             
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร ที่ใช้ในการ

วิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 2,952 คนต่อวัน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
ใช้สูตร Daniel (Daniel, W.W. 2013) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
และสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด 200 คน เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาและประยุกต์มาจากของผู้วิจัยอื่นร่วมด้วย ตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ มี
การทดสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ทดลองใช้
เครื่องมือในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถาม 
ก่อนน าไปใช้จริง ข้อค าถามในส่วนของความรู้มีค่าความยากง่าย (difficulty index) ระหว่าง 0.33-0.98 ค่าความ
เชื่อมั่น (internal consistency reliability) ของข้อค าถามในส่วนของข้อมูลทั่วไป การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค (Likert, Rensis 1987) 

(Cronbach’s alpha coefficient) มีค่า 0.93 , 0.98 และ 0.97 ตามล าดับ แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (12 ข้อ) ปัจจัยด้านการตลาด ใน 8 ด้าน จ านวน (40 ข้อ) ปัจจัยการจัดการ
ด้านคุณภาพบริการ (20 ข้อ) การตัดสินใจใช้บริการ (6 ข้อ) และข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ส าหรับข้อความ
เชิงลบทุกข้อมีการกลับคะแนนก่อนน ามาค านวณค่าเฉลี่ย 
 การศึกษานี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  เวสเทิร์น 
รหัส HE-WTU 2560-0042 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เก็บได้ รวม 200 คน โดยข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 
82.0) อายุเฉลี่ย 35.5 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 71.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท 
ร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวเคยใช้บริการโรงพยาบาลเอชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลร้อยละ 
81.5 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายร้อยละ 40.49 ปัจจัยทางการตลาด พบว่า ด้านการรักษาและบริการทาง
การแพทย์ ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.15, SD = 0.74) ส่วน
ปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพบริการ พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้มาใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.25, SD = 0.66) การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อการตัดสินใจฯ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, SD = 0.63)  
 เมื่อการทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) พบว่า ปัจจัยข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการ บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05). 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล (n = 200) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

1. ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ 0.487 0.000** 
2. ด้านราคา 
3. ด้านสถานที่ 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากรในการให้บริการ 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 
8. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพ 

0.483 
0.561 
0.558 
0.653 
0.613 
0.498 
0.535 

0.000** 
0.010* 
0.020* 
0.000** 
0.030* 
0.000** 
0.040* 

 * p < 0.05 ** p < 0.01 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการบริการที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน (n = 200) 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.688 0.020* 
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และการให้ 

ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
4. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน

ผู้รับบริการ 

0.761 
 

0.681 
0.691 

0.000** 
 

0.000** 
0.020* 

* p < 0.05 ** p < 0.01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ การที่ครอบครัวเคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
และอาชีพของบุคคลในครอบครัวที่เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง (2558) ที่พบว่า 
อายุมีผลต่อพฤติกรรมด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการ และระดับการศึกษามีผลต่อการแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการที่
แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา รักษ์นาค (2556) พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเข้า
รับบริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนนพภา สุวดิษฐ์ (2552) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวม
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แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิพรรณ น่วมกระจ่าง (2554) พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์มี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยแตกต่างกัน  
  ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง (2558) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับด้าน
การกลับมาใช้บริการซ้ า และด้านการแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา รักษ์นาค 
(2556) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ใน
เขต กรุงเทพมหานคร มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่บริการ และ
ช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค ์(2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ 
ได้แก่ บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความโอ่โถง สวย งานน่าอยู่ ความกว้างขวาง สะอาด และทันสมัยของ
โรงพยาบาล และรองลงมาคือ ปัจจัยปัจจัยด้านอุปถัมภ์ร้านค้า ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล และภาพพจน์
และชื่อเสียงของโรงพยาบาล อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนนพภา สุวดิษฐ์ (2552) พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน  ในเขต
จังหวัดชลบุรี และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิพรรณ น่วมกระจ่าง 
(2554) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เลือกคลีนิกที่ใกล้
บ้านหรือใกล้ที่ท างาน และมียาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหากมีของแถม เช่น วิตามิน หรือยาบ ารุง ตลอดจนต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านความสะอาด บุคลากรมีการเต็มใจบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ประชาชนจะเลือก
มาใช้บริการมากขึ้น  
  ส่วนปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการบริการ ได้แก ่ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การตอบสนองต่อลูกค้า ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2554) 
พบว่า  ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
ตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก ่ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
ความน่าเชื่อถือในการให้บริการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวัตร มีพร้อม (2555) พบว่า โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐาน ได้แก ่1) ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ 2) มาตรฐานความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 3) มาตรฐานคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่องค์กรระดับ
มาตรฐานโลก และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อีกทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไรอัน เบซซี (2554) พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการแข่งขันด้านการรักษาพยาบาลที่ยั่งยืนนั้น ไม่ได้เป็น

335



เร่ืองของราคาหรือคุณภาพทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นการมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับบริการ กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอันจะน ามาซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรให้มุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและน าไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้
บริการกับโรงพยาบาลเพิ่มมากข้ึน  
 2.ควรมีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  
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