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       งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณ วันเพ็ญ ขจัดโรคา ส าหรับข้อแนะน า
และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการท าวิจัยนอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ในสาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกคนที่เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยเรื่องนี ้

      สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้
ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จ
การศึกษา 

 

                                     

 

                                                                                                                                                                            
คณะผู้จัดท าวิจัย 



                                                                                                                                                                                                                              

ข 

   หัวข้อ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

   ประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้ด ำเนินกำรวิจัย นางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง            

    นางสาวชลธิชา วาทิรอยรัมย์       

    นางสาวปิยนันท์ ศิรพิล            

    นางสาวศิรลิักษณ์ เปรี้ยวจันทึก       

    นางสาวสรุัมภา สายบุตร           

ท่ีปรึกษำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ 

หน่วยงำน  สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์   คณะวิทยาการจัดการ 

    หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 

ปีกำรศึกษำ  พุทธศักราช 2561  

บทคัดย่อ 

                        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล
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ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรึรัมย์ ที่มีเวลาปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูล
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เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ( 
Standard Deviation) 

                           ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตสังคมส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ ปัจจัยด้านการ
ปฎิบัติงานและปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จของ
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

              จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2520 ประเทศภาคิ
สมาชิกได้มีมติก าหนดให้มี “สุขภาพถ้วนหน้า ภายในปี 2543 ’’ หรือ “Health For All by the 
year 2000” เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อโลก ซึ่งได้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งที่
เมือง อัลมาอตา ประเทศรัสเซีย โดยมีสมาชิกจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เมื่อปี พ.ศ.
2521  เมื่อก าหนดแนวทางหรือกลวิธีที่จะท าให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าข้ึน ผลการประชุมท าให้เกิด
ข้อตกลงร่วมกันว่าให้ “การสาธารณสุขข้อมูล’’ หรือ “Primary Health Care ’’ เป็นกลวิธีหลักใน
การพัฒนาดังกล่าว และองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ทุกชาติสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
(สสม.) อย่างจิงจังและต่อเนื่องโดยประสมประสานไปกับการพัฒนาทุกสาขา ทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

                ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ลงนามในกฎบัตรขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
เพื่อการพัฒนาสาธารสุขเมื่อปี พ.ศ 2523 โดยให้สัญญาว่าจะสนับสนุนการพัฒนาสาธารสุขมูลฐาน
ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประชาชนคนไทยจะได้มีสุขภาพดีภายในปี พ .ศ 
2543 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด าเนินงานสาธารสุขมูลฐานโดยบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ 2520 – 2524) เป็นต้นมา และได้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2529) ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการสาธารสุขไทยตั้งแต่น้ันมา จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ด าเนินงานตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
มาตลอด และได้รับการประเมินพร้อมตรวจสอบผลพบว่ามีการพัฒนาทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
ได้ถึงร้อยละ 100 สามารถประกาศได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้าโครงการ
สาธารณะสุขมูลฐานของประเทศไทยในเบื้องต้นนั้น เริ่มจากการทดลองหารูปแบบในการด าเนินงาน 
โดยจ าท าในรูปของโครงการวิจัยในภาคต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายหลากรูปแบบเน้นเป้าหมายให้
ชุมชน บรรลุตามแนวคิดการสาธารณสขุมูลฐาน คือ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในทางสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งาติฉบับที่4 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาสมเรื่อยมา จนกระทั่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7 ( พ.ศ.2535-2539) ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางสาธารณสุขมูล
ฐานหลายประการ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เป็น
ระบบและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองและเป็นรูปประธรรมมากข้ึน 
โดยให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขและของประชาชนให้สามารถพึงตนเองได้          
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               ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้การด าเนินงานอาสาสมัครของต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตลอดไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Objective) 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

สมมุติฐำนงำนวิจัย 

1. ปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. ปัจจัยด้านการประสบความส าเร็จในการท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบั ติงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในต าบล
สี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดย

ศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพเสริม ระยะเวลาการเป็น อาสาสมัคร รายได้/ต่อ
เดือน  

2.2 ศึกษาปัจจัยด้านนโยบายกระทรวงสาธารณะสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆที่ส่งเสริมการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ได้แก่ นโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขที่ใหค้วามส าคัญต่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่จะมาส่งเสริมและให้การ



   3 
 

ดูแลด้านสาธารณะสุขในชุมชนนโยบายการอบรมหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับสาธารณะชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชน 

3. ศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ความรู้ด้านสาธารณะสุข ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไข
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ 

4. ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคม ได้แก่ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ ความอดทน ความ
พร้อมที่จะกล้าเผชิญปัญหาด้านสุขอนามัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

5. ศึกษาปัจจัยด้านประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ได้แก่ ความร่วมมือในการพัฒนาชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน อัตราเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนมีแนวโน้มลดลง 
และสมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพตัวเอง เยาวชนมีความเกี่ยวกับการป้องกัน การ
ตั้งครรภ์ก่อนควรอันควร สมาชิกในชุมชนรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง การปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
 

  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ  

            อสม. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ปัจจัย หมายถึง ลักษณะหรือสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน อสม.  
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพเสริม ระยะเวลาการ
เป็น อสม. รายได/้ต่อเดือน 
ปัจจัยด้ำนนโยบำยด้ำนสำธำรณสุข หมายถึง นโยบายด้านสาธารณสุขมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
สุขภาพประชาชนในการด าเนินงานทางด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุขต่างๆ เช่น นโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบาย 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโลก นโยบายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร นโยบายสาธารณสุขมูลฐาน  
ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง  การลงมือท างานตามแนวทางข้ันตอนเวลาและสถานที่ที่
ก าหนดไว้ในแผนการท างานทุกข้ันตอนและเต็มความสามารถ และเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรม
ของบุคลากรในองค์กรที่แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรโดยวัดผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องค์กรได้
ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยด้ำนจิตสังคม หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาค าอธิบายว่าความคิด , 
ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน ได้รับผลกระทบหรืออิทธิพลจากการแสดงออก , จากการ
จินตนาการหรือการแสดงนัยของผูอ้ื่นอย่างไร นิยามของค าว่า ความคิด, ความรู้สึก, พฤติกรรม ใช้ใน
ความหมายที่รวมถึงตัวแปรทางจิตวิทยาที่สามารถวัดปริมาณได้ การที่เราสามารถถูกจินตนาการ
หรือเป็นนัยที่ผู้อื่นแสดงออกมา แสดงให้เห็นว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลทางสังคม (หรือ
อาจเรียกว่าเป็นแรงกดดันทางสังคม) ซึ่งแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ตัวคนเดียวก็ได้รับอิทธิพล
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เช่นกัน เช่นในเวลาที่ เราดูโทรทัศน์ ,การใช้หรือโต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (เกมส์ , 
อินเทอร์เน็ต) หรือการท าตามบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมของสังคม การร่วมมือ คือเป็นสถานการณ์
ที่สมาชิกในกลุ่มมีการท างานร่วมกัน หรือช่วยกันท างานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
ปัจจัยด้ำนกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน หมายถึง ประสิทธิภาพของการท างานส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งด้านรายได้และต าแหน่งที่สูงข้ึน หากคุณสามารถรักษาระดับการ
ท างาน ให้มีผลงานอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ก็จะย่อมส่งผลต่อความส าเร็จที่มากข้ึนตามไปด้วย 
 
  ผลหรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Expected Benefit and Applications) 
 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านจิตสังคมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. เพื่อทราบถึงปัจจยัด้านการประสบความส าเร็จในการท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

           กรอบแนวคดิกำรวิจัย (Conceptual Framework)  

 
ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตำม                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลส ำเร็จในกำรท ำงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน 

ปัจจัยด้ำนนโยบำยสำธำรณะสุข 

ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัต ิ

ปัจจัยด้ำนจิตสังคม 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           การวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ต าบลสีเ่หลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์ 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยผ์ู้วิจัย ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. นิยามของอาสาสมัครสาธารณสุข 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
4. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. นิยำมของอำสำสมัครสำธำรณสุข 

ควำมหมำยของอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน  

             วสุธร ตันวัฒนกุล. (2543) กล่าวว่า สาธารณสุขมูลฐาน คือ กิจกรรมที่ประชาชนร่วมมือ
กันท าเพื่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ของครอบครัว และของชุมชน โดยปกติจะได้แก่ บริการ
ผสมผสานทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการฟื้นฟูสภาพ
ง่ายๆ ที่จ าเป็นส าหรับชาวบ้าน และการด าเนินการโดยประชาชนเป็นเจ้าของซึ่งประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงานการประเมินผลงานสาธารณสุขนั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุน
ภาครัฐในด้านวิชาการข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ ที่จ าเป็นทั้งนี้โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินเป็นหลัก 

              สาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช. (2542) กล่าวว่าการสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การดูแล
สุขภาพโดยประชาชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน โดยอาศัยการสนับสนุนของรัฐ ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องที่ประชาชนเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยด้วยกันเอง 

              จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล . (2545) กล่าวว่าสาธารณสุขมูลฐานหมายถึงคุณนะวิธีทาง
สาธารณสุขที่พัฒนาข้ึนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการของรัฐที่มีอยู่เดิม โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานมีการพัฒนาด้านสุขภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมด้านอื่นและใช้วิทยาการที่
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . (2548) กล่าวไว้ว่า การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง 
การดูแลสุขภาพที่จ าเป็นซึ่งจัดให้อย่างทั่วถึงส าหรับทุกคน และทุกครอบครัว และในทุกชุมชน โดย
การยอมรับและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของทุกคนด้วยค่าใช้จ่ายที่ ไม่เกินก าลังของชุมชน และ
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ประเทศจะได้รับ นอกจากนั้นการสาธารณสุขมูลฐานยังต้องก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรม โดยมีระบบบริการ
สาธารณสุขเป็นแกนกลาง 

               ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพประชาชน ภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์. (2548) ได้
กล่าวไว้ว่า การสาธารณสุขมูลฐานเป็นระบบที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพของตนเอง ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับครอบครัวหรือระดับหมู่บ้านเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้บริการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ ซึ่งจากเดิมเป็นผู้ให้บริการเปลี่ยนเป็นผู้กระตุ้นให้
ค าแนะน า(Supervise) และผู้สนับสนุน (Supporter) ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิด
ศักยภาพสามารถด าเนินการได้โดยประชาชนเอง 

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง. (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การสาธารณสุขมูล
ฐานคือกลวิธีทางสาธารณสุขที่พัฒนาข้ึนเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของรัฐที่มี
อยู่เดิมโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลตนเองได้  รวมถึง
ค่าบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นเมื่อต้องการมีการพัฒนาด้านสุขภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคม
ด้านอื่นและใช้วิทยาการที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจะเป็นผู้สนับหนุนในส่วนที่เกิน
ก าลังความสามารถของชุมชนน าไปสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 

ควำมหมำยของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

         สุรเกียรติ อาชานุภาพ. (2550) ไดใ้ห้ ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในสองประเด็น 
กล่าวคือประเดนแรกการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุขเป็นการบริการการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ เช่น การให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ ส่วนประเด็นที่สองเป็นการสร้างเสริมสุขภาพโดยกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการที่
จะท าให้ประชาชนชนมีความสามารถในการควบคุมปัจจัยที่ก าหนดสขุภาพอนจะมีผลดีต่อสุขภาพ 

            สินศักดิ์ อุ่นพรมมี . (2556) การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ เอื้ออ านวยให้
ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเข้าถึง
สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกายจิตและสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการ
บรรลุและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมพัฒนาการส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้สุขภาพจึงมิใช่เป้าหมายแห่งการด ารงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็น
แหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เราด าเนินชีวิต สุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทาง
สังคมและแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกายของบุคคล ดังนั้นการสร้างเสริม
สุขภาพจึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งจะน าไปสู่การมีสุขภาวะในที่สุด 
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                       สุรเกียรติ อาชานุภาพ . (2554) จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากการสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิมโดยแบบดั้งเดิมจะเน้นการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่และการเสริมสร้างสุขภาพจะเน้นเฉพาะด้านโดยเน้นที่สุขภาพของ
บุคคลและเป็นความรับผิดชอบของบุคคลเท่านั้นโครงการแก้ปัญหาโดยการให้บริการและตั้งรับโดย
การเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพส่วนการป้องกันโรคก็จะเน้นให้บริการเฉพาะ
ด้านเฉพาะในด้านสถานบริการ 

                      องค์การอนามัยโลก. ( World Health Organiztion,1986)  ได้ให้ความหมายว่าการ
ส่งเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและ
ปรับปรุงสุขภาพให้บรรลุถึงความสมบูรณ์จิตใจสังคมและชุมชนและบุคคลต้องเข้าใจรู้ปัญหาความ
อยากได้ความต้องการและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมและธรรมชาติ 

                      พิศมัย จันทวิมล. ( กองสุขศึกษา,2542) ได้แปลจากนิยามศัพท์ขององค์การอนามัยโลก
หมายถึงกระบวนการเพิม่ความสามารถของคนเราในการควบคุมและการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี
ข้ึนหรือกระบวนการทางสังคมและการดูแลตนเองแบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแต่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ
ที่มุ่งเร่งรัดการเพิ่มทักษะและความสามารถของปจัเจกบุคคลการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังให้คนเรามีความสามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวก าหนดสุขภาพเพื่อช่วยให้สุขภาพดี
ข้ึนและมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นในการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

             คงเดช ลีโทชวลิต .(2544) ได้ให้ความหมายของระบบสุขภาพ ว่าเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองและศาสนาโดยต่างล้วนมีความจ าเป็น
ต่อความมั่นคงของสังคมและชีวิตผู้คน 

             ยศ สันตสมบัติ .(2537) ได้ให้ความหมายของสุขภาพว่าเป็นแบบแผนของสถาบันทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสุขภาพเป็นระบบความเช่ือทาง
การแพทย์ ถูกรวบรวมข้ึนจากความคิดความเป็นเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่มนุษย์ท าข้ึนจากความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการควบคุมโรค 

            ส าเริง แหยงกระโทก .(2545) ได้กล่าวว่าระบบสุขภาพชุมชนหมายถึงการท างานในชุมชน
และการให้บริการแบบปฐมภูมิจ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการเยียวยารักษาโรคที่มีอยู่ในชุมชนโดย
ต้องเข้าใจถึงวิธีคิดและทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของชุมชนเกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บป่วยต่างๆ
ตลอดจนวิธีการรักษาโรคที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนได้ 
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 2.แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน 

            การบริหารงานขององค์การต่างๆ นั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปัจจัยหรือทรัพยากรที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการบริหารงาน คือ ตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ดังนั้น 
องค์การขนาดใหญ่ทุกองค์การจึงมักก าหนดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานบุคคลและถือว่าเป็นหน้าที่ หรือภารกิจที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จน
เกิดผลดีต่อองค์กรในที่สุด นอกจากนี้องค์การต่างๆยังได้ก าหนดให้มีระบบการจูงใจและมาตรการต่างๆ 
เพื่อโน้มน้าวใจบุคลากรทุกคนอุทิศตนท างานอย่างเต็มความสามารถ มาตรการประการ 1 ที่นิยมจัดท า
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันน้ีคือการให้ผลประโยชน์และการบริการต่างๆอย่างทั่วถึงกัน  
             พีระพล ศิริไพบูลย์ .(2553) แนวทางการพัฒนาบทบาทสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุข
มูลฐาน กรณีศึกษาเขตพญาไทมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน 3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขตกงานสาธารณสุขมูลฐานโดยเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากประชาชนในเขต
พญาไทที่เข้าบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์เขตพญาไทจ านวน 400 คนและท าการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยชุมชนประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิษฐ์ภัณฑ์จ านวน 4 
คน          
            มงคล ใจดี .(2539) ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการที่
จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมแต่การเพิ่มความรู้ไม่ได้ก่อให้เกิดการเตรียมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพ
เสมอไปเพราะจะต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบเพื่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมอีกซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้
พบว่าสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจถูกต้องมากที่สุดว่าการท างานอดิเรกในการท างานที่ใช้
แรงงานเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งแต่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกก าลังกายว่า
วัยรุ่นเป็นวัยที่แข็งแรงดีกว่าวัยอื่นๆจึงไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายหรือการออกก าลังกายที่ ดีต้องออก
ก าลังกายครั้งละนานนานเลยให้เหนื่อยให้มากที่สุดซึง่จริงๆแล้วการออกก าลังกายเปน็พฤติกรรมสุขภาพ
ประเภทหนึ่งที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเพราะฉะนั้นวัยรุ่นจึงต้องมีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายซึ่งถ้าวัยรุ่นคิดว่าตนเองเปน็ผู้มสีุขภาพร่างกายดี
อยู่แล้วก็ควรออกก าลังกายเพื่อรักสาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไป       
            สมใจ วิชัยดิษฐ์ .(2535) เจตคติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญพักซิตี้ล่าสุดสามีเสียค่าติดตั้ ง + ในเรื่องการจัดการ
ความเครียดเมื่อไม่สบายใจขวดปรึกษาผู้ใกล้ชิดแต่นักศึกษายังมีเจตคติในด้านลบว่าการรับประทาน
อาหารที่รักลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่มีประโยชน์ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เรานั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลัง
เจริญเติบโตมีการเพื่อนไหวและท ากิจกรรมต่างๆมากมายจึงต้องการอาหารที่ดีรักร้ายเพียงพอเหมาะสม
กับกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมีก าลังพัฒนาการที่ดีไปด้วย  
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             สุรีรัตน์ รงเรื่อง. (2547) การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้มากข้ึนซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
รับรู้ว่ามีสนามหญ้าสนามกีฬาหรือสถานที่ออกก าลังกายมากที่สุดและการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพก็มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ
รีรัตน์ รงเรื่อง  

          สภาพแวดล้อมในปัจจุบันสง่ผลการทบให้ทุกส่วนราชการต้องปรับปรงุคุณภาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนให้เพิ่มมากข้ึนโดย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบข้าราชการที่ส าคัญ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของหน่วยงานของรัฐ
ไว้ 2 มาตรา (คณะกรรมการมาตรฐานการบริการบุคคลส่วนท้องถ่ิน,2550 ก ) คือมาตรา 70 บุคคล
ผู้เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ของราชการท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐ 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน . (อสม.) มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงาน
พัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน เป็นตัวกลางของการ
เปลี่ยนแปลง(Change agents) พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และมีหน้าที่แจ้งข่าวร้าย กระจาย
ข่าวดี ช้ีบริการประสานงานสาธารณสขุ บ าบัดทุกข์ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งในในที่นี้แบ่ง
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตออกเป็น 4 ด้าน  

 
1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น กิจกรรมการตรวจหาสารเจือ

ปนในอาหาร ช่ังน้ าหนักเด็กแรกเกิด-5ป ีเพื่อเปรียบเทียบภาวะขาดสารอาหาร จัดกิจกรรมออก
ก าลังกายในชุมชน เช่น เต้นแอโรบิก แนะน าให้ประชาชนท าบัตรประกันสุขภาพ การจัดเอกสาร
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในชุมชน เป็นต้น 

2) ด้านการป้องกันโรค ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ชักชวนและแนะน าเพื่อนบ้านให้ท า
รายล้างแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กแรกเกิด-5ป ีในชุมชน จัด
กิจกรรมออกก าลังกายในชุมชน การส ารวจสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในชุมชน 

3) ด้านการรักษาพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง เช่น จ่ายยาแนะน าในการใช้อย่า
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาลตามอาการแก่ประชาชน
ในชุมชน เช่น แนะน าการท าเรือแร่ดื่มในรูปอุจจาระร่วง ให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นแก่
ผู้ป่วย เช่น บาดแผล เป็นลม จัดหายาสามัญประจ าบ้านเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ประชาชนในชุมชน ให้ค าแนะน าและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่โรงบาล เป็นต้น  

4) ด้านการฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ให้การช่วยเหลือและค าแนะน า
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้การช่วยเหลือหรือแนะน าให้กับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เช่น วัณโรค หอบหืด ให้การช่วยเหลือและฟืน้ฟูสภาพแก่ผูป้่วยอัมพาต พิการ และปัญญา
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อ่อน ติดตามผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากจะหาบริการสาธารณสุขให้มาพักฟื้นฟูที่บ้าน
แนะน าประชาชนให้ยอมรับ เห็นใจ และดูแลติดตามผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอดสใ์นชุมชน เป็นต้น 

             ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2553) ได้
น าเสนอแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่มองเห็นปัญหาใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 
การควบคุมประชาชนในด้านบริการสาธารณสุข และการผสมผสานงานบริหารด้านต่างๆ 
ตลอดจนความร่วมมือการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมาการเร่งรัดพัฒนาชนบท
เป็นนโยบายที่ส าคัญยิ่งในอันที่จะท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีฐานะ
ยากจนการศึกษาและมีอาหารและทางสุขภาพต่ า มีความมีเป็นอยู่ที่ดีข้ึน แม้ว่ารัฐจะพยายาม
สร้างสถานการณ์บริการสาธารณสุข พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ตลอดจนการแพทย์ และการ
จัดบริการให้มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม ท าให้รัฐต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาทางหนึ่งซึ่งมี
อยู่หลายแนวคิดดังนี้ 

             แนวคิดที่ 1 การสาธารณสุขมูลอาหารเป็นระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือเสริม
จากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดบริการในระดับต าบล หมู่บ้าน โดยประชาชนและความ
ร่วมมือของประชาชนเอง 

             แนวคิดที่ 2 การสาธารณสุขมูลฐานเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการที่จะ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้วยตนเอง โดยการที่ชุมชนร่วมมือจัดท ากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่ 

             แนวคิดที่ 3 การสาธารณสุขมูลฐานจะเกิดข้ึนมาได้จะต้องให้ชุมชนรับรู้และทราบว่า
ปัญหาของชุมชนคืออะไรและร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางที่แก้ไขปัญหา รัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ 

             แนวคิดที่ 4 หน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ท างานแทน
เขาแล้วเขาก็ไม่ท างาน แต่เราท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตที่ดีของชุมชน 

             แนวคิดที่  5 ความร่วมมือของชุมชน คือหัวใจของการการสาธารณสุขมูลฐาน การ
สนับสนุนอาจเป็นรูปแบบของแรงงาน แรงเงิน ความร่วมมือ ในการปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 
เพราะมีการมองเห็นและรับรู้ปัญหา ไม่ใช่เป็นเพราะเขาหวังสิ่งตอบแทน 

              แนวคิดที่ 6 สุขภาพอนามัยที่ดีมีความสัมพันธ์กับฐานะความเป็นอยู่เพื่อการด ารงชีวิต
ดังนั้น การบริการสาธารณสุขต้องผสมผสานกับการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ การเกษตร สหกรณ์
การศึกษา และพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

             แนวคิดที่ 7 งานสาธารณสุขมูลฐานต้องใช้เทคนิคและวิธีการง่ายๆ ไม่เกิดขอบเขตและ
ก าลังที่ชุมชนเข้าใจและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เทคนิคที่น ามาใช้ต้องมีความเหมาะสมประหยัด
และราคาถูก ยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ มีผลต่อการแก้ไข
ปัญหา        
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             แนวคิดที่ 8 งานสาธารณสุขมูลฐานจะต้องสอดคล้องและอาศัยประโยชน์จากสถาบันหรือ
ระบบชีวิตประจ าวันของชุมชน 

             แนวคิดที่ 9 งานสาธารณสุขมูลฐานความมีความยืดหยุ่นในการที่จะน ามาเพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและปัญหาที่ประสบอยู่  ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่
เหมือนกันทุกหมู่บ้าน 

            แนวคิดที่ 10 บริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถด าเนินการได้เองในหมู่บ้านคือการให้
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขและวิธีป้องกันและควบคุมปัญหาเหล่านั้นการส่งเสริม
โภชนาการการอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การจัดหาน้ าสะอาดและการสขุาภิบาล
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมปัญหาโรคในท้องถ่ิน การรักษาพยาบาลโรคง่ายๆที่บ่อยใน
ท้องถ่ินการจัดหายาที่จ าเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้าน 

           แนวคิดที่ 11 งานสาธารณสุขมูลฐานต้องมีความเช่ือมโยงกับสาธารณสุขของรัฐในด้านให้
การสนับสนุน การส่งเสริมผู้ปว่ยเพื่อการรกัษาพยาบาล การให้สขุศึกษาต่อเรือ่งการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสาธารณสุข 

               ส าหรับแนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐานนี้เกิดจากความพยายามของรัฐบาลของทุก
ประเทศทั่วโลกที่พยายามจะท าบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น  ได้แก่ การดูแลรักษาที่จ าเป็น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยให้ครอบคลุมประชาชนทุก
คนหมายถึงทั้งส่วนบุคคลและสมาชิกของครอบครัวตลอดจนชุมชน และการที่จะให้บริการที่
จ าเป็นดังกล่าวเป็นความจริงข้ึนมาได้น้ันก็มีหนทางอยู่ทางเดียวคือการให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติ
ด้วยตัวเองทั้งนี้เพราะประชาชนรู้ดีว่าตนจะปฏิบัติตนอย่างไร ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการปฏิบัติ
ในแนวความคิดดังกล่าวชินกันไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยของเราเท่านั้น  แนวคิดดังกล่าวเป็น
แนวคิดที่แตกต่างไปจากการปฏิบัติในอดีต คือการเน้นหนักระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่
ประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้แนวทางการสาธารณสุขมูลฐานจึงเป็นแนวคิดทางด้าน 
การพัฒนาทางสังคมเพราะมุ่งเป็นไปในการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถ การร่วมกลุ่ม และ
การตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ถ้าหากประชาชนทุกคนได้
ปฏิบัติในงานสาธารณสุขมูลฐาน ก็จะเป็นการเช่ือมโยงกับบริการสาธารณสุขของรัฐที่จะให้มีการ
ข้ึนอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของบริการสาธารณสุข
พื้นฐาน (Basic Health Sevices ) เป็นอย่างยิ่ง และถ้าหากประชาชนทุกคนหรือประชาชนส่วน
ใหญ่มีสุขภาพอนามัยดีแล้ว ก็จะท าให้ภาวะทางสังคมหรือ การพัฒนาทางสังคมของประเทศดีข้ึน
ไปด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนจะต้องดีข้ึนอย่างแน่นอน 

               แนวคิดที่อาจท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความเป็นเจ้าของงานสาธารณสุขโดย
แสดงออกมาในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขและกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการด าเนินงาน
ของสาธารณสุขโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนมีกุญแจที่ส าคัญนั้นได้ด าเนินการข้ึนมาเอง
เพราะการเลง็เห็นหรือการตระหนักถึงความส าคัญและความสามารถของประชาชนและความตั้งใจ
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จริงของกระทรวงสาธารณสุขที่จะท าให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสังคมโดย
อาศัยพลังงานจากประชาชนน้ันเองเป็นหลักส าคัญในการด าเนิน 
                แนวคิดง่ายๆของสาธารณสุขมูลฐานก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนบทบาทใหม่จาก
เดิมเป็นผู้บริการประชาชน (ผู้ให้) เปลี่ยนเป็นผู้กระตุ้นให้ ค าแนะน า (Supervise) และผู้สนับสนุน 
(Supporter) ให้กับประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ เริ่มบริการประชาชนด้วยกันเองและ 
ประชาชนที่เป็นผู้ให้บริการประชาชนด้วยกันเองนั้น ได้แก่ ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งข้ึนใน
หมู่บ้านคือผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และส่วนที่มีอยู่แล้วคือ หมอ
อาสาหมู่บ้าน(มอบ.) อาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน (อส.วคช.) ผดุงครรภ์โบราณ ครู นักเรียน 
พระ กรรมการหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้าน (กม.) กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 
             องค์การประกอบงานสาธารณสุขมูลฐานประเทศไทยนั้น  ได้ก าหนดข้ึนให้มีความ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในชนบท
และนอกเหนือจากนั้นองประกอบที่มีความเช่ือมโยงกับงานสาธารณสุขมูลฐานจะประกอบด้วยการ
บริการผสมผสาน 4 ด้าน ได้แก่  การป้องกันโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
รักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสุขภาพ 

              แนวคิดในการบริการกิจกรรมบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good governance) ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ให้
หนว่ยงานของรัฐพิจารณาก าหนดข้ึนตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนโดยประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการบริการประชาชนให้
เป็นไปตามความรวดเร็ว ซึ่งจะต้องมีการปรบัปรุงหรอืบริหาร อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการให้บริการ
ของข้าราชการนั้น ได้มีการก าหนดบริการประชาชน จะต้องออกระเบียบว่าด าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ
ใช้เวลาเท่าไหร่ หรือในการของการก าหนดแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 -  2544 
โดยก าหนดหลักฐานที่ส าคัญประการหนึ่งทีค่ณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติข้าราชการเพื่อประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับผิดชอบและด าเนินคือ การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน
ของรัฐโดยก าหนดให้มีศตวรรษแห่งการบริการประชาชนของรัฐ จะต้องรับผิดชอบและด าเนินการ
คือ การปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้มี ทศวรรษแห่งการบริการ
ประชาชนของรัฐ  พ.ศ. 2540 - 2544 เป็น ปีแห่งการส่งเสริมการบริการ ประชาชนของรัฐทั้งนี้เพื่อ
กระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐได้ปรับปรุงการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยให้
ความส าคัญในการบริหารของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนของรัฐในปี 2544 แล้วก็มีการด าเนินการ
ตามโครงการนี้ต่อไปอีกคือก าหนดให้ปี 2544 ถึง 2546 เป็นปีแห่งการส่งเสริมบริการประชาชนของ
รัฐเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อเปน็การสานงานการปฏิรูประบบราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สุเมธ ตันติ
เวชกุล,2550) 
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2. แนวคิดเก่ียวกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

              กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ และพัฒนาสาธารณสุข จึงได้น าเอาการสาธารณสุขมูลฐาน
มาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่4 (2520 - 
2524) เป็นต้นมา โดยสนับสนุนให้มีการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ประเทศ และ
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีตัวจักร
ส าคัญในการด าเนินงาน คือ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส. ) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น 
(อสม.) ต่อมาในปี 2535 ได้มีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียว คือ อสม. ที่
ต่างก็เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยมิได้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 

            ด้วยเหตุน้ี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคนกลุ่มนี้ และยอมรับว่า
อาสาสมัครสาธารณสุข คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน และสามารถ
ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มให้มีการประกวดผสส. อสม. ครั้ง
แรกตั้งแต่ปี 2530 โดยในช่วงแรกนี้ได้จัดการประกวดข้ึนแบบปีเว้นปีจนถึง 2536 ต่อมาภายหลังก็
ได้ผลักดันให้มีวันส าคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประเทศ โดยเลือกวันที่ 20 มีนาคม เป็น “วัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันส าคัญของวงการสาธารณสขุที่คณะรัฐมนตรสีมยั
“พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน์”ได้มีการอนุมัติให้บรรจุโดย“โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ” 
เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาสาสุขแห่งชาติและได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนค าว่า 

             “ สาธารณสุขเบื้องต้น”เป็น “การสาธารณสุขมูลฐาน” จากเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันอาสาสมัคร
แห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้เริ่มต้นจัดงานฉลองในนามวันอาสาสมัคสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจ าปีตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
2537 เป็นต้น 

      

3. แนวคิดเก่ียวกับบทบำท 

              อาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) 
พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ี
บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (อาสาสมัครสาธารณสุข,2554) ดังนี ้
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             อินทิรา ปัญโญวัฒน์ .(2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชากรในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพในศูนย์
สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่นเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพบว่าปัจจัยที่มีผลกับการปฏิบัติงาน
ของวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่นคือการวางแผนการควบคุมการบริหารงานบุคคล
การจัดองค์การได้แก่การจัดการองค์การการอ านวยการบริหารงานบุคคลและการวางแผนโดย
สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

             พจนา ดวงชาทม .(2547) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสถานี
อนามัยในจังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพประจ า
สถานีอนามัยจ านวน 92 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่
อนามัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางและ
ทรัพยากรการบริหารอยู่ในระดับปานกลางคือทรัพยากรด้านบุคคลและทรัพยากรด้านการเงินจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
สถานีอนามัยเพราะว่าทรัพยากรการบริหารได้แก่ด้านบุคคลด้านงบประมาณด้านพัสดุและ
กระบวนการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพส าหรับปัจจัยที่มีผลสามารถ
ท านายประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสถานีอนามัยได้แก่กระบวนการบริหารอายุที่
พัก 

              สิทธิพร เกษจ้อย . (2560) บทบาทการปฏิบัติงานของภาษาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อนอ าเภอขอนแก่นมาบุรีรัมย์การวิจัยเรื่องนี้เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ออสอมอโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโนนทอ่นอ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบทบาทใน
การปฏิบัติงานขอสมมาประจ าบ้านและข้อเสนอกลับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครข้าว
แล้วนะสุขประจ าหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อนอ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด
ขอนแก่นซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต าบลโนนท่อนจ านวน 200 คนน ามาวิเคราะห์ผลโดย
การหาร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           เอกกมล โลหะณาญจารี . (2547) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 176 คนพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านการด ารงต าแหน่งทางสังคมที่เตะตามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขที่แตกต่างกันอย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัย
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขปัญหาแล้วประสักในการท างานของอาสาสมัคสาธารณสุขได้แก่การขอเบิกยาเวชภัณฑ์
จากศูนย์บริการสาธารณสุขมีขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาหลายวันท าให้ศูนย์สุขภาพชุมชนมียาเวชภัณฑ์ไม่
เพียงพอและทันต่อความต้องการของชาวบ้านการขาดการประสานร่วมมือทั้งจากชาวบ้านผู้น า
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ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขผ่านความมั่นใจในการปฏิบัติงานและ
การมอบหมายงานให้อาสาสมัครสาธารณสุขโดยก าหนดระยะเวลาท าให้งานไม่มีคุณภาพ 

           เกรียงศักดิ์ ก าเนดิกาญจน์. (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสาธารณสุขเพื่อ
บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยศึกษาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจ านวน 225 คนผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ความมั่นใจในการปฏิบัติงานการฝึกอบรมการสนับสนุนจากเจา้หน้าที่การมีส่วนร่วมของชุมชน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

           สุนทร อุทรทวีกาญจน์ ณ อยุธยา. (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสุขชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรีโดยรวบรวมข้อมูลจากประจ าหมู่บ้านจ านวน 300 คนพบว่างบประมาณที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานความพอเพียงของงบประมาณการสนับสนุนด้านความรู้อย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขความร่วมมือของประชาชนการให้เกียรติยกย่องจากภาคภู มิใจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านความพอเพียงของการนิเทศการรับรู้บทบาทในการปฏิบัติงานความพึง
พอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านต่อสวัสดิการค่าตอบแทนความสามารถและทักษะใน
การให้บริการมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

           สุรัตน์  อยู่ยอด .(2544) ศึกษาเรื่องความสามารถของอาสาสมัครในการด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 228 คน พบว่า
ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการด าเนินงานสาธารณสุข คือ 
ประสบการณ์ในการท างานด้านพัฒนาชุมชน การได้รับการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องการศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุขการยอมรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

            ยุคนธ์ ชูศรีปัญญาบุตร .(2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ านวน 335 คน พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของออสอมอและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

              พัชนี จินชัย .(2557) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน่าจะมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนทางสังคมละระดับการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ พฤติกรรมของ
บุคคลการศึกษาให้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางมีวัตถุประสงค์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตอ าเภอเพื่อศึกษาสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานการสาบสูญทางสังคมในระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขความสัมพันธ์การฟัง Chrome
กับการปฏิบัติงานของความสุขและปัจจัยที่มีการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่
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บ้านเมืองชัยภูมิจ านวน 3281 คนโดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 339 คนซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คนและหาค่า
ความเที่ยงตรง หาค่าสัมประสิทธ์ิของอลัฟาคอนบาร์ค มีค่าเท่ากับ 0.89? 0.74 และ0.94? วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสม
มุดติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปรเดียวโดยค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียสันและสถิติทดสอบไดสแควร์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลายตัว
แปรใช้สถิติวิเคราะห์การทดถอยเชิงพาหุคูณโดยก าหนดในส าคัญทางสติติที่ระดับ0.05 

           3.1 เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพื่อนบ้าน
มารับการบริการสาธารณสขุ แจ้งข่าวและสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญหรือโรคระบาด
ในท้องถ่ิน ตลอดจนถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถ่ินทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องส าคัญ เช่นเรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
ต่างๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 

           3.2  เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว 
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่างกาย การ
ให้ภูมิคุ้มกันโรค การมีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาล
อาหาร การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจ าถ่ิน การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน
ครอบครัว การดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ พัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

           3.3 เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งผู้ป่วยและติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ
การส่งต่อมาจากสถานบริการ การกระจายยาคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว 
และจ่ายถุงยางอนามัย การประถมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสดกระดูกหัก ข้อเคลื่อน 
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

           3.4 หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ได้แก่ จัดท าศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน และให้บริการที่
จ าเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

            3.5 เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการโดย
การช่างน้ าหนักเด็กและร่วมแกไ้ขปัญหาเด็กขาดสารอาหารขาดธาตุไอโอดีน เฝ้าระวังด้านอนามัยแม่
และเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด เฝ้าระวังด้านเสริม
ภูมิ คุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับบอกซีน ตามก าหนด และเฝ้าระวังเรื่อง
โรคติดต่อประจ าถ่ิน โดยก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เป็นต้น 

             3.6 เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาได้พัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณ
หมวดอุดหนุนทั่วไปได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอื่นๆ 
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              3.7 เป็นแกนน าในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้ากิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการ จปฐ. (ความจ าเป็นพื้นฐาน) และรวมกลุ่มในพฒันา
สังคมด้านต่างๆ 

              3.8 ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าในการ
ประสานงานกบักลุ่มผู้น าชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระตุ้นให้มกีารวางแผนและ
ด าเนินงานเพือ่พัฒนางานสาธารณสุข 

             3.9 หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

                หน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานมี  14 กิจกรรม คือ 

                4.9.1 งานโภชนาการอาสาสมัครสาธารณสุข มีหน้าที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหาโภชนาการที่เกิดข้ึน เช่น โรคขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ขวบ หรือเด็กแรกเกิดมี
น้ าหนักต่ า เป็นต้น โดยร่วมมือกันกับกรรมการหมู่บ้าน ผู้น า กลุ่มแม่บ้าน ในการค้นหา ส ารวจภาวะ
อนามัยเด็ก ช่างน้ าหนัก 0-5 ขวบ ทุกคนเป็นประจ า เมื่อเด็กคนใดที่ขาสารอาหารที่จะด าเนินให้
อาหารเสริมโดยเร็ว ให้ความรู้แก่แม่ในการให้อาหารทารก ตลอดจนส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
เพื่อน ามาเป็นอาหาร 

                4.9.2 งานสุขศึกษา ให้สุขศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาสาธารรณสุขท้องถ่ิน การ
ร่วมกันแก้ปัญหา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

                4.9.3 การรักษาพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุข ให้รักษาพยาบาลที่จ าเป็นเบื้องต้นแก่
ชาวบ้านช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการรักษาพยาบาล 
และช้ีแจงให้ทราบถึงสถานบริการของรัฐ ตลอดจนต่อผู้ป่วยถ้าเกิดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

               4.9.4 การจัดหายาที่จ าเป็น ด าเนินการจัดต้ังกองทุนยาและเวชภัณฑ์ ประจ าหมู่บ้านหรือ
จัดหายาที่จ าเป็นไว้ใช้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และด าเนินการให้ประชาชน
ซื้อยาที่จ าเป็นเหล่าน้ีจากกองทุน หรือ ศสมช. ได้สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก 

              4.9.5 อนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุข ช้ีแจงและจูงใจให้
ประชาชนทราบถึงความส าคัญของการวางแผนครอบครัว ความจ าเป็นของการดูก่อนคลอดบุตร 
(การฝากครรภ์) และการดูแลหลังคลอด นัดหมายมารดารับบริการความรู้ให้แก่การปฏิบัติตน การ
กินอาหารช่ังน้ าหนัก และวัดความดันโลหิต นัดเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 

              4.9.6 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุข ช้ีแจงให้
ประชาชนทราบว่าในหมู่บ้านมีโรคอะไรเป็นปัญหา หรือ โรคอุจจาระร่วง โรคพยาธิ ไข้เลือดออกซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการป้องกันรักษา รวมทั้งการร่วมมือในการควบคุมและป้องกันมีให้เกิดโรคระบาด
เกิดข้ึนได ้



   18 
 

              4.9.7 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันถ่ายทอดความรู้กับงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมกับประชาชน ได้เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระท าก่อให้เกิดมลภาวะ องค์การชุมชนร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมลพิษ ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสารเคมีเกษตร แจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อด าเนินการกับผู้กระท าความผิด 

             4.9.8 คุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับประชาชนสอดส่องพฤติกรรมของ
ร้านค้า รถขายยาเร่ ฯลฯ หากพบเห็นผู้รู้กระท าผิดกฎหมายก็แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมการให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านให้เลือกซื้อสินค้า เช่น อาหาร เครื่องปรุงรส 
ขนม หรือเครื่องส าอางที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มี อย. มาใช้ ตลอดจนการจัดการกลุ่ม ชมรม เพื่อ
ร่วมมือประสานงานกับการดูแลประชาชนในพื้นที่ 

             4.9.9 การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุข
ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ป่วยเพื่อรับการ
รักษาหรือต่อวิธีการปฏิบัติตนให้ผลจากการเสี่ยงต่อต่างๆ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงแนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ตลอดจนสร้างเสริมความมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อผู้พิการในชุมชนและร่วมกัน
ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 

 

     5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                          การศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเป็นอาสาสมัครสาธารสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษาท าการท าการค้นคว้างานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                         กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2548) ได้ ศึกษาบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายระดับต าบลในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในชุมชน  พบว่า
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกนั้นมีบทบาทหลายด้าน 
คือ ด้านศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องโรคไข้หวัดนก ซึ่งความรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข มี
ความรู้อยู่ในระดับดี ทั้งเรื่องการสังเกตอาการป่วยของคนและสัตว์ปีก การป้องกันตนเอง การมี
สัมผัสสัตว์ปีก การท าความสะอาดร่างกาย เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการท าลายสัตว์ปีก เช่น การขุด
หลุมต้องลึก 1 เมตรแต่ อาสาสมัครสาธารณสุข จะจ าไม่ได้ว่าขุดหลุมฝังแต่ไม่แน่ใจว่าลึกเท่าไรจึงจะ
ปลอดภัย ยังมีการเลี้ยงสัตว์ปีกปะปนกับสัตว์อื่นไปได้ การให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ส่วน
ใหญ่จะเป็นการใหค้วามรู้ในการสังเกตอาการป่วยของคนและสัตว์ปีกและป้องกันตนเองในการก าจัด
หรือท าลายไก่   เป็นต้น 
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              ไพโรจน์ จันทรมณ,ี อุไรรัตน์ ศรีสม และสมจิตรตรา บุษปฤกษ์ . (2548) ได้วิจัยการมีส่วน
ร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจังหวัดหนองคาย พบว่า 
ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกระดับดี และพฤติกรรม
ของประชาชนอยู่ในระดับดี ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ความร่วมมือทุกด้าน ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก คือ พฤติกรรมชุมชนกับอายุซึ่งเป็นตัวท านาย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในพื้นที่ 

                วินัย ว่าหลวง. (2548 ) ได้วิจัยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุมโรค
ไข้หวัดนกอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2548 พบว่าความรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ ความเช่ือและความสามารถของตนเองเพื่อ
ร่วมเฝ้าระวังโรคอยู่ในระดับสูง แรงสนับสนุนจากสังคมอยู่ในระดับดีบทบาทของอาสาสมัครมี
บทบาทส าคัญมากในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                  จีรศักดิ์ ศรีสุวรรณวัฒนา. (2549 )  ได้วิจัยความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมกี าจัดศัตรพูืช ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัด
สุรินทร์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูม้ากระดับ
ทัศนคติระดับดี มีพฤติกรรมที่ดีในการให้ค าแนะน า และมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่ดีปจัจัยที่
มีผลต่อความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การได้รับข่าวสาร การไดร้บัการอบรม อายุ และ
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการให้ค าแนะน าได้แก่การเคย
ผ่านการอบรมการเป็นกรรมการหมู่บ้านและปจัจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมการป้องกันตนเองปจัจัยเดียว
คือปัจจัยทางด้านเพศซึ่งพบว่าเพศชายประสบปัญหาการก าจัดศัตรูพืชมากที่สุด และกลุม่ที่ผ่านมา
การอบรมกรรมการหมู่บ้านเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมป้องกนัตนเองได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ 

               ประเสริฐ บินตะคุ และไพรจิตร สริิมงคล . (2549)  ได้วิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการ
เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความเช่ือการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและการ
เฝ้าระวังควบคุมและการป้องกันโรคไข้หวัดนกอยูร่ะดบัมากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย
คุณลักษณะทางประชากรเช่นเพศอาชีพระยะเวลาการท างานของอาสาสมัครและการได้รับรู้โรค
ไข้หวัดนกมีความสัมพันธ์ในระดบัทางบวกการได้รับแรงสนบัสนุนทางสงัคมมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางทางบวกและความเช่ือความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ระดับต่ าทางบวกกันกบัการเฝ้า
ระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกแต่ในส่วนความรู้ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคไข้หวัดนก 

             สุชาติ  มนตรีบุตร . (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
สาธารณสุขมูลฐาน ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 
1) การปฏิบัติงานของสาธารณสุขมูลฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ด้านการป้องกันโรค 
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการฟื้นฟูสภาพ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่มี  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ประสบการณ์ท างานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างกัน  มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของงาน
สาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดขอนแก่นไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข ยังมีปัญหาทางด้าน
ความรู้ที่จะปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอปัญหาไม่มีเวลาเพราะภารกิจทางครอบครัว จ าเป็นต้องออกไป
ประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน ปัญหาเกี่ยวกับการท ามาหากินท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง 
ปัญหาเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรผู้น าท้องถ่ินบางคนไม่ให้การสนับสนุนชาวบ้าน 
ไม่เข้าใจโครงการท าให้ไม่ร่วมมือสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครบางแห่งยังไม่มีหรือเป็นเอกเทศ
หรือบางแห่งอยู่ห่างย่านชุมชนท าให้ชาวบ้านไม่ค่อยมารับบริการ เป็นต้น 

                 เจตน์ อินสองใจ. (2550 )  ได้วิจัยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข ส่วน
ใหญ่มีความรูเ้รือ่งไข้เลือดออกอยู่ในระดบัดี ได้รับข้อมลูข่าวสารไข้เลือดออกระดบัที่ดี มีบทบาทและ
พฤติกรรมมสี่วนร่วมในการควบคุมโรคอยู่ในระดับสูง เพศชายมีส่วนร่วมในระดับสูงมากทีสุ่ด อายุอยู่
ในช่วง 40 - 49 ปี มีส่วนร่วมในระดับปานกลางมากที่สุดระยะเวลาทีเ่ป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ไม่
เกิน 5 ปี มีส่วนร่วมปานกลาง 

              เนรมิต จันทร์ทอง . (2550) ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการควบคุม
โรคไข้เลือดออก : ศึกษากรณีต าบลหนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธรพบว่า      1) การมีการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลอืดออก ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการเป็นผู้น า ด้านติดตาม และ
ประเมินผล และด้านเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกตามล าดับ  2) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน 3) ส าหรับปัญหาที่พบ เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขเองยังขาดความรู้ และทักษะทางด้านการบริหารจัดการการติดตามของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขยังไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ยังล่าช้า
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลฟรีมีขั้นตอนยุ่งยากไม่สะดวก เป็นต้น 

                สุจิตรา อุยถาวรยิ่ง. (2550 ) ได้ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มผีลตอ่การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน จังหวัดชัยนาท พบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดบัสงู การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ในภาพรวมหลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ด้านความสามารถในการใหบ้รกิาร 
และด้านข้อมลูข่าวสาร อยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับการหาความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยทางด้านการ
รับรู้บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขและการสนบัสนนุการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างด ี
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บทที3่ 

ระเบียบวิธีกำรศกึษำ 

               การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research Methodology) ซึ่งเป็นการศึกษาการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความส าเร็จในการท างาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์วิจัยครั้ง
นี้ มีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิด 

          เพื่อให้การศึกษามีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมาและได้
ก าหนดสมมุติฐานการศึกษาทั้งหมด  

สมมุติฐำนท่ี1 ปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 สมมุติฐำนท่ี2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

สมมุติฐำนท่ี3 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่ส่งผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

      ประชากร คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 222 คน 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ กลุ่มชุมชนที่ด าเนินการอยู่ในพื้นที่ ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์  
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ จ านวน 222 คน 
 

         เครื่องมือกำรวิจัย   

         เป็นแบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้แบบสอบถามสมาชิกกลุ่ม 2 กลุ่ม ลักษณะ คือ ค าถามแบบก าหนดให้ตอบหรือ
แบบปลายปิด และค าถามเปิดโอกาสให้ผู้ตอบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 
          ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพเสริม ระยะเวลาการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รายได้/ต่อเดือน 
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          ตอนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็น 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งระดับการวัด
เป็น 5 ระดับ คือ 
 
  มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
  มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
  น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
        
      เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย 
         ส่วนที่1 ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
         ส่วนที่2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
         ส่วนที่3 ปัจจัยด้านจิตสังคม 
         ส่วนที่4 ปัจจัยด้านประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
      ตอนท่ี3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานของกลุ่มชุมชนในเขตพื้นที่ ต าบลสีเหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
     ขั้นตอนท่ี1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้างเป็นนิยามตัวแปร  
     ขั้นตอนท่ี2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมนิยามตัวแปรที่ก าหนด โดยปรึกษาผู้เช่ียวชาญในการท า
วิจัย  
      ขั้นตอนท่ี3 ได้น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญ
แนะน า (Lawrence Neumen 2006:299) 
       ขั้นตอนท่ี4 ได้น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) ชาวบ้านในต าบลสีเหลี่ยม 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น 
(Reliabilitl) ตามวิธีการครอนบาค (Cronbach.1974;161) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
coefficient)ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
       ขั้นตอนท่ี 5 ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

 

            กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

          ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์   มีดังนี้ 
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          1.การทกสอบ-30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพื่อหาความน่าเช่ือมั่น (Reliability) โดยดูจาก
ท่ า  Cronbach’s alpha จะต้อ งไม่ ต่ าก ว่า0.6 (Cohen. 1983:251) ในการ ศึกษาครั้ งนี้ ค่ า 
Cronbach’s alpha เท่ากับ .705-820 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม(Validity) ผลจะดูที่ค่า 
Factor loading –ของแต่ล่ะตัวแปรจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Gustavo Carlo and Branddy 
Randall. 2002: -35) การศึกษาครั้งนี้ค่า Factor loading เท่ากับ .415-.849  
          2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสังคมของประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistich) ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
          3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์และข้อมูลจากสมุดบันทึกที่บันทึกไว้โดยใช้การ
สังเกตและการวิเคราะห์เบื้องต้นมาประกอบในการวิเคราะห์ข้ันสุดท้ายต่อไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การศึกษาและกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการตีความสร้างข้อมูล
แบบอุปนัย โดยผู้ศึกษาจะกระท าไปพร้อมกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 
 
ตำรำงท่ี 3.1 ผลของการวัดความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นถือของเครื่องมือ 

โครงสร้ำงตัวแปร ค่ำน้ ำหนักปัจจัย 
สัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (∞) 

นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุ   
1.ท่านได้รับทราบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ไห้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนให้มี
สุขภาพแข็งแรง 

        .453 
 

.820 
 

2.ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นตัวแทนจาก
กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 

.778  

3.ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการอบรม
หลักสูตรแพทย์แผนไทย 

.748  

4.ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพเป็นทีเ่ช่ือถือของชุมชน 

.798  

5.ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการอบรมให้
เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการดูแลและสง่เสริมสุขภาพจิต
ของชุมชน 

.740  

6.ท่านได้รับการอบรม จากกระทรวงสาธารณสุขให้มทีักษะ   
ในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและโปรแกรมอื่นๆ มาประยุกต์กบั
การท างานให้มาประสิทธิภาพมากขึ้น 

.799  
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ต่อ 

ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน ค่ำน้ ำหนักปัจจัย 
สัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (∞) 

1.ท่านเป็นผู้ทีม่ีความรู้ด้านสาธารณสุข ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

.601 
.765 

2.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กแรกเกิด .728  
3.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุ .766  
4.ท่านเป็นผู้ทีม่ีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออก,โรคตาแดง ฯลฯ 

.415 
 

5.ท่านเป็นผู้ที่ได้รบัความร่วมมือจากผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆที่
มีในหมูบ่้านและได้รบัความร่วมมอืจากสมาชิกในชุมชน 

.747 
 

6.ท่านได้รับการยอบรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้นจากผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน 

.536 
 

7.ท่านได้รับมอบหมายใหเ้ป็นผู้ทีร่ับผิดชอบในเรื่องการ
ป้องกัน และแก้ไขมลภาวะสิง่แวดล้อมที่เป็นพิษการตรวจ
คุณภาพน้ าในชุมชน 

.698 
 

ปัจจัยด้ำนจิตสังคม  
.690 

 

 
.784 

     1.ท่านมีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ 
     2.ท่านมีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม 

.738 
 

3.ท่านมีความอดทนในงานที่ตัวเองปฏิบัต ิ .849  
4.ท่านมีความซื่อสัตย์ในการท าหน้าที่ของตนเองให้ดีทีสุ่ด .760  

    5.ท่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะเผชิญปัญหา      
ด้านสุขอนามัยของชุมชนที่จะเกิดข้ึน 

 
.642 

 

ปัจจัยด้ำนกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
.489 

 
.705 

    1.สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือกับท่าน ในการพัฒนา
ชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน   
   2.อัตราการเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชนมีแนวโน้มลดลง .585  
   3.สมาชิกในชุมชนรู้จักวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพตนเองมาก
ข้ึน 

.594 
 

   4.เยาวชนชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและสถิติการตั้งครรภ์ของเยาวชน มีแนวโน้ม
ลดลง 

.543 
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ปัจจัยด้ำนกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน ค่ำน้ ำหนักปัจจัย 
สัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (∞) 

  5.สมาชิกในชุมชนรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น .734  
  6.สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง .768  
  7.การปฏิบัติงานของหน่วยงานของ่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชน 

.483 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

            การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เรื่องปัจจั ยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบิติงานนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 ฉบับ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพ  ิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 

      1.ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ
ถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อและผลการศึกษาแสงดังนี้ตารางที่ 4.1 

      ตำรำงท่ี 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลสี่เหลี่ยม  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้อมูลส่วนบคุคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

222 
64 
158 

100 
28.8 
71.2 

อำยุ    
            (  ) น้อยกว่า 20 ปี   
            (  ) 20 - 25 ป ี
            (  ) 26 - 30 ป ี  
            (  ) 31 - 35 ปี                       
            (  ) 36 - 40 ป ี  

       (  ) 41 ปีข้ึนไป 
             

222 
13 
25 
44 
34 
71 
35 
 

100 
5.9 
11.3 
19.8 
15.3 
32.0 
15.8 
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ต่อ 

 

 

 

 

จ
ำ
ก
ต
ำ
ร
ำ
ง
ท่ี
 
4
.
1
 
ข้
อ
มู
ล
ส่
ว
น
บุ
ค
ค
ล
ข
อ
       

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับกำรศึกษำ 

           (  ) ประถมศึกษา   
          (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
           (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
          (  ) อนุปริญญา / ปวส. 
           (  ) ปริญญาตรี  
           (  ) ปริญญาโท 
           (  ) อื่นๆ(ระบุ)......... 

      

222 
80 
44 
59 
18 
15 
3 
3 

100 
36.0 
19.8 
26.6 
8.1 
6.8 
1.4 
1.4 

            
อำชีพเสริม  
       (  ) เกษตรกร ท านา ,ท าสวน หรือ 
เกษตรอื่นๆ 
        (  ) ประมง    
        (  ) ลูกจ้าง    
        (  ) ธุรกิจส่วนตัว  

(  ) พนั กงานของรัฐ  รั ฐ วิสาหกิ จ                                       
(  ) อื่นๆ(ระบุ) ………..  
     

 
222 
76 
8 
80 
34 
10 
14 

 
100 
34.2 
3.6 
36.0 
15.3 
4.5 
6.3 

ระยะเวลำกำรเป็น อำสำสมัคร 
        (  ) น้อยกว่า 4 ปี   
        (  ) ระหว่าง 4-9 ปี 
        (  ) ระหว่าง 10-19 ปี    
        (  ) ระหว่าง 20-24 ปี  
        (  ) ระหว่าง 25-29 ปี   
        (  ) 30 ปีข้ึนไป 

222 
98 
27 
62 
21 
7 
7 

100 
44.1 
12.2 
27.9 
9.5 
3.2 
3.2 

รำยได้ / ต่อเดือน 
       (  ) ต่ ากว่า – 3,000 บาท   
       (  ) 3,001 – 5,000 บาท 
       (  ) 5,001 – 8,000 บาท   
       (  ) 8,001 – 10,000 บาท 
       (  ) 10,001 บาทข้ึนไป 

222 
22 
24 
47 
65 
64 

100 
9.9 
10.8 
21.2 
28.8 
28.8 
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 จำกตำรำงท่ี 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลสี่เหลี่ยม  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 222 ราย พบว่าสมาชิก
ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ28.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ71.2 เป็นเพศหญิง สมาชิกมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ
5.9 อายุ20 - 25 ปี ร้อยละ11.3 อายุ26 - 30 ปี ร้อยละ19.8 อายุ31 - 35 ปี ร้อยละ15.3 อายุ36 - 
40 ปี ร้อยละ32.0 อายุ41 ปีข้ึนไป ร้อยละ15.8 ตามล าดับ ระดับการศึกษาจบประถมศึกษา ร้อยละ
36.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ19.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ร้อยละ26.6  อนุปริญญา / 
ปวส. ร้อยละ8.1  ปริญญาตรีร้อยละ6.8 ปริญญาโท ร้อยละ1.4   อื่นๆ (ระบุ ).... ร้อยละ1.4  
สมาชิกประกอบอาชีพเป็น เกษตรกร ท านา,ท าสวน หรือ เกษตรอื่นๆ ร้อยละ43.2 ประมง ร้อยละ
3.6 ลูกจ้าง ร้อยละ36.0ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ15.3  พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ4.5  อื่นๆ
(ระบุ) …… ร้อยละ6.3ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร น้อยกว่า 4 ปี ร้อยละ44.1  ระหว่าง 4-9 ป ี
ร้อยละ12.2  ระหว่าง 10-19 ปี ร้อยละ27.9  ระหว่าง 20-24 ปี ร้อยละ9.5  ระหว่าง 25-29 ป ี
ร้อยละ3.2  30 ปีข้ึนไปร้อยละ3.2  และสมาชิกมีรายได้ / ต่อเดือน  ต่ ากว่า – 3,000 บาท ร้อยละ
9.9  3,001 – 5,000 บาท ร้อยละ10.8  5,001 – 8,000 บาท ร้อยละ21.2  8,001 – 10,000 บาท 
ร้อยละ29.310,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ28.8  

       ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

        2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถามในอาสาสมัครสาธารณสุข 
ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

       ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน 

         ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยด้าน
นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ (PHP) ด้านการปฏิบัติงาน (W) ด้านจิตสังคม (P) ด้านความส าเร็จ (S) 
นั้นตัวแปรทั้งหมดในการศึกษามีความส าพันธ์กันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนดหรือต่ ากว่า 0.8 
(Stevens,2002) ไม่ท าให้เกิดปัญหา (muliticollinearity)  

   ตำรำงท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของด้านผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตัวแปร PHP W P S 
Mean 3.9216 3.9176 3.9793 3.9427 
S.D. .55092 .51644 .56546 .47810 
PHP 1    
W .640** 1   
P .519** .548** 1  
S .573** .631** .632** 1 
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            ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

VHV-= Village Health Volunteer อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

PHP = Public Health Policy นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

W = Working การปฏิบัติงาน  

P = Psychosocial จิตสังคม  

S = Success ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

         จากตาราง 4.2 พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนโยบายสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(PHP) กับการปฏิบัติงาน (W) มีค่าเท่ากับ (r=.640,p>0.01) ระหว่างค่าสหสัมพันธ์นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข (PHP)มีค่าเท่ากับ (r=.584,p>0.01)  กับปัจจัยด้านจิตสังคมมีค่าเท่ากับ 
(r=.632,p>0.01)  

         สรุปผลได้ว่า ค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ,ปัจจัยด้านจติสังคม
และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

    ตำรำงท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ลการถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ กรณีศึกษาต าบลสี่เหลีย่ม อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

             

 

 
ตัวแปรต้น 

 
 

ตัวแปรตาม (S) 

ความส าเรจ็ 
1 

ความส าเรจ็ 
2 

ความส าเรจ็ 
3 

ความส าเรจ็ 
4 

PHP  .497*** 
(.048) 

     .158*** 
(.054) 

W    .584*** 
(.584) 

   .291*** 
(.059) 

P    .534*** 
(.044) 

 .309*** 
(.048) 

Adjust R2 .325 .395 .397 .527 
Maximum VIF 1.952 2.046 1.982 2.258 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าปัจจัยด้านนโยบายกระทรวงสาธารณสุขของต าบลสี่เหลี่ยม ส่งผลเชิงบวกใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข (H1:b1=0.573,p>0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา วินัย 
วาหลวง. (2549) ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลสี่เหลี่ยม ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการเป็นอาสาสมัครของชุมชน คือ ผู้ร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนสืบความหมาย 
การติดต่อซึ่ งกันและกันให้ เกิดการร่วมใจในการด าเนินงานจนกระทั่ งบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

           สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กรณีศึกษาต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

          จากตารางที่  4.3 พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (H2:b2=.631,p>0.01) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษา อ าพร อบเชยรัมย์ จากที่กล่าวมาข้างต้น สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านจิตสังคม 
ส่งผลเชิงบวกน้อยกว่าปัจจัยด้านผู้น าของต าบลสี่เหลี่ยม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่มี
ส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจร่วมถึงการรับผิดชอบและการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการนั้นๆ
การมีส่วนร่วมในชุมชนจะต้องมีข้ึนโดยตลอดตั้งแต่ข้ันการร่วมการวางแผนโครงการ การเสียสละ 
ก าลัง แรงงาน ก าลังเงินหรือทรัพยากรใดๆที่มีอยู่ในชุมชน  

         สมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตสังคมส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กรณีศึกษาต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

         จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยด้านจิตสังคมส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จเป็นอาสาสมัคร 
(H3:b3=.632,p>0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วันนี กาประโคน ที่กล่าวมาข้างต้นว่า
สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้าน
การปฏิบัติงาน ส่งผลเชิงบวกมากว่าปัจจัยด้านจิตสังคมคือกลุ่มคนอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป อาศัยอยู่
ด้วยกันในบริเวณหนึ่ง คนเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์หรือการกระท าตอบโต้กันและกัน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ความสัมพันธ์ทางตรง เช่น การพูดจา ทักทาย การท างานร่วมกัน การซื้อขาย และการให้
ความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นต้น 

         สรุปตารางที่ 4.3 กล่าวได้ว่า สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านนโยบายกระทรวงสาธารณสุขชุมชน
ของ ต าบลสี่เหลี่ยม เป็นปัจจัยส่งผลให้ต าบลสี่เหลี่ยมประสบการณ์ในการเป็นหมู่บ้านอาสาสมัคร
มากกว่าสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านจิตสังคมและสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านจิตสังคม  
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บทที5่ 

สรุปกำรวิจัย อภปิรำย และข้อเสนอแนะ 

               การศึกษาครั้งนี้มุ่งการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่  ปัจจัยด้านนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้ายจิตสังคม นอกจากนี้ยังมีตัวแปรตามได้แก่ 
ปัจจัยด้านความส าเร็จในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้
เก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 222 คน การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาในขอบเขตพื้นต าบลสี่เหลี่ยม 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อองค์กร และนักวิชาการด้าน
สาธารณสุขที่สนใจในจังหวัดบุรีรัมย์ และจะได้น าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้งานด้าน
สาธารณสุข  

1.สรุปกำรวิจัย 

1.1วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
 ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ ส่งต่อความผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 1.2 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 1.2.1 ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบประเมิน ในการทดสอบโดยการสอบถามความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาและความเช่ือมั่น โดยทดสอบกับสมาชิก 30 รายและน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้ 

 1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ขอความร่วมมือกับกรรมการและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับปฏิบัติการ เพื่อเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยตรง 
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 1.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดกลุ่ม การจ าแนก 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

1.3 ผลกำรวิจัย  

           คณะผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในพื้นที่เขตต าบลสี่เหลี่ยม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 222 คน อายุระหว่างต่ ากว่า 20-41 ปีข้ึนไป ซึ่ง
แต่ละบุคคลประกอบอาชีพต่างกัน  เกษตรกร ท านา  ท าสวน เกษตรอื่น ประมง ลูกจ้าง ธุรกิจ
ส่วนตวั พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  จากการตอบแบบสอบถามพบว่าจากกลุ่มชุมชนส่วน
ใหญ่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านอาสาสมัครสาธารณสุขก่อนจะที่ตัดสินใจลงมือปฏิบัติงาน
และให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยด้านการปฏิบัติและปัจจัย
ด้านจิตสังคม รองลงมาตามระดับ 

     1.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

          ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จากการ
ตอบแบบสอบถาม ได้ผลดังนี้  

        กลุ่มอาสาสมัครปฏิบัติการ ในเขตต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่
จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 222 คน พบว่าสมาชิกผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ เพศชาย เพศ
หญิง ร้อยละ สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุ ปี ข้ึนไปและมีระดับการศึกษาจบช้ันประถม ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ร้อยละ  อนุปริญญา / ปวส. ร้อยละ  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ร้อยละ ต่ ากว่า – 3,000 บาท3,001 – 5,000 บาท 5,001 – 8,000 บาท
8,001 – 10,000 บาท 10,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

     จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มอาสาสมัครระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับด้านอาสาสมัครสาธารณสุขก่อนจะที่ตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานและให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านจิตสังคม รองลงมาตาม
ระดับ    
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      ภำพท่ี 4 กรอบความคิดในการศึกษาผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

            2. อภิปรำยผล 

          ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 1.ผลการศึกษาสรุปได้ว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัตขิองอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (H1:b1=.497,p>0.01) ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น
สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับ ประภา วุฒคุณ (2548) 
พบว่าการฝึกอบรมและการดูงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็นปัจจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มีรายงานการวิจัยตัวแปรการ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในจังหวัดบุรีรัมย์  

2. ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลเชิงบวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( H2: b2 =.584,P>0.01 )ดังนั้นจากที่
กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมุติฐานที่  2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน    ซึ่งสอดคล้องกับ ไพลิน ผ่อง
ใส. (2531: 216) ได้ศึกษาค้นคว้า เสนอความคิดเกี่ยวกับการจูงใจในการ ท างาน ว่าคนที่จะท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจที่จะท างานมี 5 ประการ ดังนี้ 1. 
ความส าเร็จในงานที่ท า หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการแก้ปญัหาต่างๆ การรู้จัก ป้องกัน
ปัญหาที่เกิดข้ึน ครั้นผลงานส าเร็จจึงเกิดความรูส้ึก พอใจในผลงานส าเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 2. การ
ได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคับบญัชา 
เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอค าปรึกษา และบุคคลในหน่วยงานหรือ บุคคลทั่วไป การยอมรับนับถือนี้อาจ
อยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอื่น ใดที่ท าให้ถึง
การยอมรับในความสามารถ 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย ให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบได้ โดย

ปัจจัยด้ำนนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข 

ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

ปัจจัยด้ำนจิตสังคม 

ผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
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ล าพังเพียงผู้เดียว 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิด ชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการ ตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 5. 
ความก้าวหน้า หมายถึง การได้ รับเลื่อนระดับขึ้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน มีโอกาสได้ ศึกษาเพื่อ
หาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมและดูงาน ถ้า มีสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นที่จะท าให้คนอยาก
ที่จะท างาน ด้วยความเต็มใจและมีความสุข 

 3. ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านจิตสังคม ส่งผลเชิงบวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (H3:b3 =.534,P>0.01) ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น
สนับสนุนสมมุติฐานที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ . (2529) กล่าวว่า 
การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การเป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายประการทั้งองค์ประกอบ
ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่  สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจจะเป็นบุคคล สิ่ งของ เหตุการณ์ต่างๆ แล ะ
องค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ กระบวนทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ ทัศนะคติ 
ค่านิยม และสภาวะการจูงใจ  

3. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

          เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์
ในกาอภิบายความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

  1.แนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานที่ที่
แตกต่างกัน เช่น อาชีพ และศึกษาที่จังหวังอื่นๆ เพี่อน ามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากที่น าเสนอใน
งานวิจัยฉบับนี้หรือไม่ ผลที่ได้สามารถน ามาก าหนดนโยบายในการจัดการด้านสาธารณสุข 

  2.แนะน าให้ศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษา
อยู่น้ีเช่น วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ทราบถึงว่ามีความแตกต่างจากที่น าเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไม่ 
และเพื่อน ามาเปรียบเทียบ กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกัน
อย่างไร ผลที่ได้นั้นสามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
            
          เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลตอ่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  

ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรมัย ์
ค ำชี้แจง 
 
              โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัด 
บุรีรัมย์” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างานวิจัย รายการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนค าถามมี ๖ ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับและจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มี
การร่วมใช้ข้อมูลดั่งกล่าวกับบุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
โปรดติดต่อผู้ วิจัย นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  นางสาวสุรัมภา สายบุตร โทร 
0967841784 หรือ E-mail: Surampha2540@gmail.com  

 
 

นักศึกษาสาขาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์  
                                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Surampha2540@gmail.com
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ค าช้ีแจง  โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน [  ] หน้าข้อความ หรือเติมขอความในช่องว่าง ตามความเป็นจรงิ
ของท่าน 

๑. เพศ 
  [  ] ชาย      [  ] หญิง 

๒. อายุ 
  [  ] น้อยกว่า 20 ป ี    [  ] 20 - 25 ป ี
  [  ] 26 - 30 ปี     [  ] 31 - 35 ป ี
  [  ] 36 - 40 ปี     [  ] 41 ปีข้ึนไป 

๓. ระดับการศึกษา 
[   ] ประถมศึกษา    [   ] มัธยมศึกษาตอนต้น 
[   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  [   ] อนุปริญญา / ปวส. 
[   ] ปรญิญาตร ี     [   ] ปริญญาโท 
[   ] อื่นๆ ( ระบุ )........................................... 

๔. อาชีพเสริม  
 

                     [   ] เกษตรกร ท านา,ท าสวน หรือ เกษตรอื่นๆ        [   ] ประมง  
                     [   ] ลูกจ้าง    [   ] ธุรกิจส่วนตัว 
                     [   ] พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ                   [   ] อื่นๆ(ระบุ) ……….. 
      5.  ระยะเวลาการเป็น อสม.  

           [   ] น้อยกว่า 4 ปี                                        [   ] ระหว่าง 4-9 ปี  
           [   ]ระหว่าง 10-19 ปี                                  [   ] ระหว่าง 20-24 ปี  
           [   ]  ระหว่าง 25-29 ปี                                [   ]  30 ปีข้ึนไป  

 
      6. รายได้ / ต่อเดือน 
                     [   ]  ต่ ากว่า - 3,000  บาท                            [   ]  3,001 – 5,000 บาท  
                     [   ] 5,001 – 8,000 บาท                            [   ]  8,001 – 10,000 บาท  
                     [   ] 10,001 บาทข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2    นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกึของท่านเพียงข้อเดียว  

         5 = มากทีสุ่ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

 
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

        

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่านได้รับทราบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
ไห้ความส าคัญต่อการสง่เสรมิสุขภาพอนามัย
ประชาชนให้มสีุขภาพแข็งแรง 

     

2. ท่านรับทราบข้อมลูว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการ
ที่จะพฒันาบุคลากรที่จะมาสง่เสรมิและให้การดูแล
ด้านสาธารณสุขในชุมชน 

     

3. ท่านได้รับนโยบายจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบั
สาธารณสุขใหเ้ป็นบุคลากรทีจ่ะเข้ามาดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

     

4. ท่านเป็นบุคคลได้รบัการคัดเลือกและไดร้ับการ
อบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวกบัสาธารณสุขชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

     

5. ท่านน านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาแก้ไขปญัหาทีส่อดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ของแต่ละชุมชน 

     

6. ท่านเป็นบุคคลที่ได้รบัการคัดเลอืกใหเ้ป็นตัวแทน
จากกระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้แกป่ระชาชนใน
ชุมชน 
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ตอนท่ี 3     ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิาน 
 
ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกึของท่านเพียงข้อเดียว  

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

          

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเป็นผู้ทีม่ีความรู้ด้านสาธารณสุข ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

     

2. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กแรกเกิด      

3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สงูอายุ      

  4. ท่านเป็นผู้ทีม่ีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น 
โรคไข้เลือดออก,โรคตาแดง ฯลฯ  

     

5. ท่านเป็นผู้ที่ได้รบัความร่วมมอืจากผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่างๆที่มีในหมูบ่้านและร่วมมือของประชาชน 

     

  6.  ท่านได้รับการยอบรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้นจากผู้น าชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน 

     

 ๗. ท่านได้รับมอบหมายใหเ้ป็นผู้ทีร่ับผิดชอบในเรื่องการ
ป้องกัน และแก้ไขมลภาวะสิง่แวดล้อมที่เป็นพิษ การ
ตรวจคุณภาพน้ าในชุมชน 
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ตอนท่ี 4  ปัจจัยด้านจิตสงัคม 
 

ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกึของท่านเพียงข้อเดียว  
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

 
 

ข้อที่ 
 

ปัจจัยด้านจิตสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. 
ท่านมีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ 

     

2. 
ท่านมีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม 

     

3. ท่านมีความอดทนในงานที่ตัวเองปฏิบัต ิ      

4. 
ท่านมีความซื่อสัตย์ในการท าหน้าที่ของตนเองให้ดี
ที่สุด 

     

5. 
ท่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและพร้อมทีจ่ะเผชิญ
ปัญหาด้านสุขอนามัยของชุมชนที่จะเกิดข้ึน 
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ตอนท่ี 5 ปัจจัยด้านการประสบความส าเรจ็ในการท างาน  
 
ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกึของท่านเพียงข้อเดียว  

                 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีสุ่ด 
 
 

ข้อที่ ปัจจัยด้านการประสบความส าเร็จในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมอืกับ ท่านอสม. ในการ

พัฒนาชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน 
     

๒. อัตราการเจบ็ป่วยของสมาชิกในชุมชนมีแนวโน้ม
ลดลง 

     

๓. สมาชิกในชุมชนรู้จกัวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น 

     

๔. เยาวชนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและสถิติการตั้งครรภ์ของ
เยาวชนมีแนวโน้มลดลง 

     

๕. สมาชิกในชุมชนรู้จกัการปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

6.  สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น      

๗. การปฏิบัตงิานของหน่วยงานของท่านไดร้ับการ
ยอมรบัจากผู้น าชุมชนและคนในชุมชน 
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ตอนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของอา
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบล สี่เหลี่ยม อ าเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 
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ภำคผนวกภำค ข. 
รูปภำพประกอบกำรวิจัย 
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รูปภำพประกอบกำรวิจัย 
 

 
รูปท่ี1 ลงพื้นทีเ่ก็บแบบสอบถามอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน  

 

 

รูปท่ี2 ลงพื้นทีเ่ก็บแบบสอบถามอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน 

 

รูปท่ี3 ลงพื้นทีเ่ก็บแบบสอบถามอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน 
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รูปที4่ ลงพื้นทีเ่กบ็แบบสอบถามอดีตอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน 

 

 

             รูปท่ี5 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามอดีตอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
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ภำคผนวกภำค ค 
ประวัตผิู้ท ำวิจัย 
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ประวัตผิู้ท ำวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  

ช่ือเล่น เล็ด  

วันเดือนปีเกิด  3 มกราคม 2541 

 สถานที่เกิด โรงพยาบาลประโคนชัย  

ที่อยู่ปจัจบุัน บ้านเลขที่ 106 หมู่ 6 บ้านจบเกรง็ ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบรุรีัมย์ 
31140  

 อีเมล์  piyadaled@gmail.com 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา ป.1-ป.6 จบจากโรงเรียนบา้นราษฎร์นิยม 

มัธยมศึกษาม.1-ม.6 จบจากโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์
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ประวัตผิู้ท ำวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวชลธิชา วาทิรอยรัมย ์

ช่ือเล่น ชมพู ่

วันเดือนปีเกิด 22 พฤษภาคม 2540 

สถานที่เกิด โรงพยาบาลกระสัง 

ที่อยู่ปจัจบุัน 194 หมู2่ บ้านน้ าอ้อม ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสงั จังหวัดบรุีรัมย์ 31160 

อีเมล์  ccpooka1997@ gmail.com 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา ป.1-ป.6 จบจากโรงเรียนบา้นน้ าอ้อม 

มัธยมศึกษาม.1-ม.6 จบจากโรงเรียนกระสังพทิยาคม 
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ประวัตผิู้ท ำวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวศิริลักษณ์ เปรี้ยวจันทึก 

ซื่อเล่น แนน 

วันเดือนปีเกิด 3 มีนาคม 2539 

สถานที่เกิดโรงพยาบาลศิรริาชพยาบาล 

ที่อยู่ปจัจบุัน 154หมู่8 บ้านอิสาน ต าบลอสิาน  อ าเภอเมือง จังหวัดบรุีรมัย์ 31000 

อีเมล์  NaN_eiei_12345@hotmail.com 

ประวัติการศึกษาช้ันมัธยมต้น โรงเรียนพทุธมงคลวิทายา 

ประวัติการศึกษาช้ันมัธยมปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 
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ประวัตผิู้ท ำวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวปิยนันท์ ศิริพล 

ซื่อเล่น แนน 

เกิดวันพุธที4่มีนาคม 2541 

สถานที่เกิด โรงพยาบาลบุรรีัมย ์

ที่อยู่ปจัจบุัน 80หมู4่ บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลสีเ่หลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 31140 

อีเมล์ Piyanan-2541@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา ช้ันมัธยมต้น โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 

ช้ันมัธยมปลาย โรงเรียนเมืองตลุงพทิยาสรรพ ์
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ประวัตผิู้ท ำวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวสุรมัภา สายบุตร 

ช่ือเล่น กบ 

วันเดือนปีเกิด วันเสารท์ี่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2540 

สถานที่เกิด โรงพยาบาลประโคนชัย  

ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่ 24หมู่ 15 ต าบลจันดุม อ าเภอพลบัพลาชัย จังหวัดบุรรีัมย์ รหัสไปรษณีย์ 
31250 

อีเมล์ Surampha2540@gmail.com 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปอ 1 - 6 จบจากโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  

มัธยมศึกษา ม.1 - ม. 6 จบจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
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Power point น ำเสนอ 
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