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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกและ
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กลุ่ม ตัวอย่างคือผู้เข้ารับ บริการแผนกผู้ป่ วยนอกจานวน 259 คน สุ่ มตั วอย่ างแบบอย่า งง่า ย เก็บ ข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสั มประสิทธิ์ส หสัมพั นธ์ของเพีย ร์สัน ผลการศึกษาพบว่ า
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกในภาพรวมอยู่ในระดับมากร้อยละ 85.7 ระดับปานกลางร้อยละ 14.3 ส่วนปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ การรับรู้ต่อ
การให้บริการ ความคาดหวังต่อการให้บริการ
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้โรงพยาบาล มีการส่งเสริมคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโดยการเพิ่ม
การรั บ รู้ บ ริ ก ารและความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก าร ในประเด็ น การให้ ค าแนะน าภายหลั ง การตรวจรั ก ษา
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันเวลา และการให้บริการทางการแพทย์ ชัดเจนมากขึ้น.
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก การรับรู้ต่อการบริการ ความคาดหวังต่อการบริการ
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had a purpose to investigate the
quality of services out – patient departments and the factors that related to the quality of
services out – patient departments of a private hospital in Bangkok. The samples consisted
of 259 out – patients. These samples were selected by simple random sampling method.
The instrument used for collecting data was questionnaires during 24th August 2018 - 9th
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient statistics.
The study results revealed that the quality of services out – patient departments was
found in the overall at a high level accounted for 85.7%; followed by a moderate level
accounted for 14.3% respectively. Regarding the factors that related to the quality of
services out – patient departments, they were statistical significant (p-value > 0.05)
including perception of services and expectation of services.

2
The results of this study suggested that the hospital should promote the quality of out
– patient services by increasing service awareness and expectation of clients on the issue of
counseling after treatment, information and public relations, date and time, and providing
medical services more clearly.
Keyword : Quality of Services Out- Patient Departments, Perception of Services,
Expectation of Services

บทนา
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ตามนโยบายรัฐบาล
ที่จะนาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง การเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้า
และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดการเหลื่อมล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดาเนินงาน
ได้กาหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3
ดาเนิ น การให้เกิด ความยั่ง ยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็น ผู้ นาทางการแพทย์และสาธารณสุ ข 1 ใน 3
ของเอเชีย เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดเป้าหมาย คือ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศรวมถึงด้านการรักษาพยาบาล
ผู้รับบริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มในการดูแล และให้ความสาคัญกับสุขภาพร่างกายมากขึ้น และตระหนักในการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้รับบริการในมีพฤติกรรมในการใช้บริการทางการแพทย์ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
การรักษาโรคโดยตรง เช่น การเสริมความงาม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับบริการมีการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เนื่องจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผู้เข้ารับบริการเป็นจานวนมาก เมื่อเทียบ
กับกาลังการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่จากัดของโรงพยาบาลรัฐบาล ส่งผลให้การเข้ารับบริการใช้
เวลานาน และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคที่มีกาลังทรัพย์บางส่วน หั นมาเลือกใช้บริการ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการให้บริการอย่างทั่วถึง และใช้เวลาในการเข้ารับบริการน้อยกว่า
โรงพยาบาลรัฐบาล แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาล
แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากก็ตาม จากข้อมูล ผลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ 2556 พบว่า จานวน
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 มีทั้งสิ้น 321 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นขนาด 51 – 100 เตียง
จานวน 108 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกว่า 100 เตียง จานวน 104 แห่ง หรือประมาณร้อยละ
32.4 ในขณะที่จานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 ทั่วประเทศ มีจานวน
46.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 44.1 ล้านคน หรือร้อยละ 95.3 และผู้ป่วยในประมาณ 2.2 ล้านคน
หรือร้อยละ 4.7 โดนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมากเป็นอันดั บสอง
มีจานวนผู้ป่วยมากที่สุดของจานวนผู้ป่วยทั่วประเทศ คือประมาณ 21.9 ล้านคน หรือร้อยละ 47.3 ทั้งนี้อัตราการ
เติบโตของค่ารักษาพยาบาลเอกชน โดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2555 มีทิศทางขยายตัวกว่าร้อยละ 8.52
เมื่อเทียบกับปี 2554 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีอ่ ยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ จานวน 13 บริษัท มีรายได้ 2.20 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี
2555 ทั้งนี้กาไรสุทธิกว่า 4.97 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.97 ส่งผลให้กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.67
เป็นร้อยละ 19.57 ของรายได้(ชัยวัช โชวเจริญสุข,2556)จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการ
แข่งขันกันอย่างสูง โดยต่างมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการและคุณภาพการรักษา ทาให้ในปัจจุบันผู้รับบริการมี
ทางเลือกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
ยังให้ความสาคัญด้านความน่าเชื่อถือทางการแพทย์ มีการลงทุนเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ และความพร้อมของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่ น และ
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แพ็คเกจราคาพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ และสร้างความสนใจ ดึงดูดให้
ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปี2 560 ได้เกิดข้อร้องเรียน 3 เรื่องคือ 1. เรื่องใช้เวลารอนานใน
การเข้ารับบริการ 2. เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ยิ้มแย้ม 3. เรื่องค่าใช้จ่ายแพงเกินไป
ผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่ จะศึกษาคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริ การ
และตอบสนองการรับรู้และความคาดหวังในการรับบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครต่อไป โดยศึกษากับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เพราะหากทราบปัญหาที่
แท้จริงของการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก จะสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารของโรงพยาบาล สามารถนาไปใช้วางแผนบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การบริการของแผนกผู้ป่วย ให้สอดคล้องตามการการรับรู้ของผู้รับบริการ และความคาดหวังของผู้รับบริการที่
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างแท้จริง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการของ พาราซูรามานและคณะ มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยคุณภาพการบริการ
ผู้ป่วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ
4) การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
2. การรับรู้ของผู้รับ บริการมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ความคาดหวังต่อการบริการมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างผู้ เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 259 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2561ถึง วันที่ 9 กันยายน2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ความคาดหวังต่อ
คุณภาพบริการ จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 คุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก จานวน 25 ข้อ แล้วนาไปหา
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ความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยการรับรู้ต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.780
ความคาดหวังต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.814 และคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
มีค่า ความเชื่อมั่นเท่า กับ 0.884 จากนั้ น ทาการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542732 เอกสารรับรองเลขที่ WTU2561-0030

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 53.3 เพศชายร้อยละ
46.7 มีอายุระหว่าง 20-39 ปีมากที่สุดร้อยละ 54.44 และอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 45.56 อายุเฉลี่ยเท่ากับ
36.27 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 21 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 53 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพคู่มากที่สุด
ร้อยละ 62.5 รองลงมาสถานภาพโสดร้อยละ 33.6 น้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.99
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด ร้อยละ 54.2 รองลงมาปริญญาตรีร้อยละ 40.9
น้ อยที่ สุ ด มั ธ ยมศึกษาหรือต่ ากว่ า ร้อยละ4.9รวมกลุ่ ม จากการศึก ษาระดั บ ประถมศึกษาร้อยละ3.4และระดั บ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ1.5) รายได้พบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,000-39,999 บาท ร้อยละ 65.25
รองลงมา 40,000-59,999 บาทร้อยละ26.25 น้อยกว่า 20,000 บาทร้อยละ 4.64 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 33,077
บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 60,000 บาท อาชีพกลุ่มตัวอย่างพบว่า
อาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุดร้อยละ 39.8 รองลงมาข้าราชการ/ข้าราชการบานาญร้อยละ 29.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ17.4และน้อยที่สุดแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่มีงานประจา ร้อยละ7.7
2. การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลพบว่า ผู้รับบริการมีการรับรู้ต่อการบริการแผนก
ผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 27.8 และไม่พบระดับน้อย
3. ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อ
การบริการแผนกผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 15.4 และ
ไม่พบระดับน้อย
4. คุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างพบว่าคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพบริการมากที่สุดใน 3 ข้อแรกของข้อคาถาม ได้แก่
1) บุคลากรมีความกระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการทุกขั้นตอนร้อยละ 74.5 2) บุคลากรมีกิริยาสุภาพ
อ่อนโยน มีความนุ่มนวลในการให้บริการร้อยละ 69.9 3) แผนกผู้ป่วยนอกมีการบันทึกประวัติการรักษาหรือข้อมูล
อื่นๆอย่างถูกต้องร้อยละ 68.0 และกลุ่มตัวอย่างพบว่าคุณภาพบริก ารผู้ป่วยนอกน้อยที่สุด 3 ข้อคาถาม ได้แก่
1) บุคคลากรของแผนกผู้ป่วยนอกมีการรักษาความลับของผู้รับบริการร้อยละ 9.7 2) แผนกผู้ป่วยนอกมีการอานวย
ความสะดวกในการจัดบริเวณที่นั่งรอรับการตรวจให้แก่ผู้รับบริการร้อยละ 8.1 และ 3) แผนกผู้ป่วยนอกมีแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ ในการให้บริการร้อยละ 4.2 (ดังตาราง 1)
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 53.3 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.7 มี อายุ
ระหว่าง 20-39 ปีมากที่สุดร้อยละ 54.44 และอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 45.56 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.27 ปี
อายุต่าสุดเท่ากับ 21 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 53 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 รองลงมาสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 33.6 น้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ
3.99 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาปริญญาตรีร้อย
ละ 40.9 น้อยที่สุดมัธยมศึกษาหรือต่ากว่าร้อยละ4.9รวมกลุ่มจากการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 3.4 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ 1.5) รายได้พบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,000-39,999 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 65.25 รองลงมา 40,000-59,999 บาทร้อยละ 26.25 น้อยกว่า 20,000 บาทร้อยละ 4.64 โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 33,077 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 60,000 บาท อาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาข้าราชการ/ข้าราชการบานาญคิดเป็น
ร้อยละ 29.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.4 และน้อยที่สุดแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่มีงานประจา ร้อยละ 7.7
พบว่ า ผู้ เข้า รับ บริการมี การรับ รู้คุณ ภาพบริการแผนกผู้ ป่ ว ยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.3 และไม่พบ
ระดับน้อย (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (n=259)
การรับรู้คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
จานวน
ร้อยละ
ระดับมาก
(60-75 คะแนน)
222
85.7
ระดับปานกลาง
(45-59 คะแนน)
37
14.3
รวม
259
100.0
พบว่าความคาดหวังคุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 15.4 และไม่พบระดับน้อย (ดังตารางที่3)
ตารางที่ 3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (n=259)
การรับรู้คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
จานวน
ร้อยละ
ระดับมาก
(60-75 คะแนน)
219
84.6
ระดับปานกลาง
(45-59 คะแนน)
40
15.4
รวม
259
100.0
พบว่าคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกแยกตามรายด้านเรียงตามลาดับ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการระดับมากร้อยละ 93.1 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 5.4 และระดับน้อยร้อยละ 1.5 2) ความ
เชื่อมั่นไวว้างใจได้ระดับมากร้อยละ 76.1รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 20.5 และระดับน้อยร้อยละ 3.5 3)การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการระดับมากร้อยละ 81.5 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 7 และระดับน้อยร้อยละ 1.5 4)
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ระดับมากร้อยละ81.9 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 15.1 และระดับน้อย
ร้อยละ 3.1 5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการร้อยละ 3.1

6

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความคาดหวังของผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก (n = 259)
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
จานวน
ร้อยละ
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน)
241
93.1
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
14
5.4
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
4
1.5
ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

(20-25 คะแนน)
(15-19 คะแนน)
(5-14 คะแนน)

197
53
9

76
20.5
3.5

(20-25 คะแนน)
(15-19 คะแนน)
(5-14 คะแนน)

211
44
4

81.5
7
1.5

(20-25 คะแนน)
(15-19 คะแนน)
(5-14 คะแนน)

212
39
8

81.9
15.1
3

(20-25 คะแนน)
(15-19 คะแนน)
(5-14 คะแนน)

239
18
2

92.3
16.9
0.8

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครควรเพิ่มเติมเรื่องการการให้คาแนะนา
ภายหลังการตรวจรักษา เพื่อตอบสนองตามการรับรู้ของผู้รับบริการให้มากขึ้น
2. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครควรเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่อง
วั น เวลาของแพทย์ ออกตรวจให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่ อตอบสนองความคาดหวั ง ของผู้ รับ บริ ก ารให้ ม ากขึ้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ ป่วยนอกให้ตรง
ตามการรับรู้ของผู้รับบริการระบบการนัดติดตามอาการของผู้เข้ารับบริการควรเพิ่มการอธิบายความสาคัญของการ
มาตรวจและการโทรแจ้งเตือนนัดตามแผนการตรวจรักษาให้กับผู้เข้ารับบริการภายหลัง ภายหลังจากการรักษา
การรับบัตรคิวเพื่อรอตรวจตามลาดับคิวก่อน-หลังเพื่อรอเข้าตรวจรักษา และการให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการให้บริการเพื่อตามการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
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2. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกให้ตรง
ตามความคาดหวังโดยควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ วัน และเวลาออกตรวจของแพทย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เพื่อผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ามาใช้บริการตามความเหมาะสม ควรจัดมุมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ
และข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้ค้นคว้าข้อมูลตามความเหมาะสม และให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของผู้เข้า
รับบริการตอบสนองความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
3. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ มีการทบทวนความรู้ และจัด
อบรมให้กับเจ้าหน้าที่สม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการแผนกผู้ป่วยนอก ทั้ง 5 ด้านเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อทราบถึงคุณภาพการบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงภาคปฏิบัติเพื่อเป็นรูปแบบในการให้บริการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตาบลแม่
สาย จังหวัดเชียงราย จานวนทั้งหมด 174 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน
2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบ าลอาหาร อยู่ใน
ระดั บ ดี ร้ อ ยละ 51.2 รองลงมาคื อ ระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 47.7 และระดั บ น้ อ ย ร้ อ ยละ 1.1 ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีการ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการควบคุมปัจจัย
ที่ทาให้อาหารไม่สะอาด และสร้างทัศนคติ ต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการปนเปื้อนของอาหารทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม
คาสาคัญ : ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร
ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the
food sanitation practice and the factors that related to food sanitation practice of street food
vendors in Maesai Subdistrict Municipality, Chiangrai Province. The samples of this study
totally consisted of 174 street food vendors in Maesai Subdistrict Municipality, Chiangrai
Province. Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018.
The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chisquare analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study
results showed that the food sanitation practice of street food vendors was revealed firstly at a
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high level accounted for 51.2%; followed by a moderate level accounted for 47.7%, and lastly
at a low level accounted for 1.1% respectively. According to the factors that related to food
sanitation practice of street food vendors, they were statistically significant (p-value <0.05)
including knowledge of food sanitation and attitudes towards food sanitation practice.
The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
promote the street food vendors to comply with more food sanitation standards by promoting
food sanitation knowledge on control of food contaminants and creating attitudes towards food
sanitation practice in both direct and indirect contamination of food.
KeyWords : Street Food Vendors, Food Sanitation Practice, Knowledge of Food
Sanitation, Attitudes towards Food Sanitation Practice

บทนา
กรมอนามัยได้ให้ความสาคัญกับการสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสุขาภิบาลอาหารเป็นการ
บริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหาร เพื่อทาให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ ซึ่งเป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดารงชีวิตของมนุษย์ การสุขาภิบาลอาหารไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเข้าไปแล้วไม่
เกิดโรคและโทษในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงจะต้องไม่มีพิ ษภัย เป็นโทษ หรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือใน
อนาคตอีกด้วย (สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย , 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันแบบแผนการดาเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านกลายเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยขึ้น โดยเฉลี่ยแล้ว
ผู้บริโภคชาวไทยรับประทานอาหารนอกบ้านถึง 56 ครั้งต่อเดือน โดยช่องทางในการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เป็นที่
นิยม 3 อันดับแรกของผู้บริโภคชาวไทยคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอาหารแผงลอย (food stall) และอาหารข้างทาง
(street food) เรียงตามลาดับ (Nielsen, 2560) จึงทาให้เกิดการเติบโตของการเข้าถึงผู้บริโภคสาหรับทั้ง 3 ช่องทาง
เกิดขึ้นเป็น อย่ างมาก เพื่อสนองความต้องการของผู้บ ริโ ภค ซึ่ งเน้น ที่ การจั ดหาอาหารมาบริโ ภคมากกว่า ที่จ ะปรุง
ประกอบเอง เนื่องจากความจากัดในเรื่องสภาพแวดล้อมและเวลาเป็นตัวแปรสาคัญ ทาให้ผู้ บริโภคอาหารมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคภัยต่างๆที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ หรือ
ท้องร่วง ซึ่ งเป็ น อาการป่ ว ยที่เกิด จากการรับ ประทานอาหารหรือน้ าที่ มีการปนเปื้ อนของสารเคมี หรือโลหะหนั ก
จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 101,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย การพยากรณ์โรค ปี 2561 คาดว่า
จะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษประมาณ 100,000 ราย (โรงพยาบาลบางแกอก 8, 2560)
ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย จึงต้องบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัส
อาหารจึงเป็นบุคคลสาคัญในการจัดหา ปรุง ประกอบ และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
โดยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการขยายตั วของการประกอบกิจการต่างๆมากมาย
โดยเฉพาะกิจการร้านอาหารแผงลอย จากข้อมูลพบว่า ปี พ.ศ.2559 มีผู้ประกอบการอาหารแผงลอยจานวน 124 ราย
ปี พ.ศ. 2560 จานวน 137 ราย และปี พ.ศ. 2561 จานวน 174 ราย (กองสาธารณสุขเทศบาล ตาบลแม่สาย, 2561)
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่าย
อาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงรายเชียงราย เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในด้านความรู้
เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยได้นาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย , 2557) ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย (สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย , 2556) แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับความรู้และทัศนคติ (Benjamin Bloom, 1965) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้ สาหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการปฏิบัติการติดตามผล และเป็นแนวทางในการส่งเสริม การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่าย
อาหารแผงลอย เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ลดอุบัติการณ์เกิดโรค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย
ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้นาหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
สาหรับแผงลอยจาหน่ายอาหาร (สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย, 2556) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
และทัศนคติ (Benjamin Bloom, 1965) มาประยุกต์ใช้ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและมีตัวแปรตาม คือการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มาขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาล ประจาปี 2561 ทั้งหมดจานวน 174 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วน
ดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน
6 ข้อ ส่วนที่2 ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร จานวน 15 ข้อ ส่วนที่3 ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร จานวน 15 ข้อ และส่วนที่4 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จานวน 15 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาแล้วหาค่าเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย
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มีค่าความเชื่อมั่น 0.870 ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร มีค่าความเชื่อมั่น 0.874 และทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีค่าความเชื่อมั่น 0.806 จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์

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

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 40-59
ปี ร้อยละ 47.7 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 43.04 ปี อายุต่าสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 73 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ
66.1 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.มากที่สุด ร้อยละ 34.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 5,000-9,999 บาท ร้อยละ 39.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 10,354.02 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุด 1,500 บาท
และรายได้มากที่สุด 30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการประกอบการ 1-5 ปี ร้อยละ 51.1 โดยระยะเวลาใน
การประกอบการเฉลี่ยเท่ากับ 8.55 ปี ระยะเวลาในการประกอบการน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการประกอบการ
มากที่สุด 50 ปี
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่าผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาล
อาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับน้อย ร้อยละ 29.9 และระดับมาก ร้อยละ 20.1
3. ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีทัศนคติต่อการปฏิบัติ
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 37.9 และระดับน้อย
ร้อยละ 3.5
4. การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร อยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 และระดับน้อย ร้อยละ 1.1 (ดังตาราง1)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในผู้จาหน่าย
อาหารแผงลอย (n = 174)
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
จานวน
ร้อยละ
ระดับดี
(36-45 คะแนน)
89
51.2
ระดับปานกลาง
(27-35 คะแนน)
83
47.7
ระดับน้อย
(15-26 คะแนน)
2
1.1
รวม
174
100.0
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ
ไคสแคว์ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร (r=0.495) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ทัศนคติต่อการปฏิบัติตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร (r=0.458) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหาร
แผงลอย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value <0.05) ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการประกอบการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหาร
แผงลอย (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และ 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับการปฏิบัติตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย วิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 174)
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ตัวแปร
P-Value
มาก
ปานกลาง
เพศ
33
24
0.214
ชาย
(57.9)
(42.1)
56
61
หญิง
(47.9)
(52.1)
สถานภาพสมรส
27
15
0.130
โสด
(64.3)
(35.7)
55
60
สมรส
(47.8)
(52.2)
7
10
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
(41.2)
(58.8)
ระดับการศึกษา
12
25
0.127
ไม่ได้เรียน
(32.4)
(67.6)
28
21
ประถมศึกษา
(57.1)
(42.9)
32
28
มัธยมศึกษา/ปวช.
(53.3)
(46.7)
8
6
อนุปริญญา/ปวส.
(57.1)
(42.9)
9
5
ปริญญาตรี
(64.3)
(35.7)
*ค่า p-value < 0.05
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ตารางที่ 3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ อายุ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาในการ
ประกอบการ ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติ ต่อการปฏิบัติต ามหลักสุขาภิบาล
อาหาร กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 174)
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.112
0.140
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.101
0.184
ระยะเวลาในการประกอบการ
0.033
0.664
ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร
0.495
< 0.001*
ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
0.458
< 0.001*
*ค่า p-value < 0.05

อภิปราย
การปฏิบั ติ ต ามหลั กสุ ขาภิบ าลอาหารในผู้ จ าหน่ า ยอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่ส าย จั ง หวั ด
เชียงราย พบว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.2 รองลงมา
คือระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 และระดับน้อย ร้อยละ 1.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย จานวนมากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้เป็นอย่างดี มีการ
บริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาหาร เพื่อทาให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารและข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งสิ้น 12 ข้อ ของสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผาสุข ลัดพลี (2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู สัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถี
ที่ผานการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี บริเวณจุดผอนผันในพื้นที่เขตบางนา ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
พฤติกรรมดานการสุขาภิบาลอาหารและพฤติกรรมของผู สัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถีบริเวณจุ ดผ่อนผันในพื้นที่
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สวนใหญอยูในเกณฑระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ โกมลศิริสุข และ
คณะ (2551) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจาหน่าย
อาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร มีการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาล
อาหารอยู่ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ (2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจาหน่ายอาหาร มีคะแนนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57
ส่วนปัจ จัย ที่มี ความสั มพั นธ์ กับ การปฏิบัติ ตามหลักสุขาภิบ าลอาหารในผู้จ าหน่า ยอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลัก
สุขาภิ บาลอาหาร มีความสัมพัน ธ์เชิ งบวกในระดับ มาก และทั ศนคติต่อการปฏิบัติต ามหลักสุ ขาภิบ าลอาหาร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ดังนี้

15

ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร (r = 0.495) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 เนื่องด้วยผู้
จาหน่ายอาหารแผงลอยเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอยมาแล้ว จึงมีการนาความรู้จากการ
อบรมมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั กษณะตามหลั ก สุ ข าภิบ าลอาหารแผงลอย นอกจากนี้ อ าจได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากแหล่งอื่ น เช่น การเล่าต่อของบุคคลที่มีความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ดังนั้นจึงหมายความได้ว่าการมีความรู้ที่ดีส่งผลให้มีการปฏิบัติที่ดีตาม ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับ
หลักสุขาภิบาลอาหารจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ (2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาล
อาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจาหน่ายอาหาร
มีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ โกมลศิริสุขและคณะ (2551) ที่ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า ความรู้เกี่ย วกับ หลั ก การสุ ขาภิบ าลอาหารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิบั ติ ต นตามหลั กการ
สุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารอยู่ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เกิดสุข
(2559) ซึ่งได้ศึกษา ปัจจัยทานายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของแผงลอยจาหน่ายอาหาร ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สัมผัสอาหารในแผงลอยจาหน่ายอาหาร มีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 58.01
ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (r = 0.458) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในระดับปานกลาง ร้อยละ
58.6 ซึ่งทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้มา
จากการเรียนรู้ ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนั้นถ้าผู้
จาหน่ายอาหารแผงลอยมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย หมายถึงการมีความรู้สึกนึกคิดที่ดี
จะส่งผลให้มีการปฏิบัติตามในระดับดีด้วย ดังนั้น ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารจึงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ
(2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุ โลก
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจาหน่ายอาหาร ร้อยละ 57 มีทัศนคติอยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน์ ภูกันดาร (2553) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
ของผู้สัมผัสอาหารและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ข้อมูลแผงลอยจาหน่ายอาหารกับความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลที่แผงลอยจาหน่ายอาหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สัมผัสอาหารมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.3
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรกาหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร วางแผน
การดาเนินงาน และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับผู้จาหน่ายอาหาร
แผงลอย ทาให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในโอกาสต่อไป
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง
และมีทีมตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยว่ามีจุดใดต้อง
ปรับปรุง เพื่อให้ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยสามารถปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหารมากขึ้น โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการควบคุมปัจจัยที่ทาให้อาหารไม่สะอาด
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ในเรื่องการปนเปื้อนของอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แก่ผู้จาหน่ายอาหารแผงลอย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จาหน่าย
อาหารแผงลอย เพื่อสามารถนามากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น
2. ควรทาการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างมากขึ้น โดยทาการศึกษาผู้จาหน่ายอาหารแผงลอยนอกเหนือจาก
เขตเทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารแผงลอย มีการเพิ่มจานวนมากขึ้น ดังนั้นการ
ขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปจะทาให้ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแผงลอยของแต่ละพื้นที่ จะได้มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแต่ละพื้นที่
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรกำรมีส่วนร่วมของ
บุ คลำกรในกำรพั ฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 2) เพื่ อศึกษำปั จจั ย จู งใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำล 3) เพื่อศึกษำผลปัจจัย
กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรสื่อสำรมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 4) เพื่อ
ศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ทั้งเพศชำยและเพศหญิง
ทุกตำแหน่งสำขำวิชำชีพ รวมถึงกลุ่มลูกจ้ำง จำนวน 647 คน โดยกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 262 คน
ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเที่ยงของปัจจัยกำรสื่อสำร แรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ อยู่ระหว่ำง 0.90 - 0.94 สถิติ
ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 37.2 ปี
สถำนภำพสมรสคู่ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ตำแหน่งงำนที่ปฏิบัติด้ำนกำรบำบัดรักษำ หน่วยงำนกำรพยำบำล
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนเฉลี่ย 9.5 ปี ปัจจัยกำรสื่อสำร แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับปำนกลำง (2) ระดับ
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลในภำพรวม กำรมีส่วน
ร่วมด้ำนกำรตัดสินใจ และด้ำนกำรประเมินผลอยู่ในระดับปำนกลำง แต่กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรปฏิบัติและกำรรับ
ผลประโยชน์อยู่ระดับมำก (3) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 คือ หน่วยงำนห้องปฏิบัติกำรและห้องเอกซเรย์ กลุ่มงำนเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร ร้อยละ 60.8 และ (4) ปัญหำอุปสรรคที่สำคัญคือ ภำระงำนประจำ
มีมำก ขำดควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล และสวัสดิกำรของบุคลำกรของโรงพยำบำล
ไม่เท่ำเทียมกัน ข้อเสนอแนะต่อทีมผู้บริหำรโรงพยำบำล ควรจัดกิจกรรมเพิ่มควำมรู้และทักษะด้ำนมำตรฐำน
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลอย่ำง
ต่อเนื่อง และควรให้สวัสดิกำรของบุคลำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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ABSTRACT
This survey research aims to study 1) to study the factors that affect the participation
of people in development and quality assurance the hospital priest. Bangkok 2) to study the
factors motivating operational personnel. In the development and certification of hospitals,
the hospital personnel. Study of effect factors of 3) to the support organization and
communication affect engagement in development and quality assurance 4) hospital to study
the issues and obstacles involved in the development and quality assurance the hospital
priest, Bangkok
The population in this research is that the hospital personnel, clergy Bangkok, both
male and female occupations, including every group employee. The number of people with
647 determines the size of the sample number 262 people sampling method uses a simple
collect data by using a query that includes the value of precision communication
factors. Motivation in job performance. Support from the Organization of and participation in
the development of quality between 0.91-0.96 statistics used in the data analysis is the
average percent standard deviation and regression analysis steps phahu
It was found that (1) the personal features of the sample group, mostly female, with
average age of 37.2 years of marriage the couple. Bachelor's degree or higher in a position
that the therapy. Agency nursing period of 9.5 years, average operating communication
factors. The operating incentive is moderate (2) level of participation of the personnel in the
development of quality service standards overall hospital quality. Sharing decisions and the
assessment is moderate, but the practical aspects of participation and benefit level (3) factors
affecting participation in improving the quality of services according to the standards of
hospital quality. Statistically significant at the 0.05 is the Agency's laboratory and x-ray room,
group, family and community practice, and 60.8 percent, communication and (4) significant
obstacles, the problem is that there are a lot more regular workload. A lack of understanding
on the development of quality standards in hospitals and welfare of our people.
Keyword (s): Participation, development quality, hospital accreditation.

บทนา
กำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล ถือเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก บุคลำกรของโรงพยำบำลต้อง
ให้ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเพื่อให้กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพช่วยให้
ระบบคุณภำพโรงพยำบำลมีระบบ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงเป็นจุดสำคัญของกำรกำหนดมำตรฐำนตรวจสอบและ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องของโรงพยำบำลโดยใช้มำตรฐำนโรงพยำบำล (Hospital Accreditation : HA) เป็นแนวทำง
พัฒนำคุณภำพ เป็นกลไกประเมิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำระบบงำนภำยในของโรงพยำบำลมีกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบและพัฒนำทั้งองค์กร ทำให้องค์กร เกิดกำรเรียนรู้ มีกำรประเมินและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุมำตรฐำน ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพโรงพยำบำล ทุกข้อกำหนด ประเมินได้ ตรวจสอบได้
ต้องยึด มั่นมำตรฐำนวิ ชำชีพ ปัจจุบัน ทุกประเทศทั่ว โลกต่ำ งให้ควำมสำคัญกับ กำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรของสถำนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุขตำมแผนยุทธศำสตร์บริหำรพัฒนำ
คุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3ครบทุกแห่ง และโรงพยำบำลชุมชนผ่ำนกำรรับรองมำกกว่ำร้อยละ 80 และ
กำรพัฒนำระบบบริกำร รวมถึงกำรขับเคลื่อนระบบบริกำรสำธำรณสุขเพื่อก้ำวสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำร
ขับเคลื่อนงำนเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นภำยใต้ เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพที่มีอยู่ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับ
ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำประเทศ เพื่อกำรพัฒนำทำงด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อให้ก้ำวไปสู่กำร
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แข่งขันของเวทีโ ลก โรงพยำบำลสงฆ์ ก็ ให้ควำมสำคัญกับ กระบวนกำรพัฒ นำและรับรองคุณ ภำพโรงพยำบำล
(Hospital Accreditation) อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริกำร อีกทั้งยังเป็นกำรสนองนโยบำยโรงพยำบำล
คุณภำพของกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ดำเนินกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ กระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักแก่
บุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำนให้เห็นถึงควำมสำคัญ ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ทีมงำนพัฒนำคุณภำพ
พร้อมกับบุคลำกรทุกฝ่ำย มีกำรวำงแผนเตรียมตัวเพื่อ จะขอต่ออำยุกำรรับรอง (Re-accreditation) ครั้งที่ 3
จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) กำรพัฒนำคุณภำพให้ทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมและกระตุ้น
ให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ ให้บุคลำกรในโรงพยำบำลมีแนวคิดมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับ กำร
พัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงส่งเสริมและสนับสนุนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ตลอดจนกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในองค์กำรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยั่งยื น (3) ทั้งนี้
เพื่อทำให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยนำไปสู่กำรรับรองคุณภำพบันใดขั้นที่ 3 สู่ HA ตำมระบบมำตรฐำนสำกลด้ำน
บริหำรจัดกำรและสัมฤทธิผลของงำนภำครัฐต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำผลปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
2. เพื่อศึกษำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของ
บุคลำกรโรงพยำบำล
3. เพื่อศึกษำผลปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรสื่อสำรมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
รับรองคุณภำพโรงพยำบำล
4. เพือ่ ศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์
กรุงเทพมหำนคร ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ เป็นกรอบแนวคิดและ
กำหนดตัวแปรที่ศึกษำได้ดังภำพ 1

1

คุณลักษณะส่วนบุคคล
(S.Alexander Haslam. (2004)
1. เพศ
2. อำยุ
3. ระดับกำรศึกษำ
4. ตำแหน่งงำนทีป่ ฏิบัติ
5. หน่วยงำนที่สังกัด
6. ระยะเวลำทีป่ ฏิบัตงิ ำน
การสนับสนุนจากองค์การ
(Jean M.Philips and Stanley M.Gully, 2012)
1. ด้ำนบุคลำกร
2. ด้ำนงบประมำณ
3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
4. ด้ำนกระบวนกำรบริหำร
การสื่อสาร
1. ช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย
2. ข้อมูลข่ำวสำร/สำรสนเทศ
3. คุณภำพของกำรสื่อสำร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(Herzberg, F. et al. ,1993)
 กำรให้รำงวัลยกย่องชมเชย
 กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอส่งเสริม
ให้มีควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่ง

ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์
กรุงเทพมหานคร
(Cohen & Uphoff, 1980)
1. มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
2. มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
3. มีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์
4. มีส่วนร่วมในกำรประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย
บุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ทั้งเพศชำยและเพศหญิง ทุกตำแหน่งสำขำวิชำชีพ รวมถึงกลุ่ม
ลูกจ้ำง จำนวน 647 คน (ที่มำ : ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล, 2561)โดยกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรใช้กำร
คำนวณตำมสูตรของ Daniel 2010จำนวน 262 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ใช้แบบสอบถำม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ โรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนครโดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป คุณลักษณะส่วนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง หน่วยงำน
ที่สังกัด และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและ
รับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถำมเกี่ย วกับ กำรมีส่ วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒ นำและรับ รองคุณ ภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
ส่วนที่ 6 เป็นส่วนให้แสดงควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
และรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร
ใช้แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) เป็นคำถำมปลำยปิด มีคำตอบให้เลือก 5
ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และ น้อยที่สุด
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิจัยครั้งนี้ได้ทำกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
สถิติสำเร็จรูปเพื่อช่วยในกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำร
สื่อสำร ด้ำนแรงจูงใจ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล
ของบุคลำกร ในโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ใช้สถิติเชิงพรรณนำ แสดงด้วยค่ำกำรแจกแจงควำมถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
สำหรับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะใช้สถิติเชิงพรรณนำ แสดงด้วยค่ำกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage)
2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise multiple regression analysis) เพื่อวิเครำะห์หำตัวแปรใดที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร และควำมสำมำรถในกำรทำนำยหรือ
พยำกรณ์ โดยระดับนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ80.06 อำยุระหว่ำง 31-40 ปี มำกที่สุดร้อยละ
37.0 อำยุต่ำ สุด 22 ปี อำยุสูงสุด 57 ปี อำยุเฉลี่ย 38 ปีส่วนใหญ่สถำนะภำพสมรสคู่ ร้อยละ 60.3 จบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 60.3 รองลงมำจบอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำร้อยละ 12.3 และจบมัธยมศึกษำตอนต้นหรือ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ 11.6 ตำแหน่งงำนที่ปฏิบัติ ส่วนใหญ่กลุ่มบุคลำกรด้ำนกำรบำ บัดรักษำ ร้อยละ 62.7 และกลุ่ม
บุคลำกรด้ำนกำรสนับสนุนกำรบำบัดรักษำ ร้อยละ 35.5 สังกัดที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกำร
พยำบำลร้อยละ 40.6 รองลงมำฝ่ำยบริหำร ร้อยละ 13.8 และฝ่ำยทันตกรรม ร้อยละ 10.2 ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสงฆ์ส่วนใหญ่ มีประสบกำรณ์ 6- ปี ร้อยละ 35.3 ประสบกำรณ์ต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 31 ปี
ระดับการสนับสนุนจากองค์การ ผลกำรศึกษำระดับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
และรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรสำธำรณสุขในโรงพยำบำลชุมชน จังหวัดบึงกำฬมีค่ำเฉลี่ยระดับปำน
กลำง พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำกำรสนับสนุนจำกองค์กำรด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และด้ำน
กระบวนกำรบริหำร มีค่ำเฉลี่ยระดับปำนกลำง
ปัจจัยการสื่อสาร มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำลสงฆ์ พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.21 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่อยู่ในระดับมำกตำมลำดับ คือ บุคลำกรทรำบเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กำรพัฒนำ
คุณภำพโรงพยำบำล กำรทรำบนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51และ 3.29 ตำมลำดับ
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.05 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่อยู่ในระดับปำนกลำงทั้งหมดตำมลำดับ คือ หน่วยงำนมีโครงสร้ำงองค์กรและ
สำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน หน่วยงำนให้กำรปฐมนิเทศบุคลำกรที่เข้ำมำทำงำนใหม่ทุกคน หน่วยงำนมี
กำรนิเทศอย่ำงสม่ำเสมอ ต่อเนื่องมีมำตรฐำน หน่วยงำนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
หน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับคน ไม่น้อยไปกว่ำงำน หน่วยงำนมีกำรวำงแผนสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
หน่วยงำนมีกิจกรรมผ่อนคลำยให้บุคลำกรสม่ำเสมอ เช่น กีฬำ ทัศนศึกษำ ฯลฯหน่วยงำนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของท่ำน หน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรในทุกตำแหน่งอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ หน่วยงำนมีระบบกำรให้
รำงวัล ยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณอย่ำงยุติธรรม ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและผลงำนที่ปรำกฏ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.49, 3.23, 3.22, 3.15,3.11, 3.05, 3.05, 2.98, 2.87 และ 2.70 ตำมลำดับ
ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล
โรงพยำบำลสงฆ์ จังหวัด โดยรวมและรำยด้ำนในภำพรวมพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.54 เมื่อแยกรำยด้ำนพบว่ำกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรรับผลประโยชน์ และด้ำนกำรปฏิบัติ อยู่ในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และ 3.66ตำมลำดับ ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำร
ตัดสินใจกำรตัดสินใจอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 และ 3.18 ตำมลำดับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ สรุปได้ดังนี้
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จำนวน 16 รำย คิดเป็นร้อยละ 36.43 คือ ปัญหำด้ำนอำนำจกำรตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับผู้บริหำร ตำแหน่งลูกจ้ำงไม่สำมำรถออกควำมคิดเห็นได้ ข้อเสนอแนะคือผู้บริหำรต้องมีควำมจริงใจ และ
ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะดำ เนินกำรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย และเปิดโอกำสให้ทุกคนทุกตำแหน่งได้มีโอกำสในกำร
เสนอข้อคิดเห็นทำ ให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเองและภูมิใจที่ได้ทำงำนในองค์กรนี้
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ จำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.93 คือปัญหำด้ำนภำระงำนประจำมี
มำก จึงไม่มีเวลำในกำรร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล และกำรปฏิบัติที่ฝืน
ควำมรู้สึกเพรำะต้องอยู่บนนโยบำยและควำมต้องกำรของผู้บริหำร ข้อเสนอแนะคือ จัดกิจกรรมเพิ่มควำมรู้และ
ทักษะที่เชื่อมโยงกับด้ำนมำตรฐำนคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรตกลงร่วมกันในกำรกำหนดเวลำที่เหมำะสม
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.74 คือ ปัญหำด้ำนบุคลำกรขำด
ควำมรู้ในเรื่องกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล และกิจกรรมกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลทำ
ให้เกิดควำมเครียด เบื่อหน่ำย ข้อเสนอแนะคือ จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์รวมถึงควำมรู้ด้ ำนมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำลอย่ำงต่ำเนื่องและสม่ำเสมอ
ในช่วงเวลำที่เหมำะสมและบุคลำกรส่วนใหญ่รับรู้ได้
มีส่วนร่วมในการประเมินผล จำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.29 คือปัญหำด้ำนกำรประเมินไม่
สม่ำเสมอ ไม่มีแผนงำนที่ชัดเจน และไม่มีระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรมข้อเสนอแนะ คือ มีกำรกำหนดแผนงำนที่
ชัดเจนและให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ และมีกำรประเมินสม่ำเสมอในแต่ละงำน
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อภิปรายผล
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล
โรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ในภำพรวมพบว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร
หรื อกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพมำตรฐำนโรงพยำบำลเพื่ อให้ผ่ ำ นกำรกำรรับ รองคุณ ภำพสถำนพยำบำล (Hospital
accreditation) โดยเฉพำะ เพรำะ HA นั้นจะได้รับต้องผ่ำนกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรพัฒนำสถำนพยำบำล หำก
สถำนพยำบำลใดต้องกำรได้รับ HA ต้องผ่ำนกำรประเมินหลำยอย่ำง เช่น กำรจัดกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม กำรลดควำม
เสี่ยงในกำรรักษำพยำบำล เพื่อคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ที่มำรับบริกำรเมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34 เมื่อแยกรำยด้ำนพบว่ำกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรรับผลประโยชน์ และด้ำนกำร
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และ 3.66 ตำมลำดับ ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล และกำรมี
ส่วนร่วมในด้ำนกำรตัดสินใจกำรตัดสินใจ อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.38 และ 3.17 ตำมลำดับ
แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสงฆ์ มีควำมตื่นตัว และมีควำมตั้งใจและเห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำลเป็นเรื่องของบุคลำกรทุกคนในโรงพยำบำล ต้องร่วมคิดร่วมปฏิบัติและให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรในโรงพยำบำล โรงพยำบำลสงฆ์ สอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และสอดคล้อง
กับผลรำยงำนกำรวิจัยของ นำยสยำม ชิ้นพงค์ (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล โรงพยำบำลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ กำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำเพื่อกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำลท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง โดยกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรตัดสินใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลอยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนกำรมี
ส่วนร่วมในด้ำนกำรปฏิบัติและกำรมีส่วนร่วมในด้ำนผลประโยชน์อยู่ในระดับมำก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรสื่อสำร แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และมีผลต่อ
ระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล ซึ่งเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อร่วมกับ
ปัญหำอุปสรรคพบว่ำ มีบำงประเด็นที่อยู่ในระดับปำนกลำง และเป็นปัญหำอุปสรรค ในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล ซึ่งผู้บริหำร หรือคณะกรรมกำรทีมนำในกำรพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำล สำมำรถใช้เป็นข้อมูล ในกำรพิจำรณำสนับสนุนหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดได้ตรงประเด็น
2. ด้ ำ นแรงจู ง ใจในกำรปฏิบั ติ ง ำน ข้อที่ กล่ ำ วถึง กำรพั ฒ นำบุ คลำกรอย่ ำ งสม่ ำเสมอส่ ง เสริม ให้ มี
ควำมก้ำวหน้ำ ในอำชีพมี กำรให้รำงวัลยกย่องชมเชยบำงด้ ำน มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับปำนกลำง ทุกข้อ แต่เมื่ อ
พิจำรณำบำงข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำงแต่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบกำรให้รำงวัล ยกย่องชมเชย
ประกำศเกียรติคุ ณอย่ำงยุติธรรม ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและผลงำนที่ปรำกฏ หน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับ
บุคลำกรในทุกตำแหน่งอย่ำงเท่ำเทียมกันและหน่วยงำนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ซึ่งควำมคิดเห็นของผู้วิจัย
และจำกข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขของกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ ควรมีควำมยุติธรรม โปร่งใสมำกกว่ำนี้ และมีเกณฑ์กำร
ให้รำงวัลที่ชัดเจนว่ำตัดสินโดยอะไร บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพรำะค่ำตอบแทนไม่เหมำะสมกับภำระ
งำน มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมมำกขึ้น สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเพิ่มมำกขึ้น
อำจจะมีบทลงโทษกับผู้ไม่พัฒนำงำนคุณภำพ
3. ควรมี ก ำรศึ ก ษำเชิ ง คุ ณ ภำพของกำรพั ฒ นำและรั บ รองคุ ณ ภำพบริ ก ำรตำมมำตรฐำนคุ ณ ภำพ
โรงพยำบำล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของควำมรู้สึกต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรม ในจังหวัดกาญจนบุรี
Factors Affecting Dental Service Quality in Karnchanaburi Province

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

จิรากาญจน์ ฉัตรบวรเศรษฐ์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.สุภาดา คาสุชาติ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการการวิจัยเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้เคยรับบริการด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีในรออบปี 2560 จานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ independent samples t test, ANOVA และ multiple regression
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 56.3 กลุ่มอายุ ต่ากว่า 30 ปีมากที่สุดคือร้อยละ 32.5 อาชีพรับ
ราชการมากที่สุดคือ ร้อยละ 38.7 สถานภาพคู่มากที่สุดคือร้อยละ 58.7 การศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุด คือ ร้อย
ละ34.0 มีรายได้ 20.001-30,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือร้อยละ 33.3 มีโรคประจาตัวร้อยละ 80.0 ไปรับ
บริการครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร้อยละ 81.0 โดยเดินเท้าไป ร้อยละ 84.5 เคยไปรับบริการ
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไปในรอบปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 41.0 เคยไปรับบริการมากกว่า 1 สถานบริการร้อยละ 54.5 เคย
ไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ร้อยละ 56.3 ไปตามหมอนัด ร้อยละ 47.45 โดยใช้สิทธิ์ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คือร้อยละ 31.3
2. คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ในมิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านการบริหารจัดการของมิติกระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่า
3. ปัจจัยส่วนบุคลที่มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพได้แก่ เพศ โรคประจาตัว
ประสบการณ์ รับ บริการในคลิ นิ กเอกชน ส่ ว นปัจ จั ย ที่ ไม่ มี ความแตกต่ า งกันของการรับ รู้คุณ ภาพบริการได้ แ ก่
กลุ่มอายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้รับบริการ ผู้เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนมีการรับรู้คุณภาพบริการ
แตกต่างจากผู้ที่ไม่เคย ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน
5. การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพและโรคประจาตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรม
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันทานายการรับรู้คุณภาพบริการได้ร้อยละ 10.1 สมการในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Z = -.263(การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน) + .116 (อาชีพ) - .100 (การมีโรคประจาตัว)
คาสาคัญ : ปัจจัย คุณภาพบริการด้านทันนตกรรม มิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ มิติผลลัพธ์
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Abstract
This quantitative analytical research aimed to study factors affecting quality of
dental services based on perception of clients in Karnchanaburi Province. Subjects
comprised 400 respondents who had been received dental services the year before. Data
were collected by using questionnaires constructed with reliability of 0.91. Data analysis
employed descriptive statistics (percentage and standard deviation) and inferential statistics
(independent samples t test, ANOVA and multiple regression).
The results revealed that:
1. The subjects were 56.3% males of 32.5% most in under 30 year group, majority
(38.7%) were government officers, 58.7% coupled, 34.0% bachelor degree, 33.3% earned
20,001-30,000 baht per month, 80.0% have congenital diseases, 81.15% experienced last
service at Tambon health promoting hospital and 84.5% traveled on foot, and 41.0% at least
4 times. It showed that 54.5% experienced more than one health service center, 56.3%
experienced private dental clinic, and 47.45% followed the physician’s appointment. In
addition, 31.3% used civil servant medical benefit right card.
2. Quality of dental services according to structure, process, and results perspectives
was found in high level except in management, sub-perspective of the process perspective,
which found in low level.
3. It showed differences of quality perception in three factors; gender, presence of
congenital disease, and experience in private dental clinic while no differences in five
factors; age group, occupation, marital status, education level, and medical benefit right.
4. It showed difference of quality perception among those who experienced and
unexperienced in private dental clinic, but no differences among different medical benefit rights.
5. Experience in private dental clinic, occupation, and presence of congenital
diseases co-predict the perception of dental service quality by 10.1%. The predictive
equation for standard score shown by: Z = -.263 X1 + .116 X2 - .100 X3
Keywords : factors, dental service quality, structure perspective, process perspective,
result perspective

บทนา
ขณะนี้ป ระชากรทั่ว โลกมี ฟันผุ 5.4 พั นล้ านคน หรือประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้ง หมด
(สุธา เจียรมณีโชติชัย, 2558) ปัจจุบันคนไทยยังมีปัญหาโรคฟันผุและปริทันต์มาก เด็กไทยมีฟันผุร้อยละ 60 ผู้ใหญ่
มีประสบการณ์ฟันผุร้อยละ 80 เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทุกช่วงวัย นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า โรคในช่องปากเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจหลอด
เลือด โรคทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคในช่องปากเพิ่มขึ้น
ด้วยโดยเฉพาะโรคปริทันต์
จากการสารวจครั้งล่าสุดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 พบว่า ปัญหาฟันผุในเด็กมี
สาเหตุหลักมาจากพฤติ กรรมการบริโภคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น เครื่องดื่มรสหวาน
น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กอาจมี
สาเหตุมาจากการดูแลของปกครองที่ไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปากของ
เด็ กอยู่ ในระดับ ปานกลางเท่ า นั้ น ผู้ ป กครองบางคนที่ มี พฤติ กรรมใส่ ใจต่ อการดู แลสุ ขภาพช่ องปากของเด็ กไม่
เหมาะสมและหากละเลยการทาความสะอาดช่องปากของเด็กหลังจากที่รับประทานขนมไม่เคยตรวจฟันให้เด็กและ
ไม่เคยพาเด็กไปพบหมอฟันอาจส่งผลทาให้เด็กฟันผุได้ (นิตยา นิยมการ และนิรัตน์ อิมามี , 2554 การดาเนินด้าน
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งานทันตสาธารณสุขของประเทศไทยที่ผ่านมามีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน การทา
ฟันฟรีในชุดสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการ
ฟันเทียมพระราชทาน และโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน การบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นต้น อีกทั้งภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ าถึงการบริการได้โดยง่าย
โดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สุรจิต สุนทรธรรม, 2555)
เกณฑ์การให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ เกณฑที่1 รพ.สต.มีทันตาภิบาล
ประจา หรือมีการจัดบริการทันตกรรมหมุนเวียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เกณฑ์ที่ 2 มีการจัดบริการสุขภาพ
ในช่องปากตามเกณฑ์ 5 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และเกฯฑ์ที่3 จัดบริการสุขภาพในช่องปากที่ครอบคลุม
ประชากรได้ตามเกณฑ์คือมากกว่า 200 คน ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ เนื่องจาก
จานวนบุคลากรด้านทันตสุขภาพที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้คุณภาพบริการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
การให้บ ริการแก่ผู้ม ารับ บริการนั้ น ต้ องมี การคานึ ง ถึง เรื่องของคุณ ภาพบริการ (Service Quality)
เป็นสาคัญ คุณภาพบริการมีความสาคัญต่อระดับความพึงพอใจ การประเมินคุณภาพบริการวัดได้จากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ แนวคิดการรับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คือ ความเป็นมิตรเป็นกันเองและอัธยาศัยดี การได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทีมแพทย์และพยาบาล การได้รับการดูแลและบริการแบบปัจเจกบุคคล การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ มีบริการที่ครบทุกแผนก และสถานที่สะดวกสบาย
ระดับคุณภาพบริการเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณภาพซึ่งสามารถทาได้โดยการประเมินระดับการรับรู้คุณภาพบริการ
ของผู้รับบริการ สาหรับการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบริการทาง
ทันตกรรมเช่นเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์, 2553)
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมจากหน่วยให้บริการ
ภาคเอกชนได้ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หน่วยให้บริการภาครัฐจึงมีความจาเป็นต่อการตระหนัก
ให้ความสาคัญต่ อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความ
สนใจศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากที่
ผ่ า นมาไม่ เ คยมี ก ารศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การด้ า นทั น ตกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ว่ า เป็ น อย่ า งไร
โดยการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชน เพื่อนามาพิจารณาดูคุณภาพ
บริการทันตกรรมจากการรับรู้ของประชาชนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีคุณภาพบริการของเซทามล์เบอรี่ และพาราสุรามาน
(Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990) ที่ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการจะมีค่าสูงขึ้นหรือต่าลง ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้รับบริการประเมินการรับรู้บริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือไม่ โดยเป็นการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ทันตกรรมจากมุมมองของประชาชนผู้มารับบริการ โดยการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรั บรู้ของผู้รับบริการ
ต่อบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการได้จะถือ
ว่าบริการนั้นเป็นบริการที่มีคุณภาพ โดยผู้วิจัยนาเกณฑ์การวัดคุณภาพบริการโดยมีเกณฑ์ SERVQUAL ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย ความเป็นธรรมของการให้ บริการ ความเชื่อถือไว้ใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจ
ต่อผู้ใช้บริการและความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ
ตาม Donamedian’s health care quality model การปรับปรุงเชิงโครงสร้าง (Structure) ของบริการ
จะน าไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง เชิ ง กระบวนการบริ การ (Process) ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้น กับ ผู้ รับ บริ การ
เชิงโครงสร้างได้แก่ สถานที่ บุคลากร การเงินการคลัง และเครื่องมือ เชิงกระบวนการ ได้แก่ ฃั้นตอนวิธีการในการ
ให้บริการ และเชิงผลลัพธ์ ได้แก่ผลที่เกิดจากการได้รับบริการในตัวผู้รับบริการ (Donabedian,A.1988)
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ผลงานการให้บริการในช่องปากของทุกอาเภอในจังหวัดกาญจนบุรีในรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ
2559 มีความครอบคลุม ร้อยละ 14.72 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ30 โดยผลงานสูงสุดคือ
อาเภอทองผาภูมิ (ร้อยละ(28.64) และต่าสุดคืออาเภอห้วยกระเจา (ร้อยละ 8.44) บริการที่ให้จะเน้นในกลุ่มเด็ก
และผู้สูงอายุ ได้แก่ ตรวจสุขภาพในช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิช เคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ส่วนในผู้สูงอายุบริการที่
ให้ได้แก่ ตรวจสุขภาพปาก ใส่ฟันเทียมฐานอะคริลิค นอกจากนั้นยังมีบริการอื่ นๆเช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
เป็นต้น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพบริการด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่จะดู
ที่ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง ในบริก าร (Customer’s expectation) กั บ บริก ารที่ ไ ด้ รับ หรือรับ รู้
(Customer’s perception) เช่น Parasuraman (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990) เป็นต้น แต่ยังมี
มีตัวแบบกรอบแนวคิดเกี่ยวกับบริการด้านทันตกรรมชอง โดนาบีเดียน (Chang & Change, 2012) และพบว่ายังไม่
มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงสนใจในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรมของหน่วยงานทันตกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อนาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการทันตกรรมด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์จากการ
รับรู้ของผู้มารับบริการด้านทันตกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการรั บ รู้ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารทั น ตสุ ข ภาพด้ า นโครงสร้ า ง
ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ในกลุ่มผู้ใช้บริการ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ประสบการณ์การรับ
บริการ และสิทธิการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันของผู้มารับบริการในจังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตกรรมของประชาชนระหว่างอาเภอขาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี
4. เพื่อศึกษาอานาจการทานายการรับรู้คุณภาพบริการทันตกรรมของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ
ในจังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์กรอบแนวคิดของ Donabedian ที่ประเมินคุณภาพการให้บริการไว้ 3 ด้าน คือ
ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ และใช้กรอบแนวคิดของ Chang & Chang ในการประเมิน
คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ในผู้รับบริการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย คุณภาพด้านโครงสร้างเป็นการบ่ง
บอกถึงคุณลักษณะปัจจัยด้านผู้ให้บริการ คุณภาพด้านกระบวนการเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของกิ จกรรมทั้งหมด
ที่ ผู้ ให้บ ริก ารให้แก่ผู้ รับ บริการ ส่ ว นคุณ ภาพบริก ารด้ า นผลลั พ ธ์ เป็ น ลั กษณะที่ บ่ ง บอกถึง การเปลี่ ย นแปลงใน
ผู้รับบริการ อันเป็นผลมาจากการได้รับบริการ

1

ตัวแปรต้น
-

ตัวแปรตาม

คุณสมบัติส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
การมีโรคประจาตัว

ประสบการณ์
- การเคยไปรับบริการ คลินิก
เอกชน
- เคยมีอาการข้างเคียงหลังรับ
บริการ
- สิทธิการรักษา

การรับรู้คุณภาพบริการ
1. มิติด้านโครงสร้าง
1.1. ลักษณะทางกายภาพ
1.2. บุคลากร
2. มิติด้านกระบวนการ
2.1. ความเป็นมืออาชีพ
2.2. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
2.3. การตอบสนอง
2.4. การบริหารจัดการ
3. มิติด้านผลลัพธ์ของบริการ

ขนาดของพื้นที่
- อาเภอขาดเล็ก
- อาเภอขาดกลาง
- อาเภอขนาดใหญ่
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical research) สุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ที่เคยเข้า
รับบริการทันตกรรมในรอบปีทึ่ผ่านมา จากหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลประจาอาเภอ ในจัง หวัด
กาญจนบุรี 13 แห่ง จานวน 390 คน โดยใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling)จากรายชื่อผู้มารับบริการทันตกรรมในแต่ละอาเภอทั้ง 13 อาเภอ ตามสัดส่วนผู้
มารับบริการในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
ทันตกรรมอ้างอิงจากทัศนคติของโดนาบีเดียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (ratin scale)
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคาถาม 30 ข้อ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทดสอบหาความเชื่อมั่น ได้ค่า Cronbach’s
coefficient เท่ากับ 0.969
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยรายงานผลการศึกษาในรูปแบบการใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical
statistics) ใช้สถิติ Chi-squared test และ Multiple Regression

สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะด้านประชาการของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายร้อยละ 56.3 กลุ่มอายุ ต่ากว่า 30 ปีมากที่สุด
คือร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ 40-45 ปี ร้อยละ 24.5 น้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 4.5 อาชีพรับราชการมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 13,.0 น้อยที่สุดคือ อื่นๆ ร้อยละ 5.5 สถานภาพคู่มากที่สุดคือ
ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 34.0 น้อยที่สุดคือ หย่า ร้อยละ 2.3 การศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุด คือ
ร้อยละ34.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.2 น้อยที่สุดคือ ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 1.0 มีรายได้
20.001-30,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ24.5 ต่าที่สุด
คือ 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 9.8 มีโรคประจาตัวร้อยละ 80.0 ไปรับบริการครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ร้อยละ 81.0 โดยเดินเท้าไป ร้อยละ 84.5 เคยไปรับบริการตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไปในรอบปี มากที่สุด คือ
ร้อยละ 41.0 เคยไปรับบริการมากกว่า 1 สถานบริการร้อยละ 54.5 เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ร้อยละ 56.3
ไปตามหมอนัด ร้อยละ 47.45 โดยใช้สิทธิ์ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คือร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ
สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 26.7 น้อยที่สุดคือบัตรประกันสังคม ร้อยละ 17.5
2. คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ จากกการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการ พบว่ามิติโครงสร้าง
มิ ติ ก ระบวนการ และมิ ติ ผ ลลั พ ธ์ โ ดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ สู ง มี เ พี ย งด้ า นการบริ ห ารจั ด การของมิ ติ
กระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่า
3. การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพบริการระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศต่างกัน การมีโรคประจาตัว
และประสบการณ์การรับบริการคลินิกเอกชน มีการรับรู้คุณภาพบริการทันตกรรมต่างกัน (p<.05) กลุ่มอายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสิทธิการรักษา ต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน
4. ผลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพจานวนสถานบริการที่เคยไปรับบริการ อาชีพ
และโรคประจาตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์การับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 133.44 – 8.761X1 + .907X2 – 4.108X3
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = -.263X1 + .116X2 - .100 X3
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อภิปรายผล
คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพจากกการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้รับบริการ พบว่ามิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านการ
บริหารจัดการของมิติกระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา
และวิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ (2560) ที่ได้ศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของสุรีรัตน์ จรัสโสภณ
และสุทธิพร มูลศาสตร์ (2556) ที่พบว่าคุณภาพบริการที่ได้รับจากพยาบาลเวชปฏิบตั ิตามการรับรู้ของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับดี สอดคล้องกับเกวลี ภางาม (2557) ที่
พบว่าผลการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมจากประชาชน ในอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในกลุ่มผู้มีสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่เคยรับบริการด้าน ทันตกรรมทุกประเภทที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการประเมินระดับคุณภาพ
บริการทันตกรรมค่อนข้างสูงในมิติด้านกระบวนการ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ ในเรื่องทันตบุคลากรมีมารยาทที่ดี และ
มีคาอธิบายที่เชื่อถือได้ แต่ไม่สอดคล้องคือ มิติด้านโครงสร้าง ในเรื่องการมีทันตบุคลากรที่มีชื่อเสียง และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ดึงดูดความสนใจ อาจเนื่องมาจากบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี
ดีกว่าของอาเภอผศรีสวัสดิ์ ซึ่งขาดแคลนทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพในแต่ละปัจจัยพบว่าเพศ
หญิงและเพศชายมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพต่างกัน โดยเพศหญิงรับรู้คุณภาพบริการมากกว่าเพศ
ชายเนื่องมาจากเพศหญิงเป็นเพศที่ใส่ใจในรายละเอียดของการให้บริการมากกว่าเพศชาย และคาดหวังในคุณภาพ
บริการต่ากว่าเพศชาย
การที่ผู้ไม่มีโรคประจาตัวมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีโรคประจาตัวก็เพราะว่าผู้
ที่มีโรคประจาตัวย่อมมีความคาดหวังในบริการมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจาตัว
ผู้ที่เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนมีการรับรู้บริการด้านทันตสุขภาพน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยไปรับบริการที่
คลินิกเอกชน เนื่องจากผู้ที่เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนย่อมเกิดการเปรียบบริการที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้าง กระบวนการ และด้านผลลัพธ์
กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน อาชีพต่างกันมีการรับรู้คุณภาพ
บริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่าง
กัน ระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน และสิทธิการรักษาพยาบาล
ต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน
สิทธิการรักษาพยาบาลที่ต่างกันไม่ได้ทาให้การรับรู้บริการด้านทันตสุขภาพแตกต่างกัน ซึ่งสอคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จุฑาภรณ์ คาโยค วลัยพร ราชคมน์ และ วรัญญา เขยตุ้ย ที่พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในผู้ที่มีสิทธิการรั กษาพยาบาลแต่
ละประเภทไม่แตกต่างกัน
อย่ างไรก็ต ามอาชีพ และสิ ทธิ การรักษาพยาบาลต่ างกัน ไม่ ทาให้การรับรู้คุณ ภาพบริการต่า งกันนั้ นไม่
สอดคล้ องกับ ผลการวิจั ยของ จุรีรัต น์ จรัส โสภณ และพุ ทธิ พร มู ลศาสตร์ ซึ่ง ศึกษาปั จ จั ยที่ มีความสัม พัน ธ์กับ
คุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้รับบริการในจังหวัดปทุมธานี อาจเป็นเพราะเป็นการ
ให้บริการคนละประเภทกันกับบุคลากรด้านทันตสุขภาพ
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ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่
ผู้รับบริการรู้จักเป็นอย่างดี การตอบคาถามของกลุ่มตัวอย่างอาจโน้มเอียงไปในทิศทางที่จะทาให้ผู้สอบถามพึงพอใจ
จึงอาจทาให้ได้ข้อมูลที่มีอคติ ทาให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ดังนั้น การที่จะให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงผู้สอบถามควรเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ
การรับ รู้คุณ ภาพบริการด้ า นทั น กรรมของผู้ รับ บริการในอาเภอขาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการกระจายของบุคลากรโดยเฉพาะทันตแพทย์ไนแต่ละอาเภอไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ
ในอาเภอขาดใหญ่มีทันตแพทย์มากกว่าอาเภอขานาดเล็ก ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบริการ ซึ่งสามารถวัดได้จาก
การรับรู้ของผู้มารับบริการ
ผลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพ และโรค
ประจาตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรทั้งสามตัวร่วมกัน
ทานายการรับรู้คุณภาพบริการได้ร้อยละ 10.1 โดยตัวแปรที่มีอานาจการทานายเรียงจากมากไปหาน้อยคือ การเคย
ไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพ และโรคประจาตัว
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = -.263 (การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน) + .116 (อาชีพ) - .100 (การมีโรคประจาตัว)
แสดงว่าเมื่อการเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนแปรไป 1 หน่วย จะทาให้คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ
ทันตสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปคือ ลดลง.263 คะแนน อาชีพเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะทาให้คะแนนการรับรู้คุณภาพ
บริการเพิ่มขึ้น .116 คะแนน และการมีโรคประจาตั วเปลี่ยนแปลงไป1 หน่วยจะทาให้คะแนนการรับรู้คุณภาพ
ลดลง .100 คะแนน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้าน
การมีโรคประจาตัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพน้อยมาก ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึง
ขัดแย้งกับกรอบแนวคิดคุณภาพบริการของโดนาบีเดียนที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการด้านสุขภาพสามารถวัดได้จาก
การรับรู้ของผู้รับบริการ
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEE IN DENGUE PREVENTION
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง 228 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกระดับมาก
ร้อยละ 80.3 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 18.9 และระดับน้อย ร้อยละ 0.8 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เสนอแนะให้ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม บทบาทของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกให้เพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก ในประเด็นเรื่องการพ่นหมอกควัน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
คาสาคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก แรงจูงใจในปฏิบัติงาน
Abstract
This cross - sectional survey study aimed to examine the role of village health
volunteers in dengue prevention and control and the factors that related to the role of village
health volunteers in dengue prevention and control in Muang District, Pathumthani
Province. The samples of this study consisted of 228 village health volunteers. These
samples were selected by using stratified random sampling method. The instrument used
for data collection was questionnaires during the 24th August – the 9th September 2018.
The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation,
Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistics.
The results of the study showed that the role of village health volunteers in dengue
prevention and control was indicated firstly at a high level accounted for 80.3%; followed
by a moderate level accounted for 18.9%, and lastly at a low level accounted for 0.8%
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respectively. Referring to the factors that related to the role of village health volunteers in
dengue prevention and control, they were statistically significant (p-value < 0.05)
comprising sex, age, income, knowledge of dengue prevention and control, and motivation
towards working implementation.
The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should
promote more increasingly about the role of village health volunteers in dengue prevention
and control by providing knowledge of dengue prevention and control on the fogging issue
and creating motivation towards working implementation.
Keywords : Role of Village Health Volunteers, Dengue Prevention and Control,
Knowledge of Dengue Prevention and Control, Motivation towards
Working Implementation

บทนา
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จึงได้พัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักใน
ความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง จึงมีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ให้มีบทบาทด้านการเป็นผู้นาในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ และเป็นผู้นาในงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวัง
สุขภาพ ซึ่งนโยบายที่สาคัญ คือ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีบทบาทเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ
ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน (อสม.) ที่เป็นทรัพยากรทางสุขภาพ และกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
และชุมชนได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการจั ดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข็มแข็ง ซึ่งบทบาทอย่างหนึ่งที่ส าคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนั้น ก็คือ บทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งทางด้านการ
ป้องกันโรค เฝ้าระวังโรค และควบคุมโรค ก่อนและหลังการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธีกายภาพและ
ชีวภาพ ไม่ให้โรคไข้เลือดออกมีการระบาดมากขึ้นและลดการระบาดของโรคให้น้อยลงหรือไม่มีการระบาทเลย
(คู่มือ อสม.ยุคใหม่,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,2554) เพราะฉะนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจึง
จาเป็นที่จะต้องทางานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับอยู่กับที่แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สร้างความสับสนให้กับแพทย์และคนไข้มากที่สุด เนื่องจาก อาการที่
เริ่มต้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงไข้หวัดใหญ่ จึงทาให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นยาก และจากการ
นาเสนอข่าวเรื่องไข้เลือดออกของสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยในปัจจุบันที่มีมากขึ้นทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวหาวิธีการ
ป้องกันกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาทาได้เพียงรักษาตามอาการ ซึ่งโรค
ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) อยู่ใน family Flaviviridae โดยอาการของโรคจะ
คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร เป็นต้น จึงทาให้ ผู้ป่วยหลายราย
เข้าใจว่าตนเป็นเพียงไข้หวัดจึงไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีและหากมีอาการรุนแรงขึ้น อาจเป็นสาเหตุ
ที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2501 และโรคไข้เลือดออก
เกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทยใน ปี 2553 ที่สุด มีจานวนผู้ป่วย 23,409 ราย และ 3 ปี ต่อมา คือปี 2556 เกิดการ
ระบาดของโรค มีจานวนผู้ป่วย 135,227 คิดเป็น 211.04 ต่อแสนประชากร ตาย 114 ราย ปี 2557 จานวน 28,336
ราย คิดเป็น 43.62 ต่อแสนประชากร ตาย 114 ราย 23 คน ปี 2558 จานวน 85,724 ราย คิดเป็น 131.63 ต่อแสน
ประชากร ตาย 74 ราย ปี พ.ศ.2559 จานวน 42,670 ราย คิดเป็น 65.22 ต่อแสนประชากร ตาย 33 ราย ปี
พ.ศ.2560 จานวน 37,392 ราย คิดเป็น 57.15 ต่อแสนประชากร ตาย 54 ราย ราย ปี พ.ศ.2561 จานวน 57,129 ราย
คิดเป็น 86.48 ต่อแสนประชากร ตาย 71 ราย (สานักระบาดวิทยา, ข้อมูล ณ วันที่18 กันยายน 2561)
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อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากพื้นที่เป็นเขตเมือง ทาให้การควบคุมโรคทาได้ไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงบ้านของประชาชน
ในชุมชนค่อนข้างยาก อีกทั้งบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เรื่อง การสารวจและทาลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายในชุมชนนั้นน้อย เนื่องมาจากการเข้าถึงชุมชนในเขตเมืองที่ทาได้ยากทา อีกทั้งการเข้าร่วม
พ่นหมอกควันร่วมกับ อบต./เทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนก็เข้าร่วมน้อย ปัญหาดังกล่าวจึงทาให้
เขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบการระบาดไข้เลือดออกมาโดยตลอด ซึ่งพบว่าใน ปี 2559 มีจานวนผู้ป่วย 96 ราย
อัตราป่วย 52.85 ต่อแสนประชากร (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) ในปี 2560 มีจานวน
ผู้ป่วย 112 ราย อัตราป่วย 57.61 ต่อแสนประชากร(ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) และ
ปี 2561 จานวนผู้ป่วย 81 ราย อัตราป่วย 41.66 ต่อแสนประชากร (ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 19 มิถุนายน 2561)
ซึ่งในเขตอาเภอเมือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด 19 แห่ง มีจานวนตาบลทั้งหมด 14 ตาบล จานวน
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 181,638 คน และมีจานวนอาสาสมัคสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ทั้งหมด 1,839 คน
(สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, เมษายน 2561)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากยังไม่มีการศึก ษาเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ โดยศึกษากับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจะ
สามารถน ามาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานด้ า นการป้ องกั น ควบคุม ไข้เ ลื อดออก และกาหนดนโยบายการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ พร้อมทั้งนามาปรับปรุงพัฒนางานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อไป และการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค
3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ 2544) แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก ของ บลูม เบนจมิน
(1965) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ เฮอร์ซเบอร์ก (1959) มาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาบทบาทด้านการป้องกันควบคุมโรคมาประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วย
1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค 3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ 2544) มาประยุกต์ใช้และเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีตัวแปรตาม คือบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการ
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิ จัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จานวน 228 คน โดยสุ่มประชากรตัวอย่างจาก อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จานวน 1,839 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภู มิ
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จานวน
15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมรสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก จานวน 15 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบ สอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยด้านความรู้เกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก มีค่าความเชื่อมั่น 0.77 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และด้านบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 โดยเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.93 และเพศชายร้อยละ 16.7
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 48.7 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 46.9 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 58.39 ปี
อายุต่าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 84 ปี สถานภาพพบว่า เป็นสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 70.2
รองลงมาสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 20.06 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 62.7 รองลงมามัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้
ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5,000 บาท ร้อยละ 42.1 รองลงมารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 8,730.92 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,200 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 38,000 บาท พบว่า
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงานประจามากสุด ร้อยละ 50.4 รองลงมารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.9 และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ 30.3 รองลงมามีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 25.0 โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ 10.63 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด 36 ปี
2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก พบว่า อยู่ในระดับมากร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลางร้อยละ 39.9 และระดับน้อยร้อยละ 28.1
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3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออก พบว่า อยู่ในระดับมากร้อยละ 60.1 รองลงคือ
ระดับปานกลางร้อยละ 25.0และระดับน้อยร้อยละ 14.9
4. บทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ระดับมากพบว่า ร้อยละ 80.3 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 18.9 และระดับน้อยร้อยละ 0.8 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจา
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (n=228)
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
จานวน
ร้อยละ
ในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
ระดับมาก
(12-15 คะแนน)
183
80.3
ระดับปานกลาง

(9-11 คะแนน)
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18.9

ระดับน้อย

(0-8 คะแนน)

2

0.8

รวม
228
100.0
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออกรายด้านเรียงตามลาดับ ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 80.3 รองลงมาระดับปานกลาง
ร้อยละ 18.9 และระดับน้อย ร้อยละ 0.8 2) ด้านการเฝ้าระวังส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมาระดับปาน
กลาง ร้อยละ 25.4 และระดับน้อยร้อยละ 1.3 3) ด้านการควบคุม ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมา
ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.7 และระดับน้อยร้อยละ 1.3 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจา
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (n=228)
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน(รายด้าน)
จานวน
ร้อยละ
ด้านการป้องกัน
ระดับมาก
183
80.3
ระดับปานกลาง
43
18.9
ระดับน้อย
2
0.8
ด้านการเฝ้าระวัง
ระดับมาก
167
73.2
ระดับปานกลาง
58
25.4
ระดับน้อย
3
1.3
ด้านการควบคุม
ระดับมาก
167
73.2
ระดับปานกลาง
45
19.7
ระดับน้อย
16
7.0
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกับบทบาทของอาสาสมัคสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และไคสแคว์ พบว่า เพศ อายุ (r = 0.298) รายได้ (r = 0.183) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
(r = 0.134) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.684) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัค
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัคสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้ เลือดออก (p > 0.05)
(ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 228)
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
ตัวแปร
p-value
มาก
ปานกลาง
เพศ
ชาย
22
16
0.019*
(57.9)
(42.1)
หญิง
145
45
(76.3)
(23.7)
สถานภาพสมรส โสด
11
10
0.076
(52.4)
(47.6)
สมรส
121
39
(75.6)
(24.4)
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
35
12
(74.5)
(25.5)
110
33
0.087
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
(76.9)
(23.1)
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือ
41
24
เทียบเท่า
(63.1)
(36.9)
16
4
สูงกว่าอนุปริญญา
(80.0)
(20.0)
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงาน
91
24
0.177
อาชีพ
ประจา
(79.1)
(20.9)
ธุรกิจส่วนตัว
27
12
(69.2)
(30.8)
ข้าราชการบานาญ
7
1
(87.5)
(12.5)
รับจ้างทั่วไป
32
18
(64.0) (36.0)
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(n = 288)
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวแปร
ประจาหมู่บ้าน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.298
< 0.001*
รายได้ต่อเดือน
0.183
0.006*
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
0.064
0.340
* p – value<0.05

อภิปรายผล
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในภาพรวม ระดับมาก ร้อยละ 80.3
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีบทบาทมากมาก
โดยเฉพาะบทบาทด้านการชักชวนให้ประชาชนในชุมชนทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย และร่วมกิจกรรมในการใส่ทรายอะเบทให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยังมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก เพื่อให้ชุมชนปราศจากโรค
ไข้เลือดออกที่กาลังเป็นปัญหาของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายเป็นหลัก เพราะ
ได้ผลระยะยาว โดยการชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณพาหะนาโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยเน้นบทบาทหลัก 3 ด้าน คือ การป้องกัน การเฝ้าระวังและการควบคุม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปุญญพัฒน์ ไชย์เมล์ (2557) ที่พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านภาพรวม
มีบทบาทในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556)
ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในด้าน การควบคุมและป้องกันโรคโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ในรายด้าน พบว่าด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 80.3 ด้านการเฝ้าระวังและด้านการควบคุม
ระดับมาก ร้อยละ 73.2 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ได้ปฏิบัติงาน
ไข้เลือดออก เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับการดาเนินงานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กาหนดไว้จึงทา
ให้บทบาทหรือการดาเนินงานไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชมพูนุช อินทศรี (2560) ที่พบว่าประชาชนมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ 57.4 และสอดคล้อง
การการศึกษาของกิตติ ยิ้มสงวน (2553) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้การดาเนินงานการดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในด้านความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถูกต้องมากที่สุด
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ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ
และ รายได้ต่อเดือน สามารถอธิบายได้ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกั นควบคุมไข้เลื อดออก (r=0.134) มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไข้เลือดออกมากสุดในหัวข้อความรู้เรื่อง มาตรการ 5 ป 1 ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้าง
ไข่ การใช้น้าส้มสายชูใส่ลงในน้าหล่อจานรองตู้กับข้าวสามารถป้องกันยุงลายมาวางไข่ได้ ทรายอะเบทมีฤทธิ์ของ
ทาลายระบบประสาทและการหายใจของลูกน้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีการ
สั่งสมความรู้ จากการอบรม ประสบการณ์ หรือสิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการต่างๆในการป้องกันไข้เลือดออก และนามาวิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
แนวทางการดาเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ คงจุ้ย (2553) ที่พบว่า ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข อาเภอพุทธมลฑล
จังหวัดนครปฐม มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก อาเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ในด้านอาการของไข้เลือดออก สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของพนม นพพั นธ์ (2559) ที่พ บว่ าความรู้มีความสัม พัน ธ์ต่ อการปฏิบัติ งานป้ องกั น และควบคุ ม
ไข้เลื อดออกของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น และไม่ ส อดคล้ องกั บ วิ นั ย พั น อ้ว น (2560) ที่ พ บว่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้กับทักษะในการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกใน ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=0.684) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานถ้ามีแรงจูงใจมาก ทาให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี มีบทบาทในการป้องกันไข้เลือดออกได้มาก รวมทั้งมีแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ได้ตาม
แนวทาง ที่ กรมควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กาหนดไว้ ซึ่ ง แรงผลั กดั น หรือแรงกระตุ้ น มาจาก
คาชมเชย การได้รับคายกย่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน ครอบครัว และความสาเร็จของงาน รวมทั้งความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานได้สาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร (2553) ที่พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตามโครงการ
ส่ ง เสริ ม อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นเชิ ง รุ ก จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r=0.718,
p-value=0.001) สอดคล้องกับ ราภรณ์ สี ดาพล (2557) ที่พ บว่าแรงจูงใจด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและด้านการได้รับการยอมรับนับถือสามารถทานาย การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.77,
p-value<0.001) และไม่สอดคล้องกับ คณิต หนูพลอย (2553) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง (r=-0.055, p-value < 0.001)
เพศ มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
(p-value > 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เพศ มีบทบาทในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านใน
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก คือ อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขเพศหญิงให้ความสาคัญและมีความชอบในการ
ทางานในชุมชน และมีใจรักในการเป็นจิตอาสาในชุมชน จึงสามารถปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
คลอบคลุ มและทั่ วถึงพื้ นที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตามแนวทางการด าเนิ นงานที่ กรมควบคุมโรคติ ดต่ อ กระทรวง
สาธารณสุข ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กฤช ตะภา (2553) พบว่า เพศชายมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ า อย่ างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
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สอดคล้อง สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า เพศที่ต่างกัน มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจา
หมู่บ้านได้แตกต่างกัน และไม่สอดคล้อง กับของ สมตระกูล ราศิริ (2556) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อายุ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุมาก
มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ ก ระบวนการและทั ก ษะในการการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และควบคุ ม ไข้ เ ลื อ ดออกในพื้ น ที่ ไ ด้
หลากหลายและเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมาก และช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้ในการปฏิบตั ิงานสัง่ สมมานามาใช้ในทิศทางเดียวกันตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับ กฤช ตะภา (2553) พบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อายุที่ต่างกัน มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจาหมู่บ้านได้แตกต่างกัน และไม่
สอดคล้อง สมตระกูล ราศิริ (2556) พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า รายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจะเห็น
ว่ามีรายได้สูง จะมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกได้มาก เนื่องจากสามารถเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านป้ องกั น ไข้ เลื อ ดออกได้ ม าก ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางการด าเนิ น งานที่ กรมควบคุม โรคติ ด ต่ อ
กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤช ตะภา (2553) พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจาหมู่บ้านตาบลหนองน้าใส อาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) พบว่า รายได้ แตกต่างกันมีการปฏิบัติ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้อง สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า
รายได้ ไม่สัมพันธ์กับการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรกาหนดนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรกาหนดนโยบายเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ดาเนินการป้องกันไข้เลือดออกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมี
ประสิทธิผลมากขึ้นในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาใช้ในการวางแผน และเป็นข้อมูลพื้นฐาน
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา ในการดาเนินงานด้านบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกในครั้งต่อไปในด้านการประสารงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้าดาเนินงานในชุมชน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัด
ประชุมสัมมนาด้านการดาเนินงานป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออก ในด้านการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย
3. องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล ควรจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องความรู้และข้อปฏิบัติในการ
พ่นหมอกควันที่ถูกวิธีและพัฒนาความรู้และกระบวนการที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุ ม ไข้เลื อ ดออกของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขโดยน าเอาแรงจู ง ใจในการในการด าเนิ น งานป้ องกั น ควบคุ ม
ไข้เลือดออกมาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีการ
ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ อสม. ดีเด่นด้านการป้องกันไข้เลือดออก
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการดาเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้า น โดยขยายไปยังชุม ชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนักเฉพาะอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพียงอย่างเดียว
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คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
QUALITY OF SERVICES OF A CLINICAL LAB IN MAENG DISTRICT
SAMUTPRAKARN PROVICE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ทัศนีย์ ศรีอนันต์
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.ฐาวรีย์ ขันสาโรง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวั ดสมุทรปราการ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้เข้ารับบริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งจานวนทั้งหมด 245 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง
วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของคลินิก
แล็บส่วนใหญ่มีคุณภาพการให้บริการระดับมาก ร้อยละ 90.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.4 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่
สถานภาพสมรส ทัศนคติต่อการบริการ และความคาดหวังต่อการบริการ
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมคุณภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น
โดยการส่งเสริมทัศนคติต่อการให้บริการและความคาดหวังต่อการให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งกระบวนตรวจ
สุขภาพและการมีอัธยาศัยที่ดี
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ ทัศนคติต่อการให้บริการ ความคาดหวังต่อการให้บริการ
Abstract
This cross - sectional survey study was aimed at studying the quality of services and
the factors that related to the quality of services of a clinical lab in Maeng district
Samutprakarn Province. The sampling group of this study consisted of 245 recipients of a
clinical lab. The instrument used for data collection was questionnaires during the 24th August
– the 9th September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient statistics. The results of the study showed that the quality of most clinical labs
was firstly revealed at a high level accounted for 90.6% and followed by a moderate level
accounted for 19.4% respectively. Regarding the factors that related to the quality of services
of a clinical lab, they were statistically significant (p-value < 0.05) including marital status,
attitudes towards the services, and expectations towards the services.
The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should
promote the quality of providing services more increasingly by promoting the attitudes
towards providing services and expectations for providing services in terms of health
procedure notification and friendliness.
Keywords:Quality of Services, Attitudes towards the Services, expectations towards the services
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บทนา
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาล
ที่จะนาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสาคัญ ในด้า นการบริการที่มีคุณ ภาพ ประชาชนต้อง
สามารถเข้าถึงได้ เพื่อการได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ ไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการ
การเข้าถึง บริการสุขภาพอย่ างทั่ว ถึง และการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการทางด้า น
สาธารณสุขเป็นหัวใจสาคัญของคุณภาพการบริการ (กระทรวงสาธารณสุข , 2561) ในปี พ.ศ. 2542 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กาหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC
Guide 25 เป็นพื้นฐานหลัก ปัจจุบันใช้ ฉบับปี 2560 (หนังสือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, 2560) คลินิกแล็บ
แห่งนี้ จดสถานพยาบาลแบบไม่มีผู้ป่วยค้างคืน เป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ดาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หมายถึง วิชาชีพที่กระทาต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์
และการดาเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบวิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการ
ตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
(หนังสืองานมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ , 2560) ทั้งนี้ยังต้องควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ โดยผู้รับบริการที่มีอานาจในการใช้จ่ายสูงและไม่ต้องการรอในการรับบริการนานจึงมารับบริการที่คลินิก
แล็บแห่งนี้
คลินิกแล็บแห่งนี้ มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อเดือน จานวน 608 คน (สถิติเข้ารับบริการคลินิก ทัศกานต์ แล็บ
, 2560) ข้อร้องเรียนการให้บริการในปี 2560 จานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องสถานที่ในการจอดรถ และจานวนเจ้าหน้าที่
ที่ไม่พอเพียงสาหรับการให้บริการ (สถิติเข้ารับบริการคลินิกทัศกานต์ แล็บ , 2560) มีจานวนผู้ใช้บริการกับจานวน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่สัมพันธ์กับภาระงานของนักเทคนิคการแพทย์ ด้านสถานที่ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจอดรถ
ทาให้มีผลต่อทัศนคติและคุณภาพการให้บริการ เมื่อจานวนผู้มารับบริการเป็นจานวนมากและมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับการบริการที่ดี แต่เมื่อได้สัมผัสกับการบริการก่อให้เกิดการรับรู้ถึงการบริการที่ไม่เป็นไปตามทัศนคติและความ
คาดหวั ง ก่ อให้ เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจและน ามาซึ่ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดยศึก ษากั บ
ผู้รับบริการที่มารับบริการที่คลินิกแล็บแห่งนี้
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความคาดหวังต่อการให้บริการกับคุณภาพการให้บริการของ
คลินิกแล็บแห่งหนึ่ง

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัด
สมุ ท รปราการ โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิด ของพาราซุ รามานและคณะมาประยุ กต์ ใช้ โดยมี องค์ป ระกอบดั ง นี้ คื อ
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และ5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อ
การให้บริการ และความคาดหวังต่อการให้บริการ และมีตัวแปรตาม คือ คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ
แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้ารับบริการคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 245 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง 24 สิงหาคม
ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่ว น ได้ แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการให้บริการ จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังต่อ
การให้บริการ จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จานวน 25 ข้อ แล้วนาไป
หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหา แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยทัศนคติต่อการให้บริการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.906 ความคาดหวังต่อการให้บริการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และคุณภาพการให้บริการ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.967 จากนั้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542726 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0024

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบว่ า ข้อมู ล ทั่ว ไปของกลุ่ มตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 63.7
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ20-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.3 มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.6อายุเฉลี่ยเท่ากับ
50.11 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 23 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 89.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่
10,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,131.43 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่
5,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 102,000 จานวนครั้งที่เข้ารับบริการการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.078 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้ารับบริการน้อยที่สุด 3 ครั้ง และจานวนครั้งที่เข้ารับบริการมากที่สุด 1 ครั้ง (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนครั้งที่มารับบริการ (n = 245)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

89
156
245
จานวน
201
42
2
245

36.3
63.7
100
ร้อยละ
82.3
16.9
0.8
100

146
86
13
245

59.6
35.1
5.3
100

10
18
95
59
49
14
245

4.1
7.3
38.8
24.1
20.0
5.7
100

219
26
245

89.4
10.6
100

1
102
142
245

0.4
41.5
58.1
100

จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ปัจจัยส่วนบุคคล
20-39 ปี
40-60 ปี
61 ปีขึ้นไป

รวม

X

= 30.918, SD = 9.38, Min = 20, Max = 69
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป
นักศึกษา/แม่บ้าน/ไม่ได้มีงานประจา
รับราชการ/พนักงานรัฐ
รวม
รายได้ต่อเดือน
600-5,000 บาท
5,100-10,000 บาท
10,001 บาทขึ้นไป
รวม
ปัจจัยส่วนบุคคล

X = 15,131.43, SD = 11,239.94, Min = 5,000, Max = 102,000

จานวนครั้งที่มารับบริการ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้งขึ้นไป

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

227
17
1
245

92.7
6.9
0.4
100
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2. ทัศนคติต่อการให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับบริการมีทัศนคติต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ
91.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.6 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4
3. ความคาดหวังต่อการให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวังต่อการให้บริการส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.6 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.8
4. คุณภาพการให้บริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งมีระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 90.6
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.4 และไม่พบระดับน้อย คุณภาพการให้บริการของคลินิก แล็บแห่งหนึ่ง
รายด้านเรียงตามลาดับ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.1 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ส่วนใหญ่ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.1 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 3) ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.1 และระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 0.8 4) ด้านการเชื่อมั่นผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
93.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.7 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.8 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่า งจ าแนกตามคุณ ภาพการให้ บริการของคลินิกแล็บ แห่ งหนึ่ ง
(n=245)
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ
ระดับมาก
(100-125 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(75-99 คะแนน)
ระดับน้อย
(25-74 คะแนน)
รวม
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ (รายด้าน)
ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)

จานวน
222
23
245
จานวน

ร้อยละ
90.6
9.4
100.0
ร้อยละ

234
10
1

95.5
4.1
0.4

233
10
2

95.1
4.1
0.8

233
11
1

95.1
4.5
0.4

229
14
2

93.5
5.7
0.8

217
27
1

88.6
11.0
0.4
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง พิจารณาความสัมพันธ์ด้วย
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแคว์ พบว่า ทัศนคติต่อการให้บริการ (r = 0.156) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ความ
คาดหวังต่อการให้บริการ (r = 0.450) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่ง หนึ่ง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิก
แล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือน
และจานวนครั้งที่มารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง (p-value > 0.05)
(ดังตาราง 3 และตาราง 4)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยส่วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชี พ
กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 245)
ตัวแปร

คุณภาพการให้บริการ
มาก
ปานกลาง

เพศ

p-value
0.164

ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน/ไม่ได้มีงาน-ประจา

* p – value < 0.05 (Chi-Square test)

78
(87.6)
144
(92.3)

11
(12.4)
12
(7.7)
0.001*

132
(90.4)
79
(91.9)
11
(84.6)

14
(9.6)
7
(8.1)
2
(15.4)

6
(60.0)
14
(77.8)
86
(90.5)
55
(93.2)
47
(95.9)
14
(100)

4
(40.0)
4
(22.2)
9
(9.5)
4
(6.8)
2
(4.1)
0
(0)

0.700

0.268
197
(90.0)
25
(96.2)

22
(10.0)
1
(3.8)
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมู ลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน จานวนครั้งที่มารับบริการ กับ
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(n = 245)
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS)
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.152
0.156
จานวนครั้งที่มารับบริการ
0.182
0.006*
รายได้ต่อเดือน
0.094
0.452
ทัศนคติต่อการให้บริการ
0.156
0.015*
ความคาดหวังต่อการให้บริการ
0.541
< 0.001*
* p – value<0.05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การศึกษาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับ คุณ ภาพการให้บ ริการของคลินิ กแล็บแห่งหนึ่ ง
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ พบว่า คุณภาพ
การให้บริการของคลินิ กแล็บแห่ งหนึ่งมีระดับ มากมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 90.6 รองลงมาคือระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นระดับความสามารถของ
การให้บ ริการของคลิ นิก แล็บ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัด สมุ ทรปราการ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่ มี
ข้อผิดพลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้
บริการอีก ตามเกณฑ์ของพาราซุรามานและคณะ เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึงความต้องการ เข้าใจถึงความแตกต่าง
ของบุคคล มีการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนของการให้บริการ และมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา มีสามเสน (2556) ศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษา
ของอักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึ กษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของสุจรรยา กนกแก้ว
(2558) ศึกษาคุณภาพบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ โรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่สอดคล้องกับบุญ
ทารัตน์ แจ่มทุ่ง (2558) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ศึกษาคุณภาพ
การให้บ ริการผู้ป่ วย แผนกศัล ยกรรม โรงพยาบาลแม่ สอด จัง หวัด ตาก ผลการศึกษาพบว่า ระดั บคุณ ภาพการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริ การของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ในรายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
มากมากที่สุด ในความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รั บบริการ และการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่
ให้ความสาคัญกับท่านในฐานะผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึงความต้องการ และเข้าใจถึงความแตกต่างของ
บุคคล เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนของการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับงานวิจัย อักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวมินทร์
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของสุ
จรรยา กนกแก้ว(2558) ศึกษาคุณภาพบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ โรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าระดับคุ ณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับระดับปานกลาง
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการให้บริการ ความคาดหวังต่อการ
ให้บริการ และสถานภาพสมรส สามารถอธิบายได้ว่า
ทัศนคติต่อการให้บริการ (r = 0.156) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ คุณภาพการให้บริการต่อคลินิกแล็บ
แห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และ
แนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคล
ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลที่ปรารถนาจะได้รับจาก
คลินิกแล็บแห่งนี้ ผู้รับบริการมีการรับรู้ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้อธิบายการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจชั ดเจน เข้าใจง่าย มีการ
แจ้งกระบวนการในการตรวจเป็นขั้นตอน เข้าใจ ดังนั้นทัศนคติต่อการให้บริการจึงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิชา ศรีบารุง (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้รับบริการจากธนาคาร กรุงเทพ สาขา
ดอนหัว ฬ่อที่มี อาชีพ และความถี่ในการใช้ บริการต่ างกันมี ความคิด เห็นต่อคุณ ภาพ การให้บริการแตกต่า งกัน
ไม่สอดคล้องกับ จารุวรรณ ศุขพิทัก (2552) ศึกษาเรื่องทัศนคติของบุคลากรต่อการพัฒนาการให้บริการโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ เฉลิ มพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บ างแค พบว่ า ความคิ ด เห็ น เฉลี่ ย ของพนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า ต่ อ การน ามาตรฐาน
โรงพยาบาลมาใช้เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความคาดหวังต่อการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ความคาดหวังต่อการให้บริการเป็นความพึงพอใจ
ของผู้ รับ บริ การที่ มี ต่ อผลลั พ ธ์ ข องเครื่อ งมื อ อุป กรณ์ เช่ น เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ การบริการต่าง ๆ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของคลินิก แล็บแห่งนี้ของ
สอดคล้องกับการศึกษาของอักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังต่อบริการสุขภาพ (r = 0.588) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง กับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก สอดคล้องกับการศึกษาของบุญทารัตน์ แจ่มทุ่ง (2558)
ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ความ
คาดหวังเกี่ยวคุณภาพการบริการ (r = 0.743) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของสราภา แคนดา (2556) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่าต่อการ
ให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่า สถานภาพสมรสมีความคาดหวังและความต้องการที่จะได้รับการ
บริการที่ดีจากคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ซึ่งสถานภาพสมรสโสดที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ทุกกลุ่มสถานภาพมีความต้องการคุณภาพการให้บริ การในระดับมากใกล้เคียง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรฑิวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ (2556) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย
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การบริหารที่มีผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครูอนามัยโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการดาเนิ นงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของครูอนามัยโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ซึ่งศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและการ
สนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า สถานภาพสมรสไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ กับ การปฏิบั ติ ง านสร้า งสุ ขภาพของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรติ บุญมาก (2551) ซึ่งศึกษา
เรื่องแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อ การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัด
หนองบัวลาภู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. คลินิกแล็บ ควรเพิ่มเติมแผนการดาเนินงานคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ โดยกาหนดคุณภาพบริการด้านการเชื่อมั่น ต่อผู้รับบริการ และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
2. คลินิกแล็บ ควรกาหนดแผนงานเรื่องคุณภาพการให้บริการ จัดบริการให้ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ ของ
คลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. คลินิกแล็บ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ตรงตามความคาดหวังและการรับรู้โดยเฉพาะ
เรื่อง เจ้าหน้าที่ควรมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอาการรุนแรงหลังจากเจาะเลื อด ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หรือจัดประชุมสัมมนาด้านการให้คาแนะนาด้านการให้ความช่วยเหลือหลังการเจาะเลือด
2. คลินิกแล็บ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้น พร้อมในการให้บริการ
3. คลินิกแล็บ ควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ โดยมีการทบทวนความรู้ และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
สม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาร่วมกับเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่ มเติม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมี การศึกษาเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณด้ วยการเก็บข้อมู ลแบบการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก เกี่ย วกับ
ทัศนคติ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้ให้บริการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงภาคปฏิบัติเพื่อเป็นรูปแบบในการให้บริการ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN PROTECTION OPERATIONS AND
CONTROL DISEASE DENGUE WITH TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION
CITY DEJ DEJ UDOM DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดชอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชน จานวนทั้งหมด 266คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน
2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ระดับมาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลางร้อยละ 49.6 และระดับน้อยร้อยละ 10.2 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และทัศนคติต่อการ
ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมเรื่องการดาเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการสร้างแรงจูงใจในการการรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และสร้างทัศนคติที่ดี
ในการดูแลคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทัศนคติต่อการดาเนินงาน
Abstract
The main objective of this cross-sectional survey research was to study the
participation of people in protection operations and control disease dengue and the factors
that related to the protection operations and control disease dengue of people in Tambon
Administration Organization City Muang Dej Dej Udom District Ubon Ratchathani
Province. The samples of this study totally included 266 people. Data were collected
through questionnaires during the 24th August – 9th September 2018. Data were then
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis,
and Pearson's product moment correlation coefficient statistics. The study results showed
that the participation of people in protection operations and control disease dengue was
firstly indicated at a high level accounted for 40.2%; followed by a moderate level
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accounted for 49.6%, and lastly at a low level accounted for 10.2% respectively. Referring
to the factors that related to the protection operations and control disease dengue of people,
they were found to be statistically significant at 0.05 level (p-value < 0.05) including age,
income, duration of community living, motivation for working, and attitudes towards
protection operations and control disease dengue.
The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should
promote in term of the protection operations and control disease dengue by raising
motivation to stimulate the campaign to destroy the mosquito breeding sources and creating
positive attitudes to care for the family to be safe from disease dengue.
Keywords : Participation of People, Protection Operations and Control Disease Dengue,
Motivation for Working, attitudes towards protection operations

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญและเน้นย้าต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญของประเทศไทย ในประเทศเขตร้อนชื้น เพราะมียุงลายเป็นพาหะนาโรคสาหรับในประเทศไทยได้มีการ
ควบคุมโรคนี้ได้มากว่า 50 ปีแล้ว แม้สามารถลดการสูญเสียชีวิตจากอัตราป่วยตายลงได้อย่างน่าพึงพอใจระดับหนึ่ง
คือ มีอัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.2 หรือมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1,000 คน มีโอกาสเสียชีวิต ไม่เกิน 2 คน
แต่อัตราการเกิดโรคในบางปียังสูงอยู่มากถึงกว่า 100,000 ราย แม้บางปีจะลดลงในระดับหลักหมื่นแต่ก็ยังนับว่า
เป็นอัตราที่สูงอยู่ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้มีการแพร่ระบาดคือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้อากาศเมืองไทยจะ
ร้อน แต่ในหลายพื้นที่กลับมีฝนตกเป็นช่วงๆ ทาให้เอื้ออานวยต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามธรรมชาติ ไม่ว่า
จะเป็น น้าที่ตกค้างบนกาบไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ถังรองรับน้าฝน โอ่งเก็บน้าฝนไว้ใช้ เศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้ เป็น
ต้น (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค,2556)
ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคมีแนวโน้มที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญและเน้น
ย้าต่ อปั ญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็ นโรคติ ดต่ อที่ น าเชื้ อโดยยุงลายจากสถานการณ์ โรคไข้เลื อดออก มี ผู้ ป่ วยเป็ น
ไข้เลือดออกในประเทศไทยจานวนมาก อีกทั้งโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ มีเชื้อโรค 2
ชนิดคือ เชื้อไวรัสแดงกี(Denque virus)และเชื้อชิคุนกุนยา(chigunkunya)ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี ทั้งนี้
ผู้ป่วยสามารถป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตลอดชีวิต ได้จานวนใน 4 ครั้ง ทั้งนี้สามารถเป็นซ้าได้อีก (พิสุทธิพร ฉ่าใจ.
2555) ดั งนั้นควรมี การดาเนินงานที่มี กรอบแนวทางในการป้ องกันและควบคุมโรคเพื่ อให้เกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานทุกฝ่าย
จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในจังหวัดอุบลราชธานีปี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม-30เมษายน 2561
มีอัตราป่วย 88 คนเท่ากับ 4.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่ วยตาย 1 คน อาเภอเดชอุดมพบอัตราป่วย 26 คน
เท่ากับ 14.63 ต่อประชากรแสนคน (รายงาน506 ศูนย์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอาเภอเดชอุดม, เมษายน 2561)
และเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดชพบอัตราป่วย 11 คน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองเดช เมษายน 2561) จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช ได้ดาเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอเดชอุดม ได้นานโยบายการบูรณาการทุกภาคส่วนใน
การร่วมมือกันทาการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ การสนับสนุนทรายอะเบทและครุภัณฑ์
การแพทย์ จัดสรรงบประมาร สาหรับการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทาให้มีจานวนผู้ป่วยลดลง
ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานอย่ า งต่ อเนื่ อง (ส านั กงานสาธารณสุ ข อ าเภอเดชอุ ด ม,2561) จากสถานการณ์ ของโรค
ไข้เลือดออกในปี 2561 ที่ลดลงอย่างชัดเจนในเขตตาบลเมืองเดชอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเดชอุดม,2561) ถ้าวิเคราะห์อย่างผิวเผิน อาจสรุปได้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดาเนินงาน แต่หากจะพิจารณาตาม
ระบาดวิทยา และรูปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นแบบปีเว้นปี มาเป็นแบบ
สูง 2 ปีแล้วลดต่าลง หรือลดต่าลง 2 ปีแล้วเพิ่มสูงขึ้น (สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข,2560) อีกทั้งปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่คือภูมิต้านทานของประชาชนชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่ความหนาแน่นของประชากรและการเคลื่อนย้ายสภาพ
ภูมิอากาศชนิดของยุงพาหะการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการที่ จะกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจังความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและนโยบายของผู้บริหารสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการแปรเปลี่ยนและมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับ
การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่งและยังมีส่วนทาให้รูปแบบการเกิดโรคมีความผันแปรไปในแต่ละปี
(สานักโรคติดต่อนาโดยแมลงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2560)จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่ลดลงนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดาเนินงาน เพราะไม่มีข้อมูลในการสนับสนุน
ได้ว่าประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
หรือตามแนวทางของสาธารณสุขอาเภอเดชอุดม หรือองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช หรือไม่และอย่างไร
จากปั ญหาดั งกล่ าวท าให้ผู้ วิ จั ยซึ่ ง เป็ นบุ คลากรในองค์กรบริหารส่ วนต าบลเมื องเดชมี ความสนใจที่ จะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตาบลเมือง
เดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ โดยศึกษาประชาชนเพราะหาก
ทราบปัญหาที่แท้จริงของการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจะสามารถนามาเป็น นาผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเดช และกาหนดนโยบายการดาเนินงานด้านการป้องกันควบคุ มไข้เลือดออกแบบบูรณาการ พร้อมทั้งใช้
เป็นแนวทางในการจัดการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช และในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและนาแนวคิดและทฤษฎี การ
มีส่วนร่วม รวมด้านทัศนคติและแรงจูงใจ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดอออก และมีความคาดหวังว่าจะสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจนเกิดเป็นแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อันส่งผลต่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและ
พัฒนาให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้นปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเดชอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์(Cohen &Uphoff, 1980)ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
(Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรการเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอ
ความร่วมมือ3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่างๆประกอบไปด้วยผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ
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ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) และตัวแปร
อิสระ คือข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส ทัศนคติต่อ
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาใช้ในการในการวิจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดกับออก

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรซึ่งเป็นประชากร1
ครัวเรือนต่อ1คน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช จานวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเก็บตัวอย่างทั้งหมด ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม2561 ถึงเดือน 9 กันยายน 2561เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน 20 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่า น เป็น ผู้ พิจ ารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้ว นของเนื้ อหา แล้ วหาค่า เชื่ อมั่น ของเครื่องมื อ โดยน าแบบ
สอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับ ผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ มี ค่า ความเชื่ อมั่ น 0.78ด้ า นผลต่ อ ทั ศนคติ มี ค่า ความเชื่ อมั่ น .929 ด้ า นรงจู ง ใจต่ อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น .956และการมีส่วนร่วม มีค่าความเชื่อมั่น .962จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
เวสเทิ ร์น ในการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาจริย ธรรมเมื่ อวั น ที่ 17สิ ง หาคม2561ตามรหัส โครงการเลขที่
HE-WTU 542728 เอกสารรับรองเลขที่WTU 2561- 0026

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 74.8. มีอายุระหว่าง 20-39 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 54.0 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 55.3 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 82 ปี มีสถานภาพ
สถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 57.9 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.5 ส่วนใหญ่อาชีพ
พนักงานเอกชน/ผู้ประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 77.1 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600 -5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ
64.7 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 7,964.66 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดคือ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่
50,000 บาท ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมากที่สุดคือ41-82ปี ร้อยละ 74.8 เฉลี่ยเท่ากับ50.71 ปี ตาแหน่งในชุมชน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่ง ร้อยละ 85.7
2. มีทัศนคติต่อการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ
90.2 รองลงมาคือ ระดับมาก ด้วยคิดเป็นร้อยละ 9.8 และไม่มีระดับน้อย
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 67.7 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 4
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4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.2 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ10.2 และเมื่อ
พิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.0 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.1
รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.4 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.5 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.1 และระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 2.6 4)ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 44.4 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.3 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (n=266)
การมีส่วนร่วมการดาเนินการป้องกันและ
จานวน
ร้อยละ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระดับมาก (80-100 คะแนน)
107
40.2
ระดับปานกลาง (60-79 คะแนน)
132
49.6
ระดับน้อย (20-59 คะแนน)
27
10.2
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (รายด้าน)
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ระดับมาก
85
32.0
ระดับปานกลาง
180
67.7
ระดับน้อย
1
4.0
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระดับมาก
112
42.1
ระดับปานกลาง
65
24.4
ระดับน้อย
89
33.5
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระดับมาก
125
47.1
ระดับปานกลาง
134
50.4
ระดับน้อย
7
2.6
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ระดับมาก
126
47.4
ระดับปานกลาง
118
44.4
ระดับน้อย
22
8.3
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพ
สมรส รายได้ ตาแหน่งในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า อายุ (r=-1.79) ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (r=-0.227) มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ รายได้ (r=0.384) ทัศนคติต่อการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (r=0.0.375) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน(r=0.701) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05)และพบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (p-value
< 0.05) ส่วน อาชีพ ตาแหน่งในชุมชน และ ระดับการศึกษา (p-value > 0.05) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 266)
ระดับคุณภาพการให้บริการ
ตัวแปร
p-value
มาก
ปานกลาง
น้อย
0.001
 เพศ
ชาย
30 (11.3)
37 (13.9)
0
หญิง
77 (28.9)
95 (35.7) 27 (10.2)
0.001
 สถานภาพสมรส
โสด/หย่าร้าง / หม้าย
34 (12.8)
98 (36.8)
22 (8.3)
สมรส
73 (27.4)
34 (12.8)
5 (1.9)
0.160
 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
84 (31.6)
103 (38.7)
22 (8.3)
มัธยมศึกษา
21 (7.9)
29 (10.9)
5 (1.9)
อนุ ป ริ ญ ญาตรี / เที ย บเท่ า ปริ ญ ญาตรี / 2(0.8)
0
0
เทียบเท่า/สูงกว่าปริญญาตรี
0.750
 อาชีพ
พนักงานเอกชน
84 (31.6)
99 (37.2)
22 (8.3)
ข้าราชการ/อื่นๆ
0
0
0
เกษตรกรรม
23 (8.6)
33 (12.4)
5(1.9)
0.260
 ตาแหน่งในชุมชน
15 (5.6)
1(0.4)
ก านั น/ผู้ ใหญ่ บ้ า น/ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ า น / 22(8.3)
กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นาสตรี/สมาชิกอบต./อื่นๆ
ไม่มีตาแหน่ง
85 (32.0)
117 (44.0)
26(9.8)
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้
ต าแหน่ ง ในชุ มชน ระยะเวลาที่ อาศัย ในชุ ม ชน ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ กั บ การมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 266)
คุณภาพการให้บริการ
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
-0.179
<0.001*
รายได้ต่อเดือน
0.384
<0.001*
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
-0.297
<0.001*
ทัศนคติต่อการดาเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
0.375
<0.001*
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
0.862
<0.001*
* p – value<0.05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล พบว่า กลุ่มตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
40.2 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรายด้านระดับน้อยคิด
เป็น ร้อยละ10.2 ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากประชาชนเห็นความสาคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกรายด้าน ครบทุกด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนใหญ่ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 67.7 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.1 3) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 47.4 แสดงว่ามีการดาเนินงานอย่างมีขั้นตอนในชุมชน มีความต่อเนื่อง ประชาชนดาเนินการ
เป็นประจาสม่าเสมอ ทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้ อีกทั้งหมู่บ้านมีการการประชุม ประชาคม
ในหมู่บ้าน ทุกเดือนรวมทั้งการรณรงค์ในพื้นที่ เป็นประจา รวมทั้งการได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอก
ควันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกจึงอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรัตน์ ห้วยทราย,ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม,กฤษณ์ ขุนลึก
(2559) ที่ศึกษาการมีส่ว นร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนอาเภอห้วยผึ้ง จังหวั ด
กาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดใจ ม่อนไข่
(2556) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้าน
วังไทร ตาบลวังเขียว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมจากการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ กูอัณวาร์
กูเมาะ, วิลาสินี อาแว, , รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, อังสินี กันสุขเจริญ (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม
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ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เ ลือดออก หมู่บ้านบางหมู ตาบลบ้านน้าบ่ออาเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดือน อายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ทัศนคติต่อการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากประชาชนมี
ความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การได้รับการเรียนรู้สิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วเกิดความพอใจ มีความชอบ จึงพร้อมที่จะกระทาให้สอดคล้องการเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น จากการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีทัศนคติที่ดี แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจและยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จากการที่ได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก และมีแนวทางหรือวิธีการที่ประชาชนเกิด การยอมรับ และให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน ทาให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล สอดคล้องกับการศึกษาของ นิคม แก้ววันดี (2557) ที่พบว่าปัจจัยนา
ด้านทัศนคติและปัจจัยเอื้อ ด้านการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สอดคล้องกับ การศึกษา ของจันทร์พร จิรเชฐพัฒนา
(2551) พบว่าทัศนคติซึ่งเป็นปัจจัยนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกัน
และควบคุ มโรคไข้เลื อดออกเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลเมื องเดช อาเดชอุดม จั งหวัด อุบ ลราชธานี อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดชให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพียงพอ และให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเห็นถึง
ความสาคัญในการร่วมมือในการดาเนินงานอยากให้ไข้เลือดออกลดลง หรือเกิดแรงจูงใจเช่นการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกสามารถท าได้ด้วยตนเองหมู่บ้านปลอดจากโรคไข้เลือดออกหลัง จากมีการรณรงค์ป้องกันและ
ดาเนินการต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อประชาชนเกิดแรงจูงใจที่ดีจะช่วยให้เกิดความพอใจในนโยบายและการบริหารเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาเนินงานก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีแรงจูงใจหรือ
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg แบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยกระตุ้นหรือ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ และ 2) ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) หรือ
องค์ประกอบด้านอนามัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นิคม แก้ววันดี(2557) ที่พบว่าการได้รับปัจจัยเสริม การได้รับ
แรงจูงใจ จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ0.01(r=.682p=.000) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร (2553) ที่พบว่า
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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อายุ มีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีอายุมากถึงแม้จะมีการเรียนรู้และผ่านการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดอก มากกว่าคนอายุน้อย แต่ด้วยสุขภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพตามวัย และเมื่ออายุมากย่อมได้รับผิดชอบเพิ่ม
มากขึ้นไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรม หรือเจ็บป่วย อาจเป็นอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่ออายุเพิ่มขึ้นจึงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช สอดคล้องกับสอดคล้องกับ การศึกษาของ มนตรี
มะลิต้น และคณะ(2556) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข ช่วยทอง, บรรเทิง สุพรรณ์, เปรมวดี
คฤหเดช (2556) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะ
เกษ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
รายได้ต่อเดือน มีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05)
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า รายได้ ต่ อเดื อนของประชาชนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ความแตกต่ า งกั น แต่ รายได้ ต่ อเดื อนระดั บ
600-5,000 บาท/เดือนมีจานวนสูงสุด อธิบายได้ว่า การที่ประชาชนรายได้น้อย มีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกเพราะเห็นว่าการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีช่วยให้ไม่ขาดรายได้จากการ
เจ็บป่วย และไม่เสียเงินในการเข้ารับการรักษาด้วยโรคไข้เลือดออก และถ้าสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก็
ทาให้สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของไพรัตน์ ห้วยทราย, ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
,กฤษณ์ ขุนลึ ก (2559) พบว่ า รายได้ ต่ อเดื อน มี ความสั ม พั นธ์ กั บการมี ส่ วนร่วมในการป้ องกั นและควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอยฮานเจ๊ะหะ(2554) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลคือ รายได้ต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช อาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่ าประชาชนที่ อาศัยในพื้ นที่มายาวนาน มีความผู กพันกับชุมชนและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ต้องการที่จะพัฒนาให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก มากยิ่งขึ้น และด้วยการอยู่
ระยะเวลานานจึงทาให้รู้บริบทและสภาพปัญหาและรู้ความการแก้ไขปัญหาจึงตรงจุดตรงตามความต้องการ จึงแสดง
อออกในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัตน์
ห้วยทราย,ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม,กฤษณ์ ขุนลึก (2559) พบว่าระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย รักไทย (2552) พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในชุมชนและตาแหน่งในสังคม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก โยมีการบูรณาการร่วมกับนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพและ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้เกิดการตื่นตัวตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลื อดออก โดยประชาชนได้ มีบทบาทหน้าที่ ชัดเจนในการดาเนิ นงานให้ส ามารถพัฒ นาและส่ง เสริมการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป
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ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทัศนคติ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดชนาผลการวิจัยที่ได้ไปทาแผนการดาเนินงานด้านควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง
บูรณาการประสานเครือข่าย อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นาชุมชนในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในหมู่บ้านให้ทั่วทุกหมู่บ้าน
3. หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่คือสานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพชุมชน
ควรสนับสนุนและจัดฝึกอบรมด้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดช ควรมีกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมทัศนคติที่ดี
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น การรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทาให้
หมู่บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเดชให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพียงพอ หรือการสร้างทัศนคติที่ดีเช่น การจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิ จัย เชิ งทดลอง โดยน าปั จจั ยที่ ศึกษาไปวางแผนด าเนิน การในการพั ฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยสามารถนาเอาแรงจูงใจและทัศนคติมาจั ดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป
2. .นาผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็นอื่นได้แก่วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้สามารถค้นพบปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
ในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างจานวน 397 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับมาก ร้อยละ 41.31 ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูล ฝอย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ในขณะที่ ปั จ จัย ด้ า นความรู้ในการคัด แยกขยะมู ลฝอยและแรงจูง ใจในการคัดแยกขยะมูล ฝอยไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการตรวจสอบรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและการตัดสินใจเรื่องการวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอย
Abstract
The objective of this cross-sectional survey study was to examine the participation
of people in waste separation and the factors that related to the participation of people in
waste separation at Chalong Sub-District, Muang District, Phuket Province. The samples of
this study comprised totally 397 people. These samples were selected by using cluster
random sampling method. Data were collected through questionnaires during 27th August –
9th September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi– square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient statistics. The findings of this study showed that the participation of people in
waste separation was indicated at a high level accounted for 41.31% and followed by a
moderate level accounted for 58.69% respectively. According to the factors that related to
the participation of people in waste separation, they were statistically significant (p-value <
0.05) including education levels; whereas, the factors that did not relate to the participation
of people in waste separation were the knowledge of waste separation and the motivation
towards waste separation.
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The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
promote more about the participation of people in waste separation by establishing the
participation in terms of the evaluation that examined the revenue from the collection of waste
fee and the decision making about planning to solve the problems of the waste that occurred.
Keyword (s) : The Participation of People, Waste Separation

บทนา
ประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญ และยิ่งทวี
ความรุ น แรงมากขึ้ น ตลอดทุ ก ปี หากไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อม
โทรม เห็นได้จากปัญหาภาวะมลพิษด้านต่างๆ และปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีส าเหตุ จากการเพิ่ มขึ้นของประชากรและการพั ฒนาเศรษฐกิจ ท าให้เกิ ดการ
ขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สารเคมีและพลังงาน ทาให้เกิดของเสีย
และมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอยู่ จานวนมากและยังขาดการบูรณาการด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยในปี 2560 ปริมาณขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ถึงแม้ว่าจะมีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพิ่ม มากขึ้นและมีการนาขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เช่ น กัน ทั้ ง นี้ วิ กฤตปั ญ หาขยะมู ลฝอย จึ ง ถือเป็น หนึ่ ง ในปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อมที่ ต้ องได้ รับ การแก้ไขอย่ า งเร่ง ด่ ว น
เนื่องจากปั ญหาทวี ความรุนแรงมากขึ้นทั้ งด้ านปริม าณขยะมูล ฝอยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ในสังคมเมืองที่มี ก าร
ขยายตัวสูงตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
จังหวัดภูเก็ตพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 256,271.25 ไร่ มีประชากร มีประชากรทั้งสิ้น
402,017 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธันวาคม, 2560) และมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 13 ล้าน
กว่าคนในปี 2560 (สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2560) ปัจจุบันขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต จากฐานข้อมูลด้านการ
บริหารขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 จานวน 19 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจานวน 193,188 กว่าตันต่อปี มีขยะตกค้าง 525 ตัน มีขยะติดเชื้อ 1,041 ตันต่อปี กากอุตสาหกรรม 136 ตัน
ต่อปี ซึ่ งในการกาจัดขยะนั้นจังหวัดภูเก็ตจะใช้ วิธี การเก็บขน นาไปศูนย์กาจั ดขยะมู ลฝอยรวมจังหวัดจึงสามารถ
ดาเนินการเผาได้ 828 ตัน ต่อวันนาไปฝังกลบ 25 ตันต่อวันและคาดว่าจะมีปริมารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 8 ต่อปี
(ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560) จากข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่ตาบลฉลองปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 40 – 46 ตันต่อวัน (รายงานสถิติปริมาณขยะ
เทศบาลตาบลฉลอง, 2560) และนับวันจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจานวนประชากร โดยทางเทศบาลตาบลฉลองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะให้กับเทศบาลนครภูเก็ต อัตรา 520 บาท/ตัน ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็น
เรื่องที่ควรดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น การ
ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะจะเกิดประโยชน์มากที่สุด คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ หมู่บ้าน
ชุมชน โรงเรียน และหน่วยย่อยที่สุด คือ ครัวเรือน จึงจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของตาบลฉลอง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตาบลฉลองเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด แยกขยะ
มูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1981) ซึ่งประกอบ 4
ประการคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยตัวแปรอิสระได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตัวแปรตาม คือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไป เพศชาย เพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ ต เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จานวน
ประชากร 25,368 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ (Daniel, 2010) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling) จานวน 397 คน ซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่ทั้งหมดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2
ความรู้ในการคัด แยกขยะมูล ฝอย จานวน 15 ข้อ ส่ว นที่ 3 แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมู ลฝอย
จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจานวน 20 ข้อ แล้วนาไปหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น
0.965 ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น 0.859 และด้านแรงจูงใจของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น 0.927 จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์

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

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย ร้อยละ 53.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
20 - 40 ปี ร้อยละ 51.4 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี ร้อยละ 46.6 อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.76
ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุด เท่ากับ 68 ปี อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 61.2 สถานภาพการสมรสพบว่า
เป็นสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 58.9 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
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ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 37.8 รองลงมาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.7
รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.6 โดยมีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ
19,282.12 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 7,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 50,000 บาท ระยะเวลาใน
การอยู่อาศัยในตาบลฉลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการอยู่อาศัย 10ปีขึ้นไป ร้อยละ 52.4โดยระยะเวลาใน
การอาศัยอยู่ในตาบลฉลองเฉลี่ยเท่ากับ 13.91 ปี ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในตาบลฉลองน้อยที่สุด 1 ปี และ
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในตาบลฉลองมากที่สุด 57 ปี
2. ความรูใ้ นการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 47.6
รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 42.8 และระดับปานกลาง ร้อยละ 38
3. แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 14.4
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69 ระดับมาก
ร้อยละ 41.31 และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระดับมาก
ร้อยละ 52.6 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.3 และพบระดับน้อย ร้อยละ 2.0 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ระดับมาก ร้อยละ 51.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 42.6 และระดับน้อย ร้อยละ 6.0 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ระดับมาก ร้อยละ 49.6 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.6 และ
ระดับน้อย ร้อยละ 4.8 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระดับปานกลาง ร้อยละ 46.6 รองลงมาระดับมาก
ร้อยละ 42.1 และพบระดับน้อย ร้อยละ 11.3 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (n = 397)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
จานวน
ร้อยละ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิการ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ระดับมาก (60 – 75 คะแนน)
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

(80 - 100 คะแนน)
(60 - 79 คะแนน)
(20 - 59 คะแนน)

164
233
-

41.31
58.69
-

(60 - 75 คะแนน)
(45 - 59 คะแนน)
(15 - 44 คะแนน)

197
181
19

49.6
45.6
4.8

(60 - 75 คะแนน)
(45 - 59 คะแนน)
(15 - 44 คะแนน)

204
169
24

51.4
42.6
6.0

(45 - 59 คะแนน)
(15 - 44 คะแนน)

209
180
8

52.6
45.3
2.0

(60 - 75 คะแนน)
(45 - 59 คะแนน)
(15 - 44 คะแนน)

167
185
45

42.1
46.6
11.3
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ระดับ
การศึกษา (p = 0.036) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการอยู่อาศัย
ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 397)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ระดับประถม
ระดับมัธยมต้น – มัธยมปลาย
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
สถานภาพสมรส
สมรส
โสด
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

* p – value< 0.05

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
มาก
ปานกลาง

p-value

74
(40.4)
90
(42.1)

109
(59.6)
124
(57.9)

0.744

17
(50.0)
30
(37.0)
54
(36.0)
55
(45.1)
8

17
(50.0)
51
(63.0)
96
(64.0)
67
(54.9)
2

0.036*

39
(50.0)
7
(53.8)
91
(37.4)
14
(41.2)
13
(44.8)
39
(50)

39
(50.0)
6
(46.2)
152
(62.6)
20
(58.8)
16
(55.2)
39
(50)

0.205

95
(40.6)
65
(42.5)
4
(40.0)

139
(59.4)
88
(57.5)
6
(60.0)

0.931
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา ในการอยู่อาศัยกับ
การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 397)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวแปร
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
-0.014
0.780
รายได้ต่อเดือน
0.092
0.067
ระยะเวลาในการอยู่อาศัย
0.017
0.739
ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
0.006
0.909
แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
0.035
0.492

อภิปรายผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69
สามารถอธิ บายได้ว่ า ประชาชนในต าบลฉลอง อาเภอเมื อง จั งหวัดภูเก็ต มี ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมู ลฝอย
ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบลฉลองเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอย มีการนาขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทาเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้าหมักจุลินทรีย์ ชีวภาพ ได้รับความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดทา ได้แก่ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีส่วน
ร่วมประเมินผล การเก็บ ขนส่งและการกาจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเท่าที่ควร ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวยและอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2554) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะเทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ซึ่งได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
มูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับต่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ตในรายด้าน
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ผลการศึกษาพบว่า การการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน
อยู่ในระดั บมาก สามารถอธิบ ายได้ ว่า ประชาชนในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จัง หวั ดภูเก็ต มีส่ วน ร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบลฉลองเพื่อจัดทาโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
การจัดทาเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในตาบลฉลอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิธีการ แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลทีจ่ ะใช้ดาเนินงานในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งนาไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงาน/โครงการเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยที่ เกิด ขึ้ น ในต าบลฉลอง ท าให้เกิด การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาวรินทร์ นาจาปา (2557) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัย เมื่อ พิจารณารายด้านพบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล (2556) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น : กรณี ศึ ก ษาการจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง
ด้านการมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบว่า การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยในครัวเรือนนามาทาเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ร่วมใช้ถุงผ้า ปิ่นโต
หรือตะกร้ามาซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมแก่เทศบาลในการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และร่วมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ตามประเภทของขยะมูล
ฝอย ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษา
การมีส่ วนร่วมในการคัดแยกขยะมูล ฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ
(2554) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์ การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงโสกพระ อาเภอพล จั งหวั ด ขอนแก่น ผลการวิ จัย พบว่า ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการจั ด การมูล ฝอย
พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์
(2557) ซึ่ ง ได้ ศึกษากลยุ ท ธ์ การจั ด การขยะชุ ม ชนแบบประชาชนมี ส่ ว นร่ว มของเขตเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือน อยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 52.6 สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมในการได้รับความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดทา เช่น ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น การนาเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์จากขยะมาใช้ซ้าเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะมูลฝอยทาให้ลด
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มีรายได้เพิ่มจากการที่ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแล้วนาไปขาย
ลาคลองสะอาดจากการที่ท่านมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะและไม่ทิ้งขยะลงลาคลอง ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
คั ด แยกขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื อง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการคัดแยกขยะ มูล ฝอย พิจารณารายด้ านการมีส่ วนร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ (2557) ซึ่งได้ศึกษากลยุทธ์การ
จัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพร้อม
ด้านการมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์จากคัดแยกขยะในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนัยนา เดชะ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชน
ตาบลเลม็ด ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วน
ร่วมประเมินผล การเก็บ ขนส่ง และการกาจัด ขยะมูล ฝอยของรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล การแจ้งให้
เทศบาลทราบเมื่อพบถังขยะมูลฝอยของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือชารุด แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมใน
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เท่าที่ควรทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554) ซึ่งได้
ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงโสก
พระ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย พิจารณารายด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมิน ผล อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิพร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ
(2558) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ด้านการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนยศ
รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ระดับการศึกษา (p = 0.036) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้เกิด
แนวความคิด ทักษะและมีความชานาญ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี มีผลทาให้
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ซึ่งได้ ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในเขตยาน
นาวา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ตุ๊นาราง, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์และ
กานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล (2554) ซึ่ งได้ศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่วมของประชาชนและแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจั ดการมูลฝอยชุ มชนในเขตเทศบาลนครสมุ ทรปราการ ผลการวิ จัยพบว่ า ระดั บการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554) ซึ่งได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ดการมูลฝอยชุ มชนขององค์การบริหารส่ วนต าบลหนองแวงโสกพระ อาเภอพล จังหวั ด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ไม่มีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย (p-value > 0.05) สามารถอธิบายได้
ว่า ประชาชนที่มีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ระดับน้อย ปานกลางหรือมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากแนวทางการส่ว นร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
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มูลฝอย เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับความรู้และควรถือปฏิบัติ ดังนั้น ความรู้ของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งแรงจู ง ใจของประชาชนในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยกั บ การการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย (pvalue > 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้แก่ ท่านทาการคัดแยกขยะมูลฝอยจนสาเร็จช่วยทาให้ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในความสาเร็จของการคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยทาให้ชุมชนลดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
และเทศบาลตาบลฉลองให้การสนับสนุนเรื่องภาชนะที่ใช้รองรับขยะมูลฝอยเพียงพอ ทาให้ท่านคัดแยกขยะมูลฝอย
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีแรงจูงใจ มีปัจจัยกระตุ้นที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลให้ผู
ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางานมีลักษณะสัมพัน ธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ได้แก่ ความสาเร็จของงาน
ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลในการที่จะ
สร้างมาตรการ แนวทางในการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ ทาให้แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลควรกาหนดนโยบายเรื่อง
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางและใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้า (ใช้แล้วใช้อีก)
และ Recycle (นากลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน ศาสนสถาน ผู้นาชุมชน จัดทานโยบาย ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง จัดอบรมให้ความรู้ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางนิทรรศการโดยให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและการวางแผนด้านการการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล ตลอดจนการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. เทศบาลนาผลการวิ จัยที่ ได้ ไปวางแผนกาหนดแนวทางและพัฒ นาศักยภาพการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เรื่อง ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้นทางการเผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารสองทางใน
การร่วมประเมินผลการดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางให้มากขึ้น
2. ผู้ บ ริ หารเทศบาลควรจั ด กิ จ กรรมหรือ หาวิ ธี การให้ ความรู้โ ดยจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การหรือ จั ด
ประชุมสัมมนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในตาบลและสนับสนุนให้
ระดับหัวหน้าองค์กร แกนนาชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมให้มากขึ้นและสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ในเรื่องความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือและความก้าวหน้า เช่น การยก
ย่องเชิ ดชู การมอบเกีย รติบั ต รหรือประชาสั มพั น ธ์ให้บ้า นที่ ป ระชาชนด าเนิ นงานการคัดแยกขยะมู ลฝอยจาก
ครัวเรือนแล้วเกิดผลสาเร็จ เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยนาเอาแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยมาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยขยายไปยัง
หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดาเนินงานคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน เช่น โรงเรียน
ศาสนสถาน สถานประกอบการในพื้นที่ เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS)ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม
FACTORS RELATED TO THE UTILIZATION OF THE JAVA HEALTH CENTER
INFORMATION SYSTEM (JHCIS) OF PUBLIC HEALTH OFFICER IN TAMBON
HEALTH PROMOTION HOSPITAL NAKHONPHANOM PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ประดิษฐ ศรีแสน
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.ฐาวรี ขันสาโรง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 228 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม
2561 ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.6 และระดับ
น้อย ร้อยละ 25 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนะให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลมากขึ้น โดยอบรมความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจและทัศคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
คาส าคั ญ : การใช้ โ ปรแกรมระบบฐานข้ อมู ล เจ้ า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข แรงจู ง ใจในการใช้ โ ปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had an objective to examine the
utilization of the JAVA health center information system (JHCIS) and the factors that related
to the utilization of the JHCIS of public health officers in Tambon Health Promotion Hospital
Nakhonphanom Province. The samples totally comprised 228 public health officers in
Tambon Health Promotion Hospital. These samples were selected using stratified random
sampling method. Data were collected through questionnaires during 28th August - 9th
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi-square analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient statistics. The study findings showed that the utilization of the JHCIS of public
health officers in Tambon Health Promotion Hospital was found firstly at a high level

80
accounted for 40.4%; followed by a moderate level accounted for 34.6%, and lastly at a low
level accounted for 25.0% respectively. Regarding the factors that related to the utilization of
the JHCIS of public health officers, they were statistically significant (p-value <0.05)
including attitudes towards the utilization of the JHCIS, motivation towards working
operation, and the experiences in the utilization of the JHCIS.
The results of this study suggested that Nakhonphanom Provincial Health Office
should promote their public health officers in Tambon Health Promotion Hospital to utilize
the JHCIS more increasingly by providing the knowledge and training about the utilization of
the JHCIS continuously and by encouraging the motivation and attitudes towards the
utilization of the JHCIS.
Keywords : The Utilization of the JAVA Health Center Information System (JHCIS),
Public Health Officers, Motivation towards the Utilization of the JHCIS,
Attitudes towards the Utilization of the JHCIS.

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน
นาโปรแกรมระบบงานมาเพื่ อบั นทึ กข้อมู ล สามารถส่ง ออกข้อมูล ที่บั นทึ กในรูป แบบแฟ้ มข้อมู ล ให้ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมมีคุณสมบัติในการจัดการฐานข้อมูล ที่สาคัญ 5 ส่วนคือ 1) การบันทึกข้อมูลแฟ้ม
สะสม 2) การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ 3) การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการกึ่งสารวจ 4) การจัดทารายงาน 5) การ
สารองข้อมูล ( สานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้นาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มาใช้ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 และกาหนดเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อประกอบการรับรองการปฏิบัติ
ราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพในปี 2550 – 2560 จากรายงานการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม ปี 2560 ภาพรวมระดับอาเภอ พบว่ายังมีข้อมูลไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลที่ตั้ง(HOME) ผลงานร้อยละ 75 2.ข้อมูลความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง
ผลงานร้อยละ 91.67 3.ข้อมูลคุณภาพแฟ้มการให้บริการวัคซีนในเด็ก ผลงานร้อยละ 91.67 4.ข้อมูลการได้รับ
วัคซีนไข้สมองอักเสบครั้งที่ 3 ในเด็กอายุ 3 ปี ผลงานร้อยละ 41.67 5.ข้อมูลคะแนนการส่งรายงานประจาเดือนของ
หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผลงานร้อยละ 84.87 6. ข้อมูลการส่งแฟ้มข้อมูลรายวัน ระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผลงานร้อยละ 88.82 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าว หากได้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จะทา
ให้ข้อมูลที่ใช้วางแผนในการทางานมีความถูกต้องมากขึ้น ความครอบคลุมการมารับบริการของประชาชน เช่นการ
ให้บริการวัคซีนในเด็ก การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และผลการจัดสรรงบจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework : QOF) จังหวัดนครพนม ได้รับการ
จัดสรรเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในเขตสุขภาพที่ 8 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2561)
จากปั ญหาดั งกล่า วผู้ วิ จัย จึง มีความสนใจที่จ ะศึกษาปั จจั ยที่ มี ความสัม พัน ธ์ต่ อการใช้โ ปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม เพื่อนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ
ตาบล ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิด และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เชอร์เมอร์เฮอร์นและคณะ(Schermerhorn,Hunt and Osborn, 2003) 2) การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 4)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม คือ การใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจแบบภาคตั ด ขวาง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม ที่ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) จานวน 228 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) จานวน 25 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิง เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากร ในอาเภออื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีค่าความเชื่อมั่น 0.876 แรงจูงใจในการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีค่าความเชื่อมั่น 0.857 การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.865 จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542736 เอกสารรับรองเลขที่ WTU
2561-0034
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.2
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.07 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 22 ปี อายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี มีสถานภาพการ สมรส/อยู่ด้วยกัน มาก
ที่สุด ร้อยละ 67.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 82 ตาแหน่งพบว่านักวิชาการสาธารณสุข
มากที่สุด ร้อยละ 37.3 ประสบการณ์การ ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มากที่สุด 6 – 8 ปี ร้อยละ 63.2 1 5 ปี ร้อยละ 36.8 ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) เฉลี่ยเท่ากับ 6.25 ปี ประสบการณ์การใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มากที่สุด 8 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มาก
ที่สุด ร้อยละ 36.8 รายได้ต่าที่สุด 9,000 บาทต่อเดือน รายได้มากที่สุด 55,000 บาทต่อเดือน
2. ทัศคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) พบว่า ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) อยู่ในระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 62.7 ระดับมาก ร้อยละ 32.5 และระดับน้อย ร้อยละ 4.8
3. แรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) พบว่า แรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 ระดับมาก ร้อยละ 29.4 และระดับน้อย ร้อยละ 16.2
4. การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.6 และระดับ
น้อย ร้อยละ 25.0 เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมระดับมาก ร้อยละ 48.2 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 30.7 และระดับน้อย ร้อยละ 21.1 ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ ระดับมาก ร้อยละ 61 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 26.3 และระดับน้อย ร้อยละ 12.7 ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการกึ่งสารวจ ระดับมาก ร้อยละ
45.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.8 และระดับน้อย ร้อยละ 24.6 ด้านการจัดทารายงาน ระดับมาก ร้อยละ 53.5
ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดับน้อย ร้อยละ 24.1 ด้านการสารองข้อมูล ระดับมาก ร้อยละ 47.4 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 27.2 และระดับน้อย ร้อยละ 25.4 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดนครพนม (n= 228)
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS)
ระดับมาก
(100 – 125 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(75 - 99 คะแนน)
ระดับน้อย
(25 – 74 คะแนน)
การบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสม
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน )
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)

จานวน
92
79
57

ร้อยละ
40.4
34.6
25.0

110
70
48

48.2
30.7
21.1

139
60
29

61
26.3
12.7
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดนครพนม (n= 228)(ต่อ)
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS)
การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการกึ่งสารวจ
ระดับมาก
(20-25 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การจัดทารายงาน
ระดับมาก
(20-25 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)
การสารองข้อมูล
ระดับมาก
(20-25 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
ระดับน้อย
(5-14 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

104
68
56

45.6
29.8
24.6

122
51
55

53.5
22.4
24.1

108
62
58

47.4
27.2
25.4

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) (r = 0.182) ทัศนคติต่อการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) (r = 0.303) และ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.541) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึกษา ต าแหน่ ง และรายได้ ต่ อเดื อน ไม่ มี ความสั มพั น ธ์ กับ การใช้ โ ปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และ 3)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n = 228)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
สมรส/อยู่ด้วยกัน
ระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
ผอ.รพสต.

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS)
มาก
ปานกลาง
น้อย

p-value

36
(41.4)
56
(39.7)

32
(36.8)
47
(33.3)

19
(21.8)
38
(27)

0.676

28
(37.8)
64
(41.6)

29
(39.2)
50
(32.5)

17
(23)
40
26

0.606

8
(53.3)
71
(38.0)
13
(50)

6
(40.0)
64
(34.2)
9
(34.6)

1
(6.7)
52
(27.8)
4
(15.4)

0.268

40
(47.1)
20
(30.8)
21
(38.9)
11
(45.8)

29
(34.1)
25
(38.5)
20
(37)
5
(20.8)

16
(18.8)
20
(30.8)
13
(24.1)
8
(33.3)

0.305
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) รายได้ต่อเดือน ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 228)
การใช้โปรแกรมระบบ
ตัวแปร
ฐานข้อมูล(JHCIS)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
-0.016
0.808
ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS)
0.182
0.006*
รายได้ต่อเดือน
-0.053
0.430
ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS)
0.303
< 0.001*
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
0.541
< 0.001*
* p – value <0.05

อภิปรายผล
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดนครพนม พบว่า มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 34.6 และระดับน้อย ร้อยละ 25.0 สามารถอธิบายได้ว่า อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม JHCIS (6 - 8 ปี) ร้อยละ 63.2 ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้ ที่มีประสบการณ์การใช้
โปรแกรม JHCIS มาก ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในงานมากกว่าคนไม่มีประสบการณ์หรือ
มีประสบการณ์น้อย นอกจากนี้พิจารณาจากทัศนคติต่อการใช้โปรแกรม JHCIS อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก
ดั่งจะเห็นได้จากข้อคาถามรายข้อที่พบว่า การมีผู้ดูแลโปรแกรม JHCIS โดยตรงช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การกรอกข้อมูลครบทาให้แฟ้มข้อมูลมีคุณภาพ การมีผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลแฟ้มสม่าเสมอ และ พิจารณาจาก
แรงจูงใจในการใช้โปรแกรม JHCIS อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ดั่งจะเห็นได้จากข้อคาถามรายข้อที่พบว่า
การปฏิบัติงานโปรแกรม JHCIS เป็นงานที่ท้าทายความสามารถทาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสนใจที่จะศึกษา
เรียนรู้ การได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในเรื่องการใช้โปรแกรม JHCIS และการได้รับการพัฒนาความรู้ในการ
ดาเนินงานโปรแกรม JHCIS อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรันดร์ ถาละคร (2554) ที่พบว่า ภาพรวมระดับการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมู ลสถานี อนามั ยและหน่ วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ในสถานี อนามั ย จังหวั ดหนองคาย อยู่ ในระดั บมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติการจัดการข้อ มูลตาม
มาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ ม อยู่ในระดับดี ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สมหมาย คาพิ ชิต (2555) ที่ พบว่ า
การดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
มหาสารคาม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) รายด้านพบว่า ด้าน
การบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมอยู่ในระดับมาก ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการบันทึกข้อมูล
แฟ้มบริการกึ่งสารวจ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทารายงานอยู่ในระดับมาก ด้านการสารองข้อมูลอยู่ในระดับมาก
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) แรงจูงใจในกาปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
โปรแกรม JHCIS มาก ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในงานมากกว่าคนไม่มีประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมรัฐ คงเขียว (2556) ที่พบว่าประสบการณ์ระบบ
ฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรม JHCIS ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560)
ที่พบว่า ประสบการณ์ทางานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ไม่ ส อดคล้ องกับ การศึก ษาของ นิ รัน ดร์ ถาละคร (2554) ที่ พบว่ า
ระยะเวลาปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย ไมมีความสัมพันธกับการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย
ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมู ล (JHCIS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ใดๆก็ตามหากเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนงานมีความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ความไส่ใจ ก็จะทาให้การปฏิบัติงานทุก
อย่า งมี คุณ ภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และดั งจะเห็นได้จ ากข้อคาถามรายข้อที่พ บว่ า การมีผู้ ดูแลโปรแกรม JHCIS
โดยตรงช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การกรอกข้อมูลครบทาให้แฟ้มข้อมูลมีคุณภาพ และการที่ผู้บริหาร
ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มสม่าเสมอ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรม JHCIS ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ประชาภรณ์ ทัพโพธิ์ (2557) พบว่า ทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (r= .294 - .525)
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560) ที่พบว่า ระดับเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับจัดการข้อมูลตาม
มาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะประเด็น การปฏิบัติงานโปรแกรม JHCIS เป็นงานที่ท้าทายความสามารถทาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้การได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในเรื่องการใช้โปรแกรม JHCIS การได้รับ
การพัฒนาความรู้ในการดาเนินงานโปรแกรม JHCISอย่างต่อเนื่อง และทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ในด้านปัจจัย
จูงใจหรือองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจในการทางาน มีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ได้แก่ความสาเร็จในการทางาน ลักษณะของงาน การ
ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในตาแหน่ง ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะกระตุ้น
ให้กับเจ้าหน้า ที่สาธารณสุ ขในการปฏิบัติ งานให้สาเร็จ ลุล่ วงและเป็น ไปตามเป้ าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ที่พบว่า แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ กับการ
ปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรั นดร์ ถาละคร (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจ มีความสัมพัน ธระดับสูง
ทางบวกกับ การใชโปรแกรมระบบฐานขอมู ล สถานี อนามั ย และหนวยบริการปฐมภู มิ (JHCIS) ของเจาหนาที่
สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.748, p - value <0.001)
สอดคล้องกับการศึกษาของ นายสมรัฐ คงเขียว (2556) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวม มีความสัมพันธ์
กับการใช้โปรแกรม JHCIS ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ควรมีการวางแผนดาเนินงานการใชโปรแกรมระบบฐาน ขอมูล
(JHCIS) และกาหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาตร์สุขภาพประจาปของหนวยงาน ใหคลอบคลุม และต่อเนื่อง เพื่อให
เจ้าหนาที่เห็นความสาคัญมีทิศทางการดาเนินงาน
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ใหเพียงพอ และตรงตามกาหนดเวลา
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารควรเสริมสร้างทัศนคติในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เช่น การจัดทาคู่มือหรือเอกสารแนวทางการบันทึกโปรแกรม JHCIS การวิเคราะห์และการนาข้อมูลจากโปรแกรม
JHCIS ไปวางแผนในการปฎิบัติงาน
3. ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น
การป้องกันและการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโปรแกรมJHCIS การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ใช้โปรแกรม JHCIS และการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม
ระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยนาเอาแรงจูงใจในการ
ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิ งคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS)
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล(JHCIS) เชน ปัจจัยค้าจุนอื่น
เช่น การทางานเปนทีม บรรยากาศองคการ การรับรูบทบาท เปนตน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน
ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่
สูญเสียฟันธรรมชาติ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ กับ
การตัด สิ นใจเลื อกรับ การรักษาด้ ว ยการใส่ รากฟัน เทีย มในผู้ ป่ว ยที่สู ญ เสี ย ฟัน ธรรมชาติ เป็ นการวิ จั ยเชิ งประมาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ จานวน 47,983
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของเดเนียล (Daniel, 2010) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ได้กลุ่มตังอย่างจานวน 220 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมมีการตอบแบบสอบถามในภาพรวมไม่
ต่างกันมากนัก ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟัน
เทียมในภาพรวมให้ความเห็นส่วนมากเป็นระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในภาพรวมให้ความเห็นระดับมาก
คาสาคัญ : รากฟันเทียม การตัดสินใจ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ
Abstract
Research FACTOR’s AFFECTING EDENTULOUS PATIENT CHOOSING DENTAL
IMPLANT TO REPLACE THE NATURAL TEETH. The purpose of this study was to study
the factor’s affecting edentulous patient choosing dental implant to replace the natural teeth.
The factor consists of Individual, Marketing mix, Motivation. 1) The level of patient’s decision
choosing dental implant treatment 2) study the relationship of individual, marketing mix,
motivation that affecting the decision choosing dental implant treatment. The population is
patients of the Thai Royal Army Hospital in the northern of Thailand amount of 47,983 people.
The Sample size was 220 (Daniel, 2010) at a significance level of 0.05. The result of research is
shown that Individual factor in overall answer is not different. The Marketing mix factor found
that the level overall is very high. The motivation factor found that the level overall is high.
Key word (s) : Dental implant, Decision, Individual, Marketing mix, Motivation
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บทนา
จากกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ว่า “ถ้าไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย
ทาให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ได้ก่อให้เกิดโครงการฟันเทียมพระราชทานโดยกระทรวง
สาธารณะสุขได้บริการทาฟันเทียมให้แก้ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้ งปากหรือเกือบทั้งปาก จานวน 80,000 ราย เพื่อให้เคี้ยว
อาหารได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จะทาให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการยึดอยู่ของฟันเทียม
ชั้นล่าง หลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดี มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วย
ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมของไทย ที่มีคุณภาพและราคาถูก ทาให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการฝังรากฟันเทียมที่เป็น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่มีราคาแพงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยผลิตได้เองภายในประเทศสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถพึ่งตนเองได้
หลังจากฝังรากฟันเทียมให้ผู้ป่วย พบว่าเมื่อฟันเทียมอยู่นิ่งกับที่มากขึ้น ประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารจะดีขึ้น
จะไม่หลวมหลุดขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่ าการใส่ฟันเทียมแบบดั้งเดิมและยังช่วย
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้การฝังรากฟันเทียมยังช่วยชะลอหรือทาให้การละลายตัวของกระดูกลดลง
ปัจจุบันแม้ว่าจะมีนวัตกรรมการรักษาด้วยรากฟันเทียมในประเทศไทยแล้ว ซึ่งวงการแพทย์ก็ยอมรับว่าการ
รักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมว่ามีประโยชน์และมีข้อดีกว่าฟันปลอมที่เคยมีมา อีกทั้งทันตแพทย์ที่สามารถรักษาด้วย
รากฟันเทียมได้มีจานวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับพบว่าการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมก็ยังมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาก และผู้ป่วยร้อยละ 70 ยังปฏิเสธการรักษาโดยรากฟันเทียม
จากรายงานผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ ปี 2560 พบว่า ไม่มีผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ด้วยการใส่รากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติ พบว่านี่เป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องทาการศึกษาอย่างยิ่งถึงปัจจัยที่ส่งเสริม
ต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมในผู้ป่วย
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะค้นหาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยในการที่จะเลือกรับการรักษา
โดยรากฟันเทียม โดยตัวแปรตามในการวิจัยนี้ได้นาแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care
Consumer Behavior) ส่วนตัวแปรอิสระในการวิจัยนี้ได้นาเอาแนวคิด ผสมการตลาด (Marketing Mix 7Ps) และ
แรงจูงใจมาใช้ในการศึกษาในการวิจัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างในตัวแปรที่ศึกษา และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะทาให้ทันตแพทย์เข้าใจการตัดสินใจของผู้ป่วยได้ดีขึ้น และสามารถให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมกับ
ผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหวังให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษาด้วยรากฟันเทียม ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และส่งเสริมให้
ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ของการใส่รากฟันเทียมที่มีข้อดีกว่าฟันเทียมประเภทอื่นๆในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อโน้ม
น้าวให้ผู้ป่วยหันมารักษาด้วยการใส่รากฟันเที ยมมากขึ้น เพราะรากฟันเทียมถือเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทย และยังมี
ผู้ป่วยที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียมอีกมากนัก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ข้องกับระบบสาธารณสุขของไทยมี
ความตระหนั กเกี่ยวกับ การใช้ รากฟั นเที ย มเป็ น ทางเลื อกหนึ่ ง ของการทดแทนฟั น ธรรมชาติ ให้ กับ ผู้ ป่ ว ย เพื่ อเป็ น
ประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านการรักษาสุขภาพ และประโยชน์ต่อทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียมนา
นวัตกรรมนี้มาเสนอเป็นอีกทางเลือกของการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับการรักษาสมัยใหม่
ทางทันตกรรมต่อไป

1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ กับการตัดสินใจ
เลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- กระบวนการ - สถานที่
- บุคคล
- การสื่อสารทางการตลาด
- สภานแวดล้อมทางกายภาพ
แรงจูงใจ
- ด้านเหตุผล
- ด้านอารมณ์

การตัดสินใจเลือกรับการรักษา
ด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ปว่ ยที่สูญเสีย
ฟันธรรมชาติ
1. ระยะเริ่มต้นพิจารณา
2. ระยะประเมิน
3. ระยะตัดสินใจซื้อ
4. ระยะหลังการซื้อ

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ คือ ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารับ การรักษาทางทั น ตกรรม ที่ โ รงพยาบาลสั ง กัด กองทั พ บก
ภาคเหนือ มีทั้งหมด 10 โรงพยาบาล จานวน 47,983 คน
ผู้วิจัยได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีวิธีการดังนี้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มแบบ
เป็นระบบ (Systemic Random Sampling) ทาการเก็บข้อมูล โดยการกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
สาเร็จรูปและการคานวณตามสูตรของ Daniel (2010) จากขนาดจานวนประชากรเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Daniel, 2010) โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ซึ่งจะกาหนดหมายเลขประจาหน่วยตามบัญชีรายชื่อ
ของประชากร และคานวณช่วงการสุ่ม (n/N) จากนั้นทาการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น ซึ่งการนับหน่วยจะนับไปตามการสุ่ม
(Random interval)ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 220 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติที่มารับการรักษาทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก
ประเทศไทย โดยจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Schedule) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติที่มารับการรักษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและระบุคาตอบ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟัน
เทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การสื่อสารทางการตลาด บุคคล กระบวนการ
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟัน
ธรรมชาติ ประกอบด้วยด้านเหตุผลและด้านอารมรณ์
ส่วนที่ 4 ข้อมูลข้อมูลปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ โดย
แบ่งเป็น 4 ระยะคือ
1 ระยะเริ่มต้นพิจารณา
2 ระยะประเมิน
3 ระยะตัดสินใจซื้อ
4 ระยะหลังการซื้อ
ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) โดยวัดเป็น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อคานวนค่าสถิติ และสถิติที่ ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ว ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติแบบ regression analysis

ผล/สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 220 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
72.3 และร้อยละ 27.7 ตามล าดั บ โดยส่ ว นใหญ่ มี อายุ 21-30 ปี คิด เป็ น ร้อยละ 63.2 และร้อยละ 67.7 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสด การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 81.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.5
ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมมากที่สุด
2. ปัจจัยด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 2
3. ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 3
4. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 4
5. ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 5
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 6
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียม
อันดับที่ 7
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ปัจจัยแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจด้านอารมณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 1
2. แรงจูงใจด้านเหตุผล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 2

อภิปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคล จะเห็นว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญ ญาตรี อาชี พข้าราชการ และรายได้ อยู่ ที่ 15,001-30,000 บาท เนื่องจากโรงพยาบาลสั งกัดทหารบก เป็ น
โรงพยาบาลของค่ายทหารในแต่ละที่ ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ก็คือกาลังพลทหาร
2. ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษา
โดยการใส่รากฟันเทียมมากที่สุด เนื่องจากกาลังพลทหารมีป ระสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆทางการทหารจาก
ประเทศอเมริกาและจากประเทศจีน ซึ่งจากประสบการณ์ของทหารนั้นเชื่อถืออุปกรณ์ทางการทหารจากประเทศ
อเมริกามากกว่า ส่งผลให้การเลือกรากฟันเทียมจึงสนใจแหล่งที่ผลิตเป็นสาคัญ ซึ่งกาลังพลเชื่อว่าจะส่งผลกับคุณภาพ
อย่างแน่นอน ในด้า นสถานที่ กาลังพลทหารจะมีการย้ายที่ทางานอยู่บ่อยๆ ซึ่งบางคนต้องออกราชการสนามซึ่งทาให้
ยากลาบากต่อการเข้ารับบริการทางการรักษาทางการแพทย์ในที่ไกลๆได้ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงการรักษาง่ายๆ มี
สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน จึงส่งผลให้ด้านสถานที่ได้ความเห็นในระดับ รองลงมา ในส่วนของด้านราคา เนื่องจาก
กาลังพลทหารมีรายได้อยู่ในระดับ 15,001-30,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการข้ารับการรักษาต่างๆได้อยู่แล้ว อีกทั้งยังมี
สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางในรายการการรักษาได้ส่วนมาก แต่เนื่องจากการรักษาด้วยการใส่
รากฟันเทียมนี้ กรมบัญชีกลางยังไม่สามารถให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ กาลังพลทหารจึงต้องการค่ารักษาที่ถูกที่สุด แต่
คงไว้ซึ่งคุณภาพของการรักษาที่ดี เพราะหากต้องจ่ายเงินค่ารักษามาก ก็จะเหลือเงินที่จะไปดูแลครอบครัวของแต่ละคน
น้อยลง ในด้านการสื่อสารทางการตลาด กาลังพลก็ยังต้องการการได้ข้อมูลการรักษาที่ละเอียดเพราะจะต้องนาไป
ประกอบการตัดสินใจในการรักษา อีกทั้งยังต้องการให้มีการดูแลตั้งแต่การเริ่มการรักษาจนจบการรักษาอย่างใกล้ชิด ใน
ส่วนด้านบุคคลกาลังพลทหารยังต้องการทันตแพทย์ที่มีฝีมือสูงในการให้การรักษา รวมทั้งการมีอัธยาศัยที่ดี ในด้ าน
กระบวนการพบว่าผู้ป่วยต้องการการยืนยันทางโทรศัพท์มาก เนื่องจากด้วยภารกิจทางทหารมีทุกวันและค่อนข้างมาก
ทาให้อาจมีการลืมนัดการรักษาไว้ ทาให้ไม่ได้รับการรักษาโรคตามมา ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กาลังพลยังให้
ความสาคัญด้านความสะอาด ความเรียบร้อย ซึ่งเป็นปกติของการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทั่วๆไป ซึ่งตรงตาม
หลักการของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกแห่งที่ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ดี มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียน้อย
ที่สุด และจากการศึกษาของ Wang et al (1996) ในการศึกษาการตลาดทางทันตกรรม โดยศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของลักษณะผู้ป่วยกับความถี่ของการมารับการรักษาโดยจากการศึกษาได้แบ่งตลาดออกเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มผู้ใช้บริการน้อย (light users) กลุ่มผู้ใช้บริการปานกลาง (medium users) กลุ่มผู้ใช้บริการมากหรือบ่อยๆ (heavy
users) ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการน้อยมีคุณลักษณะที่จะให้ความสาคัญกับเรื่องความสามารถของทันตแพทย์ , บุคลิกและ
ทัศนคติของทันตแพทย์, ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยของทันตแพทย์, การเตรียมความพร้อมของภาวะฉุกเฉิน , การควบคุม
ความเจ็บปวด และความง่ายต่อการนัดหมาย มากกว่ากลุ่มของผู้ใช้บริการมาก แต่สาหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมากจะให้
ความสาคัญกับทาเลที่ตั้งขอสถานพยาบาล, เวลาในการรักษา และการมีที่จอดรถ ในส่วนของคุณภาพการบริการ ความ
มีชื่อเสีย ระยะเวลาการรอคอย และค่ารักษาพยาบาล ทุกกลุ่มตลาดนั้นให้ความสาคัญเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่คานึงถึง
จานวนความถี่ในการใช้บริการ
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3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่าแรงจูงใจทางด้านเหตุผลจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษามาก เนื่องจากการ
ตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมนี้ เป็นการทาศัลยกรรม ทาให้ต้องมีการคิดพิจารณาถึงประโยชน์และโทษ
ของการทาศัลยกรรมให้ดี แต่เนื่องจากการรักษานี้เป็นสิ่งที่สาคัญ และหากผู้ป่วยต้องการรักษาจะเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งตรงกับ
ความต้องการของมาสโลว์ในขั้นแรกที่ต้องการปัจจัย 4 ในส่วนของแรงจูงใจด้านอารมณ์ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นกัน
เนื่องจากผู้ป่วยเป็นมนุษย์มีความคิด ประสบการณ์ ความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน จึงทาให้มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่าง
กัน และการรักษาทางทันตกรรมซึ่งมีความรู้น้อยอยู่แล้ว ยิ่งเป็นรากฟันเทียมยิ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยมาก
ผู้ป่วยจึงมักให้ความสาคัญกับสิ่งที่สัมผัสได้ เห็นได้โดยรูปธรรม ส่งผลต่อความรู้สึกที่จะนาไปตัดสินใจเช่ นกัน ซึ่งตรงกับ
แนวคิดแรงจูงใจของ Sciffman & Kanuk (2007) ที่กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจของมนุษย์ต้องใช้ทางเหตุผลและอารมณ์ในการ
ตัดสินใจ และจากการศึกษาของ Scholar, 2016 ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการ หลายๆครั้งผู้บริโภค
มักไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการที่ซับซ้อน อย่างเช่น การรักษาทางทันตกรรม หาก
ไม่ใช่ทันตแพทย์ก็ยากที่จะมีความสามารถในการประเมินคุณภาพการให้บริการทางการรักษาได้ ผู้บริโภคจึงมักจะใช้การ
รับรู้ หรือการที่มีตัวชี้นาเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการบริการแทน อย่างเช่น การตกแต่งคลินิกทันตกรรมที่ดูสวยงาม
ความเป็นกันเองของบุคลากร การเข้ารับการรักษาในเวลาที่สะดวก เพราะความสาคัญที่จะให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสัญญานแห่ง
คุณภาพนั้นมันรวมถึงการรักษาที่ดีและลักษณะที่แสดงออกให้เห็นของคุณภาพการบริการที่มีต่อผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงการรับรู้ทางการตลาด แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับการ
รักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ สามารถช่วยให้
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนาข้อมูลงานวิจยั ไปใช้ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้น
โดยผลที่ได้จากงานวิจัยการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ
ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ให้การรักษาควรเลือกรากฟันเทียมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เนื่องจากผู้ป่วยให้ความสาคัญกับตัวรากฟันเทียมมาก
2. ปัจจัยด้านสถานที่ ผู้ให้การรักษาควรจัดเตรียมสถานที่ให้ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ใกล้แหล่งชุมชน มีที่
จอดรถ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาได้ง่าย
3. ปัจจัยด้านราคา ผู้ให้การรักษาต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยก็
อยากได้การรักษาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพการรักษาที่ดี
4. ปัจจัยแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ ผู้ให้การรักษาสามารถให้คาแนะนาในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เกินจริง เพราะอารมณ์
ส่งผลต่อความคิดของผู้ป่วยที่จะมีมากกว่าการตัดสินใจด้านเหตุผล ทาให้ต้องมีการระวังในการแนะนาการรักษา
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สามารถนาไปสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารเรื่องการรักษาด้วยรากฟันเทียมให้กับผู้ป่วย
2. สามารถสร้างแนวทางการให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมในภาครัฐและเอกชนต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาล
ทหาร ทาให้อาจมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้หลากหลายมากนัก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารที่มีสิทธิ์การรักษา
แบบเบิกได้ การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะทาในโรงพยาบาลสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจมีประชากรที่
หลากหลายยิ่งขึ้น
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ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ
ควำมสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรำรถนำที่จะมี ไม่ว่ำจะเป็นในแง่มุมของชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือกำร
ทำงำน คนที่มีควำมสุข คือคนที่มีภำวะอำรมณ์ทำงบวกอยู่เสมอ ซึ่งโดยทั่วไปคนทำงำนใช้เวลำไม่ต่ำกว่ำหนึ่งในสำม
ของแต่ละวัน ใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงำนเสมือนเป็นบ้ำนหลังที่สอง ดังนั้ น หำกที่ทำงำนน่ำอยู่ คนทำงำนก็จะอยำกไป
ทำงำน และอยำกแสดงผลงำนให้ดีทุกวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำที่ทำงำนมีบทบำทสำคัญต่อควำมสุขของบุคคล เพรำะ
เมื่อที่ทำงำนน่ำอยู่ คนก็จะแข็งแรงและเป็นสุข พนักงำนก็จะมีประสิทธิผลในระยะยำว กำรสร้ำงควำมสุขในกำร
ทำงำนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรสำระสำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลำ ของกำรปฏิรูปประเทศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมำกขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำก แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและ ยั่งยืน “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
แนวคิดที่ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมสุขของมนุษย์ด้วยกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงโลกในมิติส่วนตัว
มุ่งเน้นควำมสุขของตนเอง, โลกในมิติครอบครัว มุ่งเน้นควำมสุขของคนในครอบครัว และโลกในมิติสังคม มุ่งเน้น
ควำมสุขขององค์กรและสังคม (ทั้งสังคมภำยในองค์กำร และภำยนอกองค์กำร) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยและแนว
ทำงกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันออกไป
ความสาคัญ : ความสุขในการทางาน
ABSTRACT
Happiness is what all men desire to have. Whether it is in terms of personal life,
family or work, people are happy. People are always positive emotions. In general, people
spend less than a third of each day. Living in the workplace is like a second home, so if
work is good. Workers will want to work. I want to show good work every day. So, it can
be seen that work plays an important role in the happiness of the person. When the work is
pleasant. People will be healthy and happy. Employees will also be productive in the long
run. Creating a happy working environment is a great way to work in an organization. The
National Economic and Social Development Plan No.12 (BE 2560-2564) was established in
the period. In the midst of a rapidly changing and interconnected world, By the way.
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"Sufficiency Economy Philosophy" is a guideline for the development of the country
following the National Plan No. 9-11 to strengthen the immunity and help the Thai society
to stand firmly. Immune And risk management is appropriate. As a result, the country's
development is balanced and sustainable. "Social coexistence."
A concept that values human happiness by balancing the world in a personal
dimension. Focus on your own happiness, the world in the family dimension. Focus on the
happiness of the family. And the world in the social dimension focuses on the happiness of
the organization and society. (Both within the organization. And outside the organization),
which has different sub-elements and management approaches.
Keyword (S) : Happiness in work

บทนา
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ในทุกๆด้ำนอย่ำงรวดเร็วทั้งในเรื่องเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นส่งผลต่อวิถีกำรดำเนินชีวิตและ กำรประกอบอำชีพของผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนจะต้องมีควำมตื่นตัวและเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงำนมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมในยุคปัจจุบันสำมำรถดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจำก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 ซึ่งทักษะสำคัญที่ต้องมีคือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill)จึงมีกำรกำหนดแนวทำง
ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงำน
เพื่อใช้ในกำรดำรงชีวิตในสังคมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไป
ด้วยทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะกำรคิ ดสร้ ำงสรรค์และนวั ตกรรม (Creativity & innovation)ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำ งวัฒนธรรม
(Cross-Culturalunderstanding)ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้นำ (Collaboration and Leadership) ทักษะ
ด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Computing and ICT: Information, Communication and Technology
Literacy) ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning skills) (กมลรัตน์ เทอร์เนอร และคณะ, 2016)
เพื่อให้สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีด้ำนสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุขได้ กำหนดยุทธศำสตร์
ชำติระยะ20 ปีด้ำนสำธำรณสุขประกอบด้วย1) กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention &
Promotion Excellence) 2) กำรบริกำรเป็ น เลิ ศ (Service Excellence) 3) บุ คลำกรเป็ น เลิ ศ (People
Excellence) 4) กำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) โดยได้กำหนดเป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำนคือประชำชนสุขภำพดีเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุขระบบสุขภำพยั่งยืนจำกยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People
Excellence) ได้มีกำรจัดทำRoadmap แผนยุทธศำสตร์กำลังคนด้ำนสุขภำพระยะ20 ปีโดยมีเป้ำหมำยให้บุคลำกร
เป็นคนดีมีคุณค่ำมีควำมผำสุกซึ่งในระยะ5 ปีแรกเน้นกำรปฏิรูปกำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (HRH Transformation)
เพื่อสร้ำงคนให้เป็นคนดีมีคุณค่ำมีควำมผำสุกโดยกำรเร่ง ดำเนิน กำรจัดทำแผนกำลังคนด้ำนสุขภำพแผนพัฒนำ
กำลังคนแผนบริหำรจัดกำรกำลังคนแผนพัฒนำเครือข่ำยรวมทั้งกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กรกระทรวงสำธำรณสุข
(MOPH ) เพื่อให้บุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพฤติกรรมร่วมเดียวกัน (สำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, 2559)
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ปั จ จุ บั น องค์ ก ำรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรสร้ ำ งควำมสุ ข ในที่ ท ำงำนมำกขึ้ น ภำยหลั ง จำกภำครั ฐ บำล
โดยสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) นำแนวนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ จำกแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 ที่ได้มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
ศักยภำพของคน มำจัดดำเนินกำรเป็นกรอบแผนงำนย่อยที่เรียกว่ำ ควำมสุขในที่ทำงำน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ควำมสุข 8 ประกำร ที่เรียกกันว่ำ Happy Workplaceหลำยองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชนได้ทำแนวคิดนีม้ ำใช้อย่ำง
แพร่หลำยมำกขึ้น เพรำะแนวคิดดังกล่ำวครอบคลุมควำมสุข ดังต่อไปนี้1.Happy Body (สุขภำพดี)2.Happy Heart
(น้ำใจงำม)3.Happy Society (สังคมดี)4.Happy Relax (ผ่อนคลำย)5.Happy Brain (หำควำมรู้)6.Happy Soul
(ทำงสงบ)7.Happy Money (ปลอดหนี้)8.Happy Family (ครอบครัวดี) 9. Happy Work Life / กำรงำนดีซึ่ง
Happy Workplaceนี้อยู่บนพื้นฐำนที่เชื่อมโยงกัน คือเมื่อใดคนนั้นองค์กรมีควำมสุข ก็ย่อมส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กร (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ,2552)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กำรวิจัยเรื่องอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขที่
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
1.1 เพื่อศึกษำอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรของบุคลำกรสำธำรณสุข
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อศึกษำระดับควำมสุขในกำรทำงำนและระดับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนของ
บุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
2.2 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ ควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ กับควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กำรศึ ก ษำวิ จั ย เรื่ อ งอิท ธิ พ ลควำมพร้ อ มในกำรเรี ย นรู้ ที่ มี ผ ลต่ อ ควำมสุ ข ในกำรท ำงำนของบุ ค ลำกร
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ควำมสุขHappy Workplaceในกำรสร้ำงควำมสุขในชีวิตของคนทำงำนประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ;2552)
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อำยุ
3. สถำนภำพสมรส
4. ตำแหน่ง
5. รำยได้ต่อเดือน
6. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ความพร้อมในการเรียนรู้
(Mishra and Kereluik, 2011)
1. ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ
(Critical Thinking and Problem Solving)
2. ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity & innovation)
3. ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม
(Cross-Culturalunderstanding)
4. ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผูน้ ำ
(CollaborationandLeadership)
5. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ
(Communication, Information and Media
Literacy)
6. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Computing and ICT: Information,
Communication and Technology Literacy)
7. ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้
(Career and Learning skills)

ความสุขในการทางาน
(สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ,2552)
1. Happy Body / สุขภำพดี
2. Happy Relax / ผ่อนคลำยดี
3. Happy Heart / น้ำใจดี
4. Happy Soul / จิตวิญญำณดี
5. Happy Family / ครอบครัวดี
6. Happy Society / สังคมดี
7. Happy Brain / ใฝ่รู้ดี
8. Happy Money / สุขภำพเงินดี
9. Happy Work Life / กำรงำนดี

วิธีการวิจัย
กำรวิจัยเรื่องอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุข
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัย ควำมควำมสุขในกำรทำงำนกับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของบุคคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจังหวัดนครรำชสีมำเป็นกำรวิจัย
เชิงวิเครำะห์แบบภำคตัดขวำง (Cross – Sectional Analytical Research) แบบสำรวจควำมคิดเห็น (Survey
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

102

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
6 . สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิ จั ย ครั้ง นี้ คือ บุ คลำกรสำธำรณสุข ที่ ป ฏิบั ติ ง ำนในโรงพยำบบำลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครรำชสีมำ มีทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จำนวน 2,936คน (ที่มำ : ฝ่ำยแผนงำนสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวั ด
นครรำชสีมำ, 2560) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกรสำธำรณสุข ในจังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งเพศชำย และ เพศหญิง
ที่มีอำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปี ขึ้นไป ทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จำนวน 2,936คน
ผู้วิจัยได้ทำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยมีวิธีกำรดังนี้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบควำมสะดวก (Convenience
Sampling)ทำกำรเก็บข้อมูลเลือกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในจังหวัดนครรำชสีมำกำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย
กำรใช้ตำรำงสำเร็จรูปและกำรคำนวณตำมสูตรของ Daniel (2010)จำกขนำดจำนวนประชำกรเป็นกำรหำขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดยคำดว่ำสันส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกรเท่ำกับ 0.5
และระดับควำมเชื่อมั่น 95% (Daniel2 2010)
N
= 2 Z α/2NP(1-P) 2
Z α/2P(1-P)+ (N-1)d
เมื่อ N
= ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร
Zα/2 = ค่ำสถิติมำตรฐำน จำกตำรำง Z ที่ระดับนัยสำคัญ0.05 มีค่ำเท่ำกับ 1.96
N
= จำนวนประชำกรในกำรศึกษำ
P
= (ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำล จังหวัดสมุทรสำคร
0.72 เนตรสวรรค์ จินตนำวลี)
D
= ค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดได้สูงสุดเท่ำกับ 0.05
แทนค่ำในสูตร
(N) และกำหนดระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมรับได้ (e) บุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
จังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จำนวน 2,936คน ยอมรับให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกตัวอย่ำงได้5%
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรเท่ำกับ 400 คน
n
=
(1.96)2 x 2,936 x 0.41 x (1- 0.59)
(1.96)2x 0.41 x (1- 0.41) + (2,936-1) x (0.05)2
= 2,272.23
8.26
= 330
จำกกำรคำนวณได้กลุ่มตัว อย่ำงจำนวน 330คนเพื่อป้องกันกำรสูญหำยของกลุ่มตัวอย่ำงหรือควำม
ผิดพลำดจำกกำรเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงขอใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 400 คน
เกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัย
1. บุคลำกรสำธำรณสุขในโรงพยำบำลชุมชน 30 แห่ง จังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งเพศชำยและเพศหญิงที่
ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน อำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปีขึ้นไป
2. สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยได้รับกำรกรอกข้อมูลโครงวิจัยอย่ำงครบถ้วน
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เกณฑ์การคัดตัวอย่างออกจากโครงการวิจัย
1. ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถำม
2. ขอถอนตัวในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล
3. มีอำกำรเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูลจนไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ทำกำรวิจัยได้ใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม
(Questionaire) โดยแบบสอบถำมนี้ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นและดัดแปลงจำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำข้อมูลในส่วนดังกล่ำวนี้มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมโดยแบ่งแบบสอบถำมเป็น4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่1แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ
ปลำยเปิดและเลือกตอบได้แก่ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ตำแหน่ง รำยได้ต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำนมีทั้งหมดจำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมสุขในกำรทำงำน โดยใช้แบบสอบถำมของ(สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคมมหำวิทยำลัยมหิดล,2014)มีทั้งหมดจำนวน 56 ข้อ ประกอบด้วยกิจกรรมด้ำนHappy Body (สุขภำพดี)
Happy Heart (น้ำใจงำม) Happy Society (สังคมดี) Happy Relax(ผ่อนคลำย) Happy Brain (หำควำมรู้)
Happy Soul (ทำงสงบ) Happy Money (ปลดหนี้)และHappy Family (ครอบครัวดี)ให้บุคคลำกรสำธำรณสุขที่
ปฏิบัติงำนในจังหวัด นครรำชสีมำประเมินตนเอง ซึ่งเป็น ข้อคำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)ให้ผู้ตอบลง
ควำมเห็นว่ ำมีควำมรู้สึ กต่อข้อควำมเหล่ำนั้ นอย่ำงไรบ้ ำง เช่ น มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้ อย ที่สุ ด
แล้วกำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ตำมลำดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำน โดยใช้แบบสอบถำมของ
(อัครเดช นีละโยธิน,2559) มีทั้งหมดจำนวน 45 ข้อ ตำมหลัก 7 C อันประกอบไปด้วย 1.ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
และกำรแก้ไขปัญหำ(Critical Thinking and Problem Solving) 2.ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity & innovation) 3.ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม (Cross-Culturalunderstanding) 4.ทักษะ
ด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้นำ(Collaboration and Leadership) 5.ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำ
ทันสื่อ(Communication, Information and Media Literacy) 6.ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ(Computing and ICT: Information,Communication and Technology Literacy) 7. ทักษะอำชีพ
ทักษะกำรเรียนรู้(Career and Learning skills)ให้บุคคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในจังหวัดนครรำชสีมำ
ประเมินตนเอง ซึ่งเป็นข้อ คำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)ให้ผู้ตอบลงควำมเห็นว่ำมีควำมรู้สึกต่อข้อควำม
เหล่ำนั้นอย่ำงไรบ้ำง เช่น มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อย ที่สุด แล้วกำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ตำมลำดับ
การแปลผลคะแนน
ผู้ศึกษำได้จัดแบ่งควำมสุขในกำรทำงำน ระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำน ออกเป็น5 ระดับ
ได้แก่ระดับน้อยที่สุด น้อยปำนกลำง มำก มำกที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งระดับจำกกำร คำนวณหำค่ำอันตรภำคชั้น
(Class Interval)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
กำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1. กำรกำหนดเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยของงำนวิจัยที่จะศึกษำ ได้มีกำรศึกษำจำกแนวคิดตำรำ ทฤษฎี
ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อที่ จ ะได้ กำหนดรูป แบบวิธี กำรเก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้ ต รงตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย
2. ได้นำเนื้อหำและตัวชี้วัดที่ได้จำกกำรศึกษำจำก แนวคิด ตำรำ ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องมำประยุกต์และดัดแปลงเป็นข้อคำถำม เสร็จแล้วได้นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำไปหำควำมสัมพันธ์ของเนื้อหำ
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3. นำแบบสอบถำมเสนอร่ำงเครื่องมือต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรบริหำรสำธำรณสุข 1ท่ำน ผู้บริหำรด้ำน
บริหำรสำธำรณสุข 1ท่ำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนระเบียบวิธีวิจัย 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 3 ท่ำน เพื่อขอคำแนะนำในกำรปรับปรุง
4. นำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ำยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำจำนวน 30 รำย เพื่อประเมินค่ำควำมเที่ยง(Reliability) ด้วยกำรวิเครำะห์ดัชนี
ค่ำครอนบัท (Cronbach’s Alpha) ได้ควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือด้ำนควำมสุขในกำรทำงำน 0.935ด้ำนประสิทธิผล
ในกำรทำงำน0.959
5. ส่งแบบสอบถำมพิมพ์และเย็บชุดแบบสอบถำม เพื่อเตรียมนำไปใช้เก็บข้อมูลในโรงพยำบำลชุมชนใน
จังหวัดนครรำชสีมำต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนำหนังสือขออนุญำตดำเนินกำรศึกษำจำกคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อขออนุญำตผู้ อำนวยกำร
โรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อทำกำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัย
2. ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูล
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีดำเนินกำรเก็บข้อมูลแบบวิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบควำมสะดวก (Convenience Sampling) กำรส่งทำงไปรษณีย์ เก็บด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นช่วยเก็บข้อมูล
และกำรโทรประสำนงำนติดตำมแบบสอบถำม เป็นต้น
4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับคะแนนสูงสุด ระดับกลำง
ระดับต่ำสุด จำนวนกลุ่มละ 2 คน
5. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบสอบถำมก่อนนำไปวิเครำะห์
6. นำข้อมูลที่ได้มำคิดคะแนนและวิเครำะห์ตำมวิธีทำงสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและได้กำหนด
ระดับนัยสำคัญที่ระดับ0.05
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรแจกแจง ควำมถี่ และคำนวณค่ำร้อยละ
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน นำเสนอในรูปแบบตำรำง สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product
Moment Correlation Coefficent: r) และค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอย (Multiple Regression) โดยค่ำที่คำนวณได้จะ
อยู่ในช่วง -1 ≤ r ≤1 ซึ่งเกณฑ์กำรแปลผลค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กำหนดดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2548 หน้ำ 385-386)

สรุปผลการวิจัย
สรุ ป จำกกำรศึก ษำ อิท ธิ พ ลควำมพร้อ มในกำรเรี ย นรู้ ที่ มี ผ ลต่ อควำมสุ ข ในกำรท ำงำนของบุ ค ลำกร
สำธำรณสุข ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 80.2 มีอำยุอยู่ระหว่ำง
20-30 ปีมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.5 สถำนภำพโสดมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.5 ตำแหน่งข้ำรำชกำรมำกที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 45.0 รองลงมำคือลูกจ้ำงชั่วครำว 35.5 รำยได้ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 20,001-30,000 บำทมำกที่สุดร้อยละ
46.3 ระยะปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 5-10 ปี
มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.0
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2. ความพร้อมในการเรียนรู้
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชน
จังหวัดนครรำชสีมำระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.6 รองลงมำระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมำระดับ
ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมำระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.1 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
2.1 ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ
10.3 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 61.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.0
2.2 ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.0 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.0
2.3 ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.0 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 43.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 17.8 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 19.0
2.4 ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้นำ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.7 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 53.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4
2.5 ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 ระดับมำก
คิดเป็นร้อยละ 49.5 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 24.8 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 14.7
2.6 ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ
18.5 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 58.0 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.8
2.7 ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้สื่อสำร พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 55.5 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 23.8
3. ความสุขในการทางาน
ปั จ จั ยควำมสุ ขในกำรท ำงำนของบุ คลำกรทำงสำธำรณสุ ขที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโรงพยำบำลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครรำชสีมำด้ำนที่มำกที่สุด คือ Happy Body/สุขภำพดี คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมำคือ Happy Heart/น้ำใจดี
คิดเป็นร้อยละ18.6 รองลงมำคือ Happy Soul/จิตวิญญำณดี คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมำคือ Happy Money/
สุขภำพเงินดี คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมำคือ Happy Family/ครอบครัวดี คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมำคือ Happy
Work Life (Happy Plus)/กำรงำนดี คิดเป็นร้อยละ 14.1 รองลงมำคือ Happy Brain/ใฝ่รู้ดี คิดเป็นร้อยละ 5.9
รองลงมำคือ Happy Society/สังคมดีคิดเป็นร้อยละ 5.9 รองลงมำคือ Happy Relax/ผ่อนคลำยดีคิดเป็นร้อยละ 5.5
4. ความพร้อมในการเรียนรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อระดับความสุขในการทางานของบุคลากรทางสาธารณสุข
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ มชนจั ง หวั ด นครราชสี ม าโดยวิ เ คราะห์ ด้ ว ยไคสแควร์ และสถิ ติ สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้มี อิทธิ พลในเชิง บวกต่อระดับควำมสุ ขในกำรท ำงำนของ
บุค ลำกรทำงสำธำรณสุ ขที่ ปฏิบัติ งำนในโรงพยำบำลชุม ชนจัง หวั ดนครรำชสี มำ ไม่มี ควำมสัม พัน ธ์เชิง บวกกับ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ ปฏิบัติ งำนในโรงพยำบำลชุ มชนจั งหวัด นครรำชสีม ำมี
นัยสำคัญทำสถิติ (p-value >0.05) ปฏิเสธสมมุติฐำนข้อที่ 1 ที่ระบุว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนมีอิทธิพลในเชิงบวก
ต่อระดับควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
5. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเรียนรู้ในการทางานของบุคลากรทางสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผลกำรศึก ษำพบว่ ำ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลมี ค วำมสั ม พั น ธ์ กับ ควำมพร้ อมในกำรเรีย นรู้ ใ นกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p-value
<0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่2 ที่ระบุว่ำปัจจัยส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำน
ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
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6. ความพร้อมในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผลกำรศึกษำพบว่ำพบว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนมีควำมสัมพัน ธ์กับควำมสุขในกำรทำงำน
ของบุ ค ลำกรทำงสำธำรณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโรงพยำบำลชุ ม ชนจั ง หวั ด นครรำชสี ม ำมี นั ย ส ำคั ญ ทำสถิ ติ
(p-value<0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่ 3 ที่ระบุว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ

อภิปรายผล
จำกำรศึกษำ อิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุข
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและสมมติฐำนกำรวิจัย
ได้ดังนี้คือ
เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานและระดับความพร้อมในการเรียนรู้ในการทางานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
จำกกำรศึกษำพบว่ำระดับกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( ̅ = 3.37) พบว่ำด้ำนที่ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือด้ำน Happy Body/สุขภำพดี ( ̅ = 3.83) รองลงมำคือ Happy Soul/จิตวิญญำณดี ( ̅ = 3.75) รองลงมำคือ
( ̅ = 3.69) รองลงมำคือHappy Brain/ใฝ่รู้ดี ( ̅ = 3.45) รองลงมำคือHappy Money/ สุขภำพเงินดี ( ̅ = 3.38)
รองลงมำคือ Happy Society/สังคมดี ( ̅ = 3.36) รองลงมำคือHappy Relax/ผ่อนคลำยดี ( ̅ = 3.28) รองลงมำ
คือHappy Work Life/กำรงำนดี ( ̅ = 3.12) รองลงมำคือHappy Heart/น้ำใจดี ( ̅ = 3.04)
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำระดับควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล
ชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำน Happy Body/เป็นช่วงวัยที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบรูณ์ทำให้ทำงำนได้อย่ำง
เต็มที่ จึงทำให้บุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีสุขภำพที่ดี สอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำของ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ นฤมล แสวงผล (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขในกำรทำงำน
ของบุคลำกร มีควำมสำคัญในทิศทำงเดียวกัน คือ เมื่อมีระดับควำสุขเพิ่มมำกขึ้น จะทำให้ควำมสุขในกำรทำงำน
ด้วยควำมกระตืนรือร้นในกำรทำงำนเพิ่มมำกขึ้น (P<0.05)
จำกกำรศึกษำพบว่ ำ ระดั บกิ จกรรมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของบุ คลำกรสำธำรณสุ ขที่ ปฏิบั ติ งำนใน
โรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅ = 3.87)พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ( ̅ = 3.97) รองลงมำคือ ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้นำและ ทักษะอำชีพทักษะ
กำรเรียนรู้ ( ̅ = 3.96) รองลงมำคือทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ̅ = 3.95)
รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ ( ̅ = 3.83) รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ ( ̅ = 3.79) รองลงมำคือทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ( ̅ = 3.77)
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล
ชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนภำยใต้หลำกหลำยวิชำชีพ ภำยใต้บริบท
ของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัวแต่ละบุคคลที่มีจุดมุ่งหมำยในชีวิต มีควำมรู้ ควำมคิด
ควำมเชื่อ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สภำพสังคม สิทธิเสรีภำพ ตลอดจนรูปแบบของกำรดำเนิน
ชีวิตที่แตกต่ำงกันสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ รุ่งนภำ จันทรำและคณะ (2560) ทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี อยู่ในระดับสูง ( ̅ 4.14 SD 0.48)
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เพื่อศึก ษาความสั มพันธ์ ระหว่ า งปั จ จั ยส่ วนบุ คคลกั บ ความพร้อมในการเรียนรู้ใ นการท างานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
1. เพศ ไม่ มี ควำมสั ม พั น ธ์ ระหว่ ำ งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ควำมพร้ อ มในกำรเรี ย นรู้ ใ นกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value <0.05) ชึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำน
ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุ มชนจังหวัดนครรำชสีมำอธิบำยได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำน
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีลักษณะกำรทำงำนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพดังนั้นเพศจึง ไม่ได้บ่งชี้ว่ำเพศใดจะมีบทบำทมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่นั้น
ขึ้นอยู่กับควำมตั้งใจและควำมเสียสละ ทำให้ทั้งเพศหญิงและเพศชำยมีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
2. อำยุ ไม่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ควำมพร้ อมในกำรเรี ย นรู้ ใ นกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value <0.05) ยอมสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่อำยุ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำรทำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ อำยุที่แตกต่ำงกันมี
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ต่ำงกัน มีควำมสั มพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนของบุคคลำกร
ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
3. สถำนภำพไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำรทำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัด นครรำชสีมำ (p-value <0.05) ชึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถำนภำพ มีควำมสัมพันธ์กับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำร
ทำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ เนื่องจำก
กำรปฏิบัติงำนเป็นหน้ำที่ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขทุกคนต้องรับผิดชอบ สถำนภำพกำรสมรส โสด สมรส
หย่ำร้ำง คู่สมรสเสียชีวิต เป็นเพียงสถำนะทำงบุคคลเท่ำนั้น จึงไม่มีผลต่อบทบำทกำรปฏิบัติงำนของบุคคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
4. ตำแหน่งไม่มีควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำรทำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ(p-value <0.05)ปฏิเสธสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ตำแหน่ง มีควำมสัมพันธ์กับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนของ
บุค คลำกรทำงสำธำรณสุ ขที่ ปฏิบั ติ งำนในโรงพยำบำลชุ มชนจั งหวั ด นครรำชสี ม ำ อธิ บำยได้ว่ ำ ควำมก้ำวหน้ ำ
ควำมมั่นคงในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน เป็นควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน ทุกคน
5. รำยได้ต่ อเดือนมีควำมสั มพันธ์ระหว่ำงปั จจัยส่วนบุ คคลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value >0.05) ยอมรับสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่รำยได้ต่อเดือน มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลในกำรทำงำนของบุคคลำกร
ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ รำยได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพให้บริกำร ต่อประชำชนผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำล ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรทำงำน
6. ระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำร
ทำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value >0.05)
ชึ่งปฏิเสธสมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ระยะเวลำปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
กำรทำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำบทบำท
หน้ำที่ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนเดียวกัน
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้กับความสุขในการทางานของบุคลากรทาง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้กับควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกร
ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำนครรำชสีมำ (r=0.499) มีนัยสำคัญทำสถิติ
(p-value <0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่ 3 ที่ระบุว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้กับควำมสุขใน
กำรทำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำนครรำชสีมำอธิบำยได้
ว่ำกำรสร้ำงควำมสุขในที่ทำงำนถือว่ำเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ำงยิ่งที่ ทำให้กำรบริหำรองค์กรเป็นไปด้วยควำมควำม
รำบรื่นเนื่องจำกกำรที่คนในองค์กรมีควำมสุขจะเป็นกำรเพิ่มทั้งปริมำณและคุณภำพของกำรให้บริกำรเกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมลดควำมเครียดและควำมขัดแย้งในองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสอดคล้องกับกำรศึกษำของ บูรินทร์ภัฏพรหมมำศ และคณะ (2556) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรในสถำนศึกษำของเทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ( ̅ 3.98 SD 0.43)

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ควรมี กำรสนั บ สนุ น กำรปฏิบั ติ ง ำนส ำหรับ บุ คลำกรสำธำรณสุ ข ใน
โรงพยำบำลชุมชนโดยเฉพำะด้ำนเรื่องค่ำตอบแทนส่วนที่พึงได้จำกระเบียบ รำชกำรในกำรปฏิบัติงำน
2. สถำนพยำบำลควรสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อกำรพั ฒ นำศั กยภำพด้ ว ยกำรให้ ข วั ญ และกำลั ง ใจโดยจั ด
งบประมำณสนับสนุนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆที่เอื้อต่อควำมสุขของบุคลำกรและประโยชน์ต่อหน่วยงำน
3. สถำนพยำบำล ควรกำหนดยุทธศำสตร์ภำรกิจในกำรทำงำนร่วมกันกับบุคลำกรในสถำนศึก โรงพยำบำล
โดยมีตัวชี้วัดควำมสุขในกำรทำงำนที่ชัดเจน
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การมีส่ วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
THE PARTICIPATION IN THE IMPLEMEMENT ELDERLY CLUB OF COMMITTEE
ELDERLY CLUB SENA DISTRICT PHRANAKONSI AYUTHAYA PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่ อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรม
ผู้สู ง อายุ และปั จ จั ย ที่มี ความสั มพั น ธ์ กับ การด าเนิ นงานของคณะกรรมการชมรมผู้ สู ง อายุ อาเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
170 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9
กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการ มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย
ร้อยละ 4.7 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ รายได้ แรงจูงใจต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และ
ทัศนคติต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริม
ให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้มีแรงจูงใจใน
การดาเนินงานและสร้างทัศนคติต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุในประเด็นการวางแผนการดาเนินงานให้ดีมากขึ้น
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน คณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดาเนินงานแรงจูงใจ
ในการดาเนินงาน
Abstract
This cross - sectional survey study aimed to study the participation in the implement
elderly club and the factors that related to the implement of committee elderly club in Sena
District, Phranakonsi Ayuthaya Province. The samples of this study comprised 170
committee of elderly club in Sena District, Phranakonsi Ayuthaya Province. These samples
were selected by using stratified random sampling technique. The instrument used for data
collection was questionnaires during the 24th August – the 9th September 2018. The data
were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi–square
analysis, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the
study indicated that the participation in the implement elderly club of committee elderly
club was firstly indicated at a high level accounted for 49.4%; followed by a moderate level
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accounted for 45.9%, and lastly at a low level accounted for 4.7% respectively. Referring to
the factors that related to the implement elderly club of committee elderly club, they were
statistically significant (p-value < 0.05) including income, motivation towards the
implement elderly club, and attitude towards the implement elderly club.
The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should
support the committee elderly club to participate in the implement elderly club more
effectively by encouraging a motivation in the implement and creating an attitude towards
the implement elderly club on the issue of planning for better implement.
Keyword : Participation in the Implement,Committee, Elderly Club, Attitudes towards
the Implement Motivation towards the Implement

บทนา
ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ
20 ของประชากรทั้งหมด (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯ 2561) จากสถิติจานวนประชากรผู้สูงอายุล่าสุด
ปี 2561 พบจานวนผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2561) และ
มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (age society) กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้สูงอายุและได้เสนอแนวทางให้แต่ละจังหวัดดาเนินการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ชมรมเป็น
จุดรวมในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ต่อมาในปี 2540
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ ศ. 2540-2544 ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่สาคัญและจาเป็น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
และความเอื้ออาทรให้แก่สมาชิก (กระทรวงสาธารณสุข 2546) ปัจจุบันเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ ณ เดือน เมษายน 2561 มีจานวนทั้งหมด 31,243 ชมรม และ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็น
เพราะประชากรสูงวัยมีสุขภาพที่ดี แล้วมีการรวมกลุ่มกัน อาจเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวข้างต้น
ตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุ หรือ เป็นนโยบายของผู้นาท้องถิ่นนั้นๆเมื่อมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของชมรมผู้สูงอายุนั้น
ทาให้เกิดข้อสงสัยถึงความสามารถในการดาเนินงาน ความคงอยู่ หรือความยั่งยืนของชมรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการบริหารงานของชมรมโดยคณะกรรมการบริหารชมรมนั้น มีส่วนร่วมและดาเนินงานอย่างไร การ
มีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเป็นประเด็นในการศึกษานั้น เนื่องด้วยตระหนักถึง
ความสาคัญของชมรมผู้สูงอายุในฐานะเป็นองค์กรชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุใน
การกาหนดวิถีทางในการจัดสวัสดิการของตนเอง การเกิดขึ้นแห่งสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุโดยผ่านการดาเนินการ
ของคณะกรรมการที่มาจากผู้สูงอายุนั้น คณะกรรมการที่ดาเนินงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ดาเนินงาน เข้ามามีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุทั้งการวางแผน การดาเนินงานประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตาม ในส่วนปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวของชมรมเกิดจาก ไม่มีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมแต่ไม่ได้ทากิจกรรม
ต่อเนื่อง ไม่มีประชุมตามระเบียบข้อบังคับของชมรมหรือประชุมไม่สม่าเสมอ มีแต่ชื่อชมรมไม่มีที่ตั้งชมรมชัดเจน
มีปัญหาเกี่ยวกับประธานและผู้นา เช่น ประธานขาดภาวะผู้นา ผู้ นาเป็นเผด็จการ ยึดเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่
ผู้นาไม่โปร่งใส ผู้นาไม่มีจิตอาสา ผู้นาไม่ทาตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ (คู่มือชมรมผู้สูงอายุ ของสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย)
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สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินตามนโยบายข้างต้น โดยมีการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกตาบล มีชมรมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ จานวน 19 ชมรม ในแต่ละชมรมจะมีการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชมรมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกชมรม โดยการดาเนินงานมีรูปแบบที่แตกต่าง
กันไปแต่ละพื้นที่ แต่ละชมรมมีการดาเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล บางชมรมก็ตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ การบริหารของ
คณะกรรมการนั้น ก็จ ะแตกต่า งกัน ไป ตามระเบีย บข้อบั งคับของชมรมฯ การมีส่ว นร่วมในการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แต่ละชมรม มีส่วนร่วมในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการก่อตั้ง
ชมรม ฯ นั้นบางแห่งจัดตั้งโดย เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล บางแห่งจัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. ทาให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการชมรมแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารชมรมหรือ เรียกว่า คณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการก็จะทาให้การบริหารชมรมนั้นมีประสิทธิภาพ ทาให้ชมรมเข้มแข็ง ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ทาให้
เกิดการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุที่ดี และมีประสิทธิภาพ นั้น หัวใจสาคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ซึ่งเหตุผลดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ให้ผู้วิจัยเลือกประชากรที่ศึกษาจากคณะกรรมการ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สู งอายุของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในอาเภอเสนา เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จะสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และยั้งยืนและนาไปเป็นแนวทางจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปั จจั ยที่มี ความสั มพั นธ์กับการด าเนิ นงานของคณะกรรมการชมรมผู้สู งอายุอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์
(Cohen & Uphoff, 1980) มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจและทัศนคติ ต่อการมีส่วนร่วม
ดาเนินการและมีตัวแปรตามคือการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุ
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 170 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่ างวั นที่ 24 สิ งหาคม ถึง 9 กัน ยายน 2561 เครื่องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านทัศนคติในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุ จานวน 20 ข้อ
แล้ วน าไปหาความตรงเชิ งเนื้อหา โดยให้ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ จานวน 3 ท่ าน เป็ นผู้ พิจ ารณาตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้วนของเนื้อหา ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามแบบ Index of item objective congruence) พบว่า
ทุกข้อคาถามมีค่า ioc อยู่ระหว่าง 0.68 - 1.00 แล้วนาไปคานวณ หาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา การหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยเครื่องมือ ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มจานวน 30 คน แล้วนาผลการ
ทดลองมาใช้ ค านวณหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า ความเชื่ อมั่ น ของเครื่องมื อ ด้ านทั ศนคติต่ อการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.946 ด้านแรงจูงใจต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
เท่ากับ 0.975 และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.985 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์

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

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 65.3 มีอายุระหว่าง
60-70 ปี มากที่สุด ร้อยละ 65.4 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.83 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 58 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 90 ปี
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 58.8 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่ามากที่สุด ร้อยละ 65.9
อาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้มีงานประจา มากที่สุด ร้อยละ 39.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 61.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 6,762 บาท รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 50,000
บาท ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง มีระยะเวลา1-5 ปี ร้อยละ 58.3 โดยระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 ปี ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคณะกรรมการน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการมากที่สุด 15 ปี
2. ทัศนคติต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
ร้อยละ 14.7
3. แรงจูงใจในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.4 และระดับน้อย ร้อยละ 2.4
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4. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พบว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับ มาก ร้อยละ49.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย
ร้อยละ 4.7และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลระดับมาก ร้อยละ 62.9 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 30.6 และระดับน้อย ร้อยละ
6.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ร้อยละ 62.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 33.5 และ
ระดับน้อย ร้อยละ 4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.6 รองลงมาระดับปานกลาง
ร้อยละ 35.9 และระดับน้ อย ร้อยละ 3.5 ด้า นการมีส่ วนร่วมในการดาเนิน การอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.1
รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 44.1 และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (n = 170)
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน)
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน)
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน)
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน)
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

84
78
8

49.4
45.9
4.7

107
52
11

62.9
30.6
6.5

106
57
7

62.4
33.5
4.1

103
61
6

60.6
35.9
3.5

92
75
3

54.1
44.1
1.8
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์
พบว่า รายได้ (r = 0.011) ทัศนคติต่อการดาเนินงาน (r = 0.692) และแรงจูงใจต่อการดาเนินงาน (r = 0.827)
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึ กษา อาชี พ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง ไม่มี ความสั ม พั น ธ์ กับ การมี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (p > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตาราง 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการ วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n = 170)
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ตัวแปร
P-value
มาก
ปานกลาง
เพศ
ชาย
59
34.7
0.545
(49.2)
(50.8)
หญิง
111
65.3
(49.5)
(50.6)
สถานภาพสมรส
โสด/หย่าร้าง
36
34
0.388
(51.4)
(48.6)
สมรส
48
52
(48.0)
(52.0)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
48
64
0.35
(23.5)
(76.5)
มัธยมศึกษาหรือต่ากว่าปริญญาตรี
29
15
(65.9)
(34.1)
ปริญญาตรีขึ้นไป
7
7
(50.0)
(50.0)
อาชีพ
เกษตรกรรม
36
54.0
0.26
(40.0)
(54.0)
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป
39
28.0
(58.2)
(41.8)
พนักงานของรัฐ/ข้าราชการบานาญ
9
4.0
(69.2)
(30.8)
* p – value<0.05
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ทัศนคติ
ต่ อ การด าเนิ น งานและแรงจู ง ใจต่ อ การด าเนิ น งานกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการ วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=170)
ระดับการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.017
0.825
รายได้
0.195
0.001*
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
0.172
0.25
ทัศนคติต่อการดาเนินงาน
0.692
<0.001*
แรงจูงใจต่อการดาเนินงาน
0.827
<0.001*
* p – value<0.05

อภิปรายผล
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุมาก ร้อยละ 49.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย
ร้อยละ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รู้สีกภูมิใจ ที่ได้รับประโยชน์ในการดาเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาดูงาน นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและชมรม แต่ไม่ได้รับการ
สนั บ สนุน ทรัพ ยากรในการดาเนิ น กิจ กรรมชมรม จึ ง อยู่ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ
ทวีป สมัครการไถ (2551) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ใ นระดับมาก
ร้อยละ 67.10 สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชิต ลายน้าเงิน(2552) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุโดยรวม และเป็นรายด้าน ทั้ง4ด้าน คือ การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนแก้ปัญหา การดาเนินงาน
การประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก
เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่ว มในการดาเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเสนา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยาในรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลระดับมาก ร้อยละ 62.9 ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ร้อยละ 62.4 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.6
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.1 สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในการการประเมินผลการดาเนินงานของชมรม โดยการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความสาเร็จ และความก้ าวหน้า ในการดาเนินงานของชมรม เช่น มีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การจัดลาดับความสาคัญ ในการดาเนินการ และติดตามความสาเร็จของกิจกรรม
เพื่ อ น าไปสู่ การพั ฒ นาและปรับ ปรุง ให้ก ารด าเนิ น งานของชมรมมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและส าเร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีป สมัครการไถ. (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมในการการประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 47.0
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการดาเนินงาน แรงจูงใจต่อ
การดาเนินงาน รายได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้
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ทัศนคติต่อการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอ
เสนา มีทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จะทาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมและถ้าชมรมขอความร่วมมือก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ดังนั้น ทัศนคติต่อการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ จึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา บุญยิ่ง และคณะ (2555) ที่พบว่า ทัศนคติมีสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน.สอดคล้องกับการศึกษาของซารีน่า ไวยสุภี
(2554) ที่พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็นของพนักงาน
แรงจูงใจในการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการดาเนินงาน
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ที่ ท าให้ผู้ ป ฏิบั ติ ง านเกิด ความพอใจการท างานและป้ องกัน ไม่ ให้เกิด ความไม่ พ อใจในการ
ปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ย่อมพอใจที่จะมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน มากเช่นกัน
ดังนั้น แรงจูงใจในการดาเนินงาน จึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคณิต
หนูพลอย (2552) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
รายได้ กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอเสนา ที่มีรายได้สูง จะมีความพร้อมทั้ง
กาลังทรัพย์และโอกาสข้ามามีส่วนร่วมบริจาค ร่วมแรง และมีเวลาอุทิศให้แก่ชมรมเนื่องจากไม่ต้องไปประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อหารายได้ ดังนั้น รายได้ จึงความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ : ซี่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ธิวงค์ (2559) พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ผู้นาชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา
อุดมศรี (2555) ที่พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. สาธารณสุขอาเภอเสนา ควรเพิ่มนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการดาเนิน งานชมรม
ผู้สูงอายุ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกาหนดแผนสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ
ให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สาธารณสุขอาเภอเสนา ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ โดยการเพิ่มแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ โดยการมอบรางวัลหรือยกย่อง
คณะกรรมการที่ดาเนินงาน
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการในด้านผลประโยชน์และด้านการเสียสละพัฒนาและปฎิบัติมากขึ้น โดยการเพิ่มสิ่ง
ตอบแทนจากการดาเนินงาน เช่น จัดให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชมรม
ผู้สูงอายุอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ คณะกรรมการมีความเสียสละในการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ให้มากขึ้นตามไปด้วย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มการสนับสนุนด้านกิจกรรม โครงการต่างๆ การสนับสนุน ด้านวัสดุ
สิ่งของ เครื่องมือ ที่ทางชมรมผู้สูงอายุได้ร้องขอ เพื่อให้การดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนาเอาแรงจูงใจในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ และสร้างทัศนคติที่ดี มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอเสนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจั ยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมทีเ่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ตาบลเหนือคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
SELF MANAGEMENT OF THAI MUSLIM ELDERLY WITH HYPERTENSION
PANAMANIANS NUEA KHLONG SUB DISTRICT NUEA KHLONG DISTRICT
KRABI PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วลัยรัตน์ ไร่ใหญ่
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทย
มุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างจานวน202คนซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเอง
ระดับมากร้อยละ 82.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.3 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ ทัศนคติต่อการ
จัดการตนเอง
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม ที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเองให้ดีขึ้น โดยแนะนาให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสมและ
สร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง
คาสาคัญ : การจัดการตนเอง ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม โรคความดันโลหิตสูง ความรู้เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูง
ทัศนคติต่อการจัดการตนเอง
Abstract
This cross - sectional survey study had an objective to examine the self-management
of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians and the factors that related to the
self-management of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians at Nuea
Khlong Sub-District, Nuea Khlong District, Krabi Province. The samples totally consisted of
202 Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians .These samples were selected
using stratified random sampling method. The instrument used for data collection was
questionnaires during the 28th August - the 9th September 2018. The data were then analyzed
by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square analysis, and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the study showed that the
self-management of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians was revealed
firstly at a high level accounted for 82.7% and followed by a moderate level accounted for
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17.9% respectively. Regarding the factors that related to the self-management of Thai
Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians, they were statistically significant
(p-value < 0.05) including age and attitudes towards self – management.
The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
encourage Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians to have betterself –
management by recommending them the appropriate health behavioral modifications and
establishing their attitudes towards the self-management in order to control their hypertension.
Keywords : Self-Management, Thai Muslimnuea Elderly, Hypertension Panamanians,
Knowledge of Hypertension Panamanians, Attitudes towards Self-Management

บทนา
การจัดการตนเอง (self-management) เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ,ทางสังคม
(Social Learning Theory) ที่มีความเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ ได้โดยการเสรีมแรงอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการ
นามาใช้ ในหลายวงการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มีการนา แนวคิดการจัดการตนเองมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหา ด้านสุขภาพทั้งในการพยาบาล การแพทย์ การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก'ประชาชน
โดยเฉพาะ ในกลุ่ ม โรคเรื้อรัง ที่ต้ องอาศัย ความสามารถของบุ คคล ในการจั ด การเกี่ยวกับ ความเจ็ บ ป่ว ย และ
ปรับเปลี่ยน การดาเนินชีวิตประจาวันให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ ควบคุมโรคด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุน การจัดการตนเอง (self-management support) ได้ถูก จัดให้เป็นองค์ประกอบสากั ญของรูปแบบการ
ดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model: CCM) Wagner et al.( 2001) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรด้าน
สุขภาพในปัจจุบัน ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังต้องการการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นโดยตัวผู้เจ็บป่วยร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจาเป็นต้องทาให้บุคคลเกิด แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
มีความรู้ความเข้าใจ ในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ให้เกิดความมั่นใจที่จะลงมือ กระทาและแก้ปัญหา รวมทั้ง
ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากบุคลากรทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้พยาบาล รวมทั้งบุคลาก รในทีม
สุขภาพจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสากัญ ในการส่งเสรีมหรือสนับสนุนให้ผู้ที่มีความเจ็บป่วยสามารถ จัดการตนเองเพื่อ
ควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ และส่ง
เสรีมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญของทุกประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ จากการสารวจภาวะสุขภาพทั่วโลก พบว่าปัจจุบันมี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1.5 พันล้านคน และเสียชีวิตจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.1 ล้านคน ในแต่ละปี
Wood Hypertension Day.( 2011)ซึ่งสองในสามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา
และมีการคาดการณ์ว่าจะมีความซุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึงเป็น 1.56 พันล้านคนในปี พ.ศ.2568
สาหรับ สถานการณ์ ความดั น โลหิต สู ง ในประเทศไทยจากข้อมูล ส านั กนโยบายและยุท ธศาสตร์ ส านั ก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 , พบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบ
อัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประซากร 100,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 12,342.14 (จานวน 3,936,171 คน)
เป็น 14,926.47 (จานวน 5,597,671 คน) และจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2560 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ.2560, อัตราการป่วยราย
ใหม่ ข องโรคความดั น โลหิ ต สู ง ต่ อ ประซากร 100,000 คน เพิ่ ม ขึ้ น จาก 916.89 (จ านวน 540,013 คน )
เป็น 1,353.01 (จานวน 813,485 คน) และ นอกจากนี้รายงานการสารวจสุขภาพประซาซนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ.2557, พบว่า ความซุกของโรคความดันโลหิตสูงในประซากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 (ชายร้อยละ 21.5 และหญิงร้อยละ 21.3) เป็นร้อยละ 24.7 (ผู้ชายร้อยละ 25.6 และ
ผู้หญิงร้อยละ 23.9)อัตราป่วยด้วยภาวะความดันโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกระบี่ประชากรส่วนใหญ่เป็น

121

ชาวไทยมุสลิม พบอัตราป่วย เท่ากับ 518.84, 1,829.40 และ 1,564.37 ต่อแสนประชากร สัดส่วนการป่วยพบใน
เพศหญิงมากกว่ าเพศชาย โดยมีอัต ราส่ว น ระหว่า งเพศชายต่อเพศหญิ งเท่า กับ 1:1.7 (กลุ่มงานระบาดวิทยา
สานักงานป้องกันและควบคุมโรค(2559)กระบี่.
จังหวัดกระบี่ พบอัตราป่วยต่อแสนประซากร(Morbidity rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก
3,963.25 ในปีงบประมาณ 2552 เป็น 7,434.84 ในปีงบประมาณ 2556 และอัตราป่วยตาย(Mortality rate)
ด้วยโรคความด้นโลหิตสูง เท่ากับ 1.12 ในปีงบประมาณ 2552 1.31 ต่อแสนประซากร (ลานักงานสาธารณสุข, 2556.
อาเภอเหนือคลอง จากการตรวจคัดกรองโรคความด้นโลหิต สูง ในปี พ.ศ. 2557 ของอาเภอเหนือคลอง
ตาบลเหนือคลอง ความดันโลหิตสูง 4,755 คน คิดเป็นร้อยละ 61.93 และอัตราป่วยตายด้วยโรคความด้นโลหิตสูง
126 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 (ห้องเวชระเบียน,โรงพยาบาลเหนือคลอง พ.ศ.2561)โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ปัจจัยการดาเนินชีวิตที่เปลีย่ นไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือ และ
ไขมันสูง การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งน่ามาสู่ภาระโรคที่เพิ่มขึ้น สาเหตุการเกิดไม่ทราบแน่
ชัดแต่จากรายงานทางการแพทย์เชื่อว่าปัจจัยภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูง ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับวิ ถีชีวิตประจาวันจากการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทาให้อัตราป่วยด้วยความดัน
โลหิตสูงมีจานวนสูงขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ในเขต ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยเลือกศึกษาในพื้ นที่ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ โดยศึกษากับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง โดยการศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ทั้งในด้านของปัจจัย
ที่มีผล และไม่มีผลต่อการลดลงของความดันโลหิตสูง ของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลองจังหวัด
กระบี่ ซึ่งมีประชากรชาวไทยมุสลิม อาศัยอยู่มาก ในพื้นที่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
โดยมีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของตาบลเหนือคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของตาบลเหนือคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการตนเองของ ของ Creer (2000)
โดยแนวคิดการจัดการตนเองเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการจัดการตนเองประกอบด้วย 6
ขั้นตอนใช้รูปแบบกระบวนการ6 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย(goal selection) 2) การรวบรวม
ข้อมูล (information collection) 3) การประมวลและประเมินข้อมูล (information processing and evaluation)
4) การตัดสินใจ(decision making) 5) การลงมือปฏิบัติ (action) 6) การประเมินผล (self-reaction)
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงาอายุ ตาบลเหนือคลอ อาเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จานวน 192 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบสอบถามระหว่าง ระหว่าง 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนา
ข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้โรคความดันโลหิตสูง จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อ
การจัดการ จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุ จานวน 30 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยความรู้โรคความดันโลหิตสูงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.774ทัศนคติต่อการ
จัดการตนเองมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 และการจัดการตนเององผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907
จากนั้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542734 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0032

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.4 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ
42.6 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 60-64 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาอายุระหว่าง 65-69 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.6 อายุเฉลี่ยเท่า กับ 64.39ปี อายุต่าสุดเท่า กับ 60 ปี และอายุสูง สุดเท่า กับ 69 ปี สถานภาพสมรสพบว่ า
เป็นสถานภาพโสดหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาสถานภาพคู่ร้อยละ 30.8
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ
24.4 และไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.8 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อาชีพของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.2อาชีพรับราชการบานาญคิดเป็นร้อยละ 23.8 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้
ต่อเดือนอยู่ที่ 1,000-4,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 2556.44 บาทต่อเดือน รายได้น้อย
ที่สุดอยู่ที่ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 25,000 บาท โรคประจาตัวพบว่าโรคเบาหวานพบมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 58.9 รองลงมาโรคไขมันคิดเป็นร้อยละ 42.1 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากสุด1-5ปีคิดเป็นร้อยละ76.2 โดยระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ปี ระยะเวลาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยที่สุด 7 ปี ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงต่าสุด 2 ปี
2. พบว่าผู้สูงอายุมีระดับความรู้ในการจัดการตนเองอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.5
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3. ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีทัศนคติต่อการจัดการตนเองส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.4 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 04 .
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 55.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.8 ตามลาดับแต่ไม่พบระดับน้อย
พบว่าการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจาแนกรายด้านตามลาดับ
ได้แก่ 1) ด้านการลงมือปฏิบัติ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0 2) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมาระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 93.0 และไม่พบระดับน้อย 3) ด้านการตั้งเป้าหมาย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.2 และไม่พบระดับน้อย 4) ด้านการประมวลและการประเมินผลระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 64.9 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.1 และไม่พบระดับน้อย 5) ด้านการตั้งใจระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 62.9 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.2 และไม่พบระดับน้อย 6) ด้านการสะท้อนตนเองระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.5 และไม่พบระดับน้อย (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (n=202)
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม
จานวน
ร้อยละ
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมในภาพรวม
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการลงมือปฏิบัติ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการตั้งเป้าหมาย
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการประมวลและการประเมิน
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการตัดสินใจ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
การสะท้อนตนเอง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

113
89
0

55.9
64.8
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

188
14
0

84.6
15.4
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

181
21
0

89.8
10.2
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

145
57
0

71.8
28.2
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

131
71
0

64.9
35.1
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

131
71
0

64.9
35.1
0

(120 - 150 คะแนน)
(90 - 119 คะแนน)
(30 - 89 คะแนน)

110
92
0

54.5
45.5
0
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น และไคสแคว์ พบว่ า ทั ศ นคติ ต่ อ การจดการตนเอง รายได้ ต่ อ เดื อ น
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม (p-value < 0.05) ในขณะที่ความรู้โรค
ความดันโลหิตสูง (r = 0.896) เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรค
ความดั นโลหิต สู ไม่ มี ความสัมพันธ์ กับ การจัดการตนเองของผู้ สูงอายุชาวไทยมุสลิ ม อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ
(p-value > 0.05) ในขณะที่ (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ
การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 202)
ตัวแปร
การจัดาการตนเองของผู้สงู อายุชาวไทยมุสลิม
p-value
มาก
ปานกลาง
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
คู่
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
ไม่ได้รับการศึกษา
อาชีพ
เกษตรกรรม
ข้าราชการบานาญ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
โรคประจาตัว
เบาหวาน
โรคไขมัน /หัวใจ

70
(81.4)
97
(83.6)

16
(18.6)
19
(16.4)

0.171

133
(84.2)
34
(77.3)

25
(15.8)
10
(22.7)

0.714

87
(82.1)
25
(92.6)
55
(79.7)

19
(17.9)
2
(7.4)
14
(20.3)

1.145

87
(82.1)
25
(92.6)
55
(79.7)

19
(17.9)
2
(7.4)
14
(20.3)

0.316

70
(82.4)
97
(82.9)

15
(17.6)
20
(17.1)

0.532

1

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ความรู้โรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติต่อการจัดการตนเอเงง กับการจัดการตนเองของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 202)
การจัดการตนเองของผู้สงู อายุชาวไทยสุสลิม
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.002
0.987
รายได้ต่อเดือน
0.178
<0.001*
ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
0.847
0.847
ความรู้โรคความดันโลหิตสูง
0.896
0.176
ทัศนคติต่อการจัดการตนเอง
0.892
<0.001*
*ค่า p-value<0.05

อภิปรายผล
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการตนเอง
ของผู้สุอายุชาวไทยมุสลิมทีเป็นโรคความดันโลหิตสูงตาบลเหนือคลอ อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สามารถ
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
การจัดการตนเองของผู้สู งอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตาบลเหนือคลอง อาเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ในภาพรวม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ82.7 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.3
และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตาบลเหนือคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีการจัดการตนเองที่ดีโดยเน้นในการจัดการตนเองเรื่อง การรับประทานยาอย่าง
ถูกต้องตรงชนิด ถูกขนาดถูกเวลา ได้มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อย
กว่า 30 นาที และมีความตระหนักในเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติเช่น แขน-ขา อ่อนแรง ปวดศรีษะ เดินเซ ให้รีบ
พบแพทย์โดยด่วนส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพ็ชร สมทรัพยสิน(2556) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบวาผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม
การจัดการตนเองสู สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ ถาดแสง(2554)ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตสูงพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนการ
จัดการตนเองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองสูง และไม่สอดคล้องกับดวงใจ พรหมพยัคฆ์( 2554) ศึกษา
งานวิจั ยเรื่องประสบการณ์การจั ดการตนเองของผู้ป่ว ยเบาหวานผู้ใหญ่ ในจัง หวัด พิ ษ ณุโลกผลการวิ จัยพบว่ า
ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงตาบลเหนือคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในรายด้าน พบว่าการจัดการตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ด้านการลงมือปฏิบัติอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 93.1 รองลงมาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
อยู่ในระดั บมากสุดคิดเป็นร้อยละ 89.6 รองลงมาด้านการตั้งเป้าหมายอยู่ในระดับมากสุ ดคิดเป็นร้อยละ71.8
รองลงมาด้านการประมวลและการประเมินอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาด้านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 64.9 และด้านการสะท้อนตนเองอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 54.5 สามารถ
อธิบายผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ให้ความสาคัญในการจัดการตนเองเพื่อเกิดการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมให้ความรู้
มีการอบรมอสมในการให้ความรู้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านทาให้ผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ราตรี อร่ามศิลป์ (2550) ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองในด้านการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สายใจ จรุจิตร พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตในอาเภอหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี มีการจัดการตนเอง ด้าน การปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ พัทธยา เกิดกัลป์ (2558)ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลหนึ่ง มหาสารคราม ที่พบว่า พฤติกรรมผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเองด้านการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนี เปี่ยวนุ่ม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการด้าน การตั้งเป้าหมายอยู่ใน
ระดับมากที่
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ รายได้
(r = 0.178) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีรายได้มากมีการจัดการตนเองได้มากเนื่องจากมีเวลาในการจัดการ
ตนเองมากกกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สอดคล้องการศึกษาของ สมรัตน์ ขามาก (2556)ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อาเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องการศึกษาของ สุวิชา จันทรทรา
(2556) ที่ศึกษา เรื่องประสิทธิผลของการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อาเภอคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่สอดคล้องกับ
นิธิวดี (2543) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องการดูแลตนเองของผู ปวยโรคความดันโลหิตสูง ณ
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดสระบุรี พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับ การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ทัศนคติต่อการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.892) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการจัดการ สามารถอธิบายได้ ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมมีทัศนคติต่อความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อที่อยู่ในใจ
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นการออกกาลังกายสม่าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้งและนานครั้ งละ 20-30นาทีช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดได้ ความตั้งใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนควรปฏิบัติ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการจัดการ
ตนเองที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรรณ เจนจบ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
จัดการตนเองในการควบคุมระดับ ความดั นโลหิต สูง สอดคล้ องกับ กับ มณี รัตน์ ธี รวัฒ น์ ศึกษาเรื่องปัจจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการตนองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การจัดการตนองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับ และรักชนก ชูพิชัย (2550) พบว่าทัศนคติมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุดารัตน์ พุฒพิมพ์
(2545) ที่ศึกษา ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองที่พบว่าทัศนคติไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ r = 0.425, p-value <0.001
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. สาธารณสุขอาเภอ ควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ปว่ ยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวมข้อมูลอาการและอาการแสดงที่ต้องเฝ้า
ระวัง การการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์จากการสังเกตอาการผิดปกติ และการประเมินตนเอง
เป็นระยะเพื่อปรับพฤติกรรมให้บรรลุผลสาเร็จในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองให้ตรงตามความรู้ของผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์โดยด่วน
การรับประทานยาอย่างถูกต้อง การออกกาลังกายอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการการจัดการตนเองให้ตรงตามทัศนคติของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การแนะนาให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สาธารณสุขอาเภอ ควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ปว่ ยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวมข้อมูลอาการและอาการแสดงที่ต้องเฝ้า
ระวัง การการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์จากการสังเกตอาการผิดปกติ และการประเมินตนเอง
เป็นระยะเพื่อปรับพฤติกรรมให้บรรลุผลสาเร็จในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองให้ตรงตามความรู้ของผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์โดยด่วน
การรับประทานยาอย่างถูกต้อง การออกกาลังกายอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดั น
โลหิตสูง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการการจัดการตนเองให้ตรงตามทัศนคติของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การแนะนาให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. หน่วยงานสาธารณสุขอาเภอร่วมกันกาหนดนโยบายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงให้มีการจัดการตนเองที่ดีขึ้นเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการ
จัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง เพื่อให้เกิดนโยบายในการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในโอกาสต่อไป
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการ
จั ด การตนเองในผู้ สู ง อายุ เป็ น ประจ าโดยเน้ น การให้ค วามรู้เรื่ องโรคความดั น โลหิต สู ง กับ ผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการตนเองที่ดีขึ้นต่อไป
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของ
อาสาสมัครประจาหมู่บ้านตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
FACTORS RALATED TO PARTICIPATION IN MANAGING FOOD SAFETY
VILLAGE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS PUEA SUB-DISTRICT
CHIANG KLANG DISTRICT NAN PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้าน
จัด การอาหารปลอดภัย และปั จจั ยที่ มี ความสัม พั นธ์ กับ การดาเนิ นงานหมู่บ้ า นจั ดการอาหารปลอดภัยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กลุ่ มตัวอย่างคือ อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวนทั้งหมด 171 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคส
แควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับมาก ร้อยละ 62.0 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 36.2 และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ เพศ
แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยการสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติต่อการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทัศนคติต่อการดาเนินงาน
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the
participation in managing food safety village and the factors that related to the participation
in managing food safety village of village health volunteers Puea Sub-District, Chiang
Klang District, Nan Province. The samples totally comprised 171 village health volunteers.
Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018. The
data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chisquare analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study
results indicated that the participation in managing food safety village of village health
volunteers was found firstly at a high level accounted for 62.0 %; followed by a moderate
level accounted for 36.2%, and lastly at a low level accounted for 1.8 % respectively.
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Regarding the factors that related to the participation in managing food safety village of
village health volunteers, they were statistically significant (p-value <0.05) including sex,
motivation towards managing food safety village, and attitudes towards managing food
safety village.
The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
promote the village health volunteers to participate in the managing food safety village by
encouraging motivations and attitudes towards the managing food safety village.
Keyword : Participation, Village Health Volunteers, Managing of Food Safety Village,
Motivation towards Managing Food Safety Village, Attitudes towards
Managing Food Safety Village

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดยุทธศาสตร์และวางแผนใน
ระยะยาวด้านสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คือแผนงานด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาความ
มั่นคงด้านอาหาร วัตถุประสงค์และกิจ กรรมคือ การพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารและการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านอาหาร รณรงค์สร้างความรู้และค่านิยมการบริโภคอาหารสุขภาวะ ควบคู่ไปกับค่านิยมของวิถีชีวิตสุข
ภาวะ การพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
จึงมีการดาเนินงานโดยมีการมอบนโยบายการดาเนินงานจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย จานวน 20
จังหวัด ซึ่งจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้ รับนโยบายจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย มาดาเนินงาน
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดน่านรับนโยบายจังหวัดต้ นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข ในการดาเนินงานจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยอย่างเป็นทางการ เดือนสิงหาคม 2560
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, 2560) สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตอบสนองนโยบาย
จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ได้ดาเนินงานโครงการอาเภอสร้างสุข อาหารปลอดภัย สู่สุขภาพดีวิถี
ธรรม โดยเริ่ม ด าเนิ น งานด้ า นอาหารปลอดภัย ในต าบลเปื อ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นจั ด การอาหารปลอดภั ย
(สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน,2560) เริ่มต้นจาก 1 หมู่บ้านเมื่อประสบผลสาเร็จจึงขยายสู่ทุก
หมู่บ้านในตาบลจานวน 15 หมู่บ้าน ดาเนินงานโดยการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาอาหารปลอดภัยในชุมชน
นาไปสู่การกาหนดมาตรการชุมชนถือปฏิบัติในทุกหมู่บ้านโดยจัดทาและส่งมอบแผ่นป้ายมาตรการอาหารปลอดภัย
ให้กับกานัล/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนาไปติดเมื่อมีงานบุญและงานพิธีต่างๆในชุมชน ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (สานัก
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และมาตรการอาหารปลอดภัย ได้แก่ 1)
ส่งเสริมการให้ความสาคัญต่อการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 2) จัดสถานที่ประกอบอาหารให้เป็น
สัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 3) มีสารวัตรอาหารเป็นผู้กากับดูแลการประกอบอาหารให้ สุก สะอาด
ปลอดภัย 4) งดเลี้ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สุกๆดิบๆ ขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขก 5) งดการจัดเลี้ยงอาหารว่าง ที่มีแป้ งและ
น้าตาลสูง เช่น กาแฟ โอวัลติ ล นม ขนมปัง ลูกอม และข้าวต้ม ในงานสีดา 6) ส่งเสริมการใช้ เมนูอาหารสุขภาพ
(ลดหวาน มัน เค็ม) โดยใช้อย่างน้อย 1 เมนู ในงานบุญ และงานสีดา 7) งดใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว (ใช้กระติ๊บข้าว
หรือใบตองแทน) 8) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และจัดตั้งตลาดสีเขียวในชุม ชน 9) รณรงค์ลดการ
แจกเครื่องดื่มชูกาลัง ในงานลงแขก 10) งดการเสิร์ฟเครื่องปรุงรสบนโต๊ะอาหาร และได้การบูรณาการเข้ากับ
ธรรมนู ญสุขภาพตาบล โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้ าน ทุ กคนจ านวน 171 คน ร่วมขับเคลื่ อนการ
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ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ในปี เดือนธันวาคม 2560 ได้มีการประกาศใช้มาตรการหมู่บ้านอาหาร
ปลอดภัยอย่างเป็นทางการ (สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน,2560)
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการดาเนินงานหมู่บ้านอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเลือกพื้นที่ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้โดยศึกษากับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพราะหากทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดาเนินงานที่แท้จริง ก็
จะสามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานของการดาเนินงาน เป็นแนวทางในการพัฒนางานหมู่บ้านอาหารปลอดภัยของ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร สาธารณสุขอาเภอ สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริห าร
ส่วนท้องถิ่น สามารถนาไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัยให้สอดคลองกับนโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ,1980) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1.การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
2. การมีส่ วนร่ว มในการเสียสละพัฒ นาและปฏิบั ติ 3. การมีส่ว นร่วมในผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการดาเนินงาน
หมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย และทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ตัวแปรตาม คือ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จานวน 171 คน ซึ่งได้จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ทั้งหมดในเขตตาบลเปือ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการดาเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัย จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย จานวน
15 ข้อ และส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย จานวน 20 ข้อ แล้วนาไปหา
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยแรงจูงใจในการการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ค่าความ
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เชื่อมั่นเท่ากับ 0.902 ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.920
และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 จากนั้น ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์
สันและไคสแควร์

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542729 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0027

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ
81.3 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.81 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 27 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 70 ปี มีสถานภาพสมรส พบว่าเป็น
สถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.4 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่ามากที่สุด ร้อยละ 53.2 อาชีพ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.0 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 600-5,000 บาท มากที่สุด ร้อย
ละ 60.3 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 5,219.38 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,700 บาท และรายได้มากที่สุด
อยู่ที่ 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ร้อยละ 57.3 โดย
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ 11.27 ปี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 1 ปี และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด 30 ปี
2. แรงจูงใจในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
มีแรงจูงใจในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.1 และระดับน้อย ร้อยละ 6.4
3. ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
มีทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 0.6
4. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 62.0 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 36.3 และระดับ
น้อย ร้อยละ 1.8 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน รายด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 83.6
ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.4 ไม่พบระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 64.9
ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.2 ระดับน้อย ร้อยละ 2.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ
64.9 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.6 ระดับน้อย ร้อยละ 3.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ
58.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.2 ระดับน้อย ร้อยละ 2.3 (ดังตาราง 1)
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (n=173)
การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
จานวน
ร้อยละ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยในภาพรวม

ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

(80 - 100 คะแนน)
(60 - 79 คะแนน)
(20- 59 คะแนน)

106
62

62.0
36.2

3

1.8

(60-75 คะแนน)
(45-59 คะแนน)
(15-44 คะแนน)

111
55
5

64.9
32.2
2.9

(60-75 คะแนน)
(45-59 คะแนน)
(15-44 คะแนน)

111
54
6

64.9
31.6
3.5

(60-75 คะแนน)
(45-59 คะแนน)
(15-44 คะแนน)

143
28
0

83.6
16.4
0

(60-75 คะแนน)
(45-59 คะแนน)
(15-44 คะแนน)

100
67
4

58.5
39.2
2.3

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
ของอสม. พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า แรงจูงใจในการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.610) ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
(r = 0.640) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 173)
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัย
ตัวแปร
p-value
มาก
ปานกลาง
เพศ
ชาย
36
12
0.021*
(75.0)
(25.0)
หญิง
70
53
(56.9)
(36.9)
สถานภาพสมรส
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
0.325
7
5
(58.3)
(41.7)
คู่
92
54
(69.0)
(37.0)
โสด
7
5
(58.3)
(41.7)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
59
32
0.255
(64.8)
(35.2)
มัธยมศึกษาหรือต่ากว่าปริญญาตรี
43
29
(59.7)
(40.3)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4
4
(50.0)
(50.0)
อาชีพ
เกษตรกรรม
72
44
0.568
(62.1)
(37.9)
ค้าขาย รับจ้าง
25
37
(58.1)
(41.9)
รับราชการ พนักงานของรัฐ
9
3
(75.0)
(25.0)
*ค่า p-value<0.05
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการดาเนินงาน ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยกับการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (n = 173)
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.021
0.784
รายได้ต่อเดือน
-0.138
0.071
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.
0.079
0.305
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
0.610
< 0.001*
ทัศนคติต่องานส่งเสริมสุขภาพ
-0.640
< 0.001*
*ค่า p-value<0.05

อภิปรายผล
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.2 ตามลาดับ ระดับน้อย ร้อยละ 1.8 สามารถ
อธิบายได้ว่า การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน โดยเป็น
สารวัตรอาหาร มีหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ควบคุม กากับ การประกอบอาหารเลี้ยงแขกภายในงานต่างๆ ช่วยให้คนใน
ชุมชนลดความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ ช่วยลดอันตรายของสารเคมี
จากถุงพลาสติก มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยมุ่งเน้นที่การใช้มาตรการชุมชนและหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการรู้จักเลือกบริโภคอาหารจนเกิดเป็นสุขนิสัย
พฤติกรรม และทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี สุวรรณ
โคตร (2551) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 2.43 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญ
นที อินตา (2554) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีวรรณ เทพวงษ์ (2558)
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มากที่สุด
ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 83.6
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 64.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่
ระดับมาก ร้อยละ 64.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ 58.5 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ทางใจ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทาประโยชน์ จากการทางานช่วยให้คนในชุมชน
ลดความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ ช่วยลดอันตรายของส ารเคมีจาก
ถุงพลาสติก มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การรู้จัก
เลือกบริโภคอาหารจนเกิดเป็นสุขนิสัย พฤติกรรม และทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
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สุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย กฤช ตะภา (2553) พบว่าการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ สีดาพล (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.70 (SD = 0.65) สอดคล้องกับการศึกษาของวีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.62 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมตระกูล ราศิริ (2556)
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กับดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยสามารถอธิบายได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเพศหญิง สามารถเข้าถึงและดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยได้ดีกว่า และเพศหญิงมีความ
ถนัดในการดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมากกว่าและการดาเนินงานต้องประสานกับกลุ่มแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ใน
กระบวนการบริหารจัดการด้านอาหารในแต่ละงาน จึงทาให้เพศมีความสัมพันธ์กับดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤช ตะภา (2553) พบว่าของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.4
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนวรรณ คงจุ้ย (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทวีวรรณ เทพวงษ์ (2558) พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมตระกูล ราศิริ (2556) เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ ทองวิเศษ (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 65.1 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านจังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของบทบาทเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน บทบาท
ผู้หญิงสามารถดาเนินงานได้ใกล้เคียงกับเพศชาย บทบาทหน้าที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่นเดียวกัน
เพศหญิงสามารถทาหน้าที่ได้เช่นเดียวกับเพศชาย
แรงจูงใจในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.420) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน สามารถ
อธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน และ
ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติ งานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากย่อมพอใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากเช่ นกัน การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนร่วมงาน และชุมชน รวมถึงสามารถจัดการปัญหา
อุปสรรคที่ท้า ทายความสามารถในการดาเนิน งานหมู่บ้านจั ดการอาหารปลอดภัยได้เองดัง นั้นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจินตนา บุญยิ่งและคณะ(2556) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราภรณ์ สีดาพล (2557) พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. =0.45) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2558) พบว่า แรงจูงใจมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นในงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรติ บุญมาก (2551) พบว่า แรงจูงใจด้านความสาเร็จในการทางานและด้านปัจจัยค้าจุน
ทุกด้าน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ในศูนย์สุขภาพชุมชน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนิน งาน บุคลากรมีภาระความรับผิดชอบงานหลาย
ด้าน รวมถึงค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับภาระงาน บางคนขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.865) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สามารถอธิบาย
ได้ว่า การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและคนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดี สามารถนามาตรการนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีคณะกรรมการการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการ
อาหารปลอดภัยอานวยความสะดวกในการดาเนินงานช่วยให้ดาเนินงานได้ง่ายขึ้น เกิดความสามัคคีในการร่วมงาน
และมีความภูมิใจที่ได้รับหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย หมู่บ้าน ทาให้
ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี สุวรรณโคตร
(2551) พบว่า ทัศนคติต่อกองทุนพัฒนาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการมีส่ว นร่วมของผู้นาชุมชนในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา บุญยิ่งและคณะ (2556) พบว่า
ทัศนคติต่อกระบวนการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพมี ความสัมพั นธ์กับ การมี ส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องการศึกษาของ
สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2558) พบว่า ทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาวีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่าทัศนคติต่อการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ r = 0.596,
p-value <0.001 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ข้อข่าวสาร ขาดการสร้างความตระหนักให้ ผู้ประกอบการตลาด
เห็นความสาคัญเรื่องอาหารปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง ควรเพิ่มเติมนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัยของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรกาหนดแผนงานเรื่องการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัยของสานักงานสาธารณสุขสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สาธารณสุขเชียงกลาง ควรมีการปรับปรุงการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้ตรงตามการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน โดยเฉพาะเรื่องการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน การประเมินภาวะสุขภาพของคนในชุมชน และการค้นหาปัญหาการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้
ตรงตามแรงจูงใจในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่อง การมีอานาจตัดสินใจในการ
ดาเนินงาน วิธีการจัดการปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและการได้ไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่ ในการดาเนินงาน
หมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการปรับปรุงการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้
ตรงตามทัศนคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดหางบประมาณในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ การวางแผนการดาเนินงานให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ง่ายและประเมินผลได้ง่ายขึ้น
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรรักษามาตรฐานในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย
โดยมีการทบทวนความรู้ และจัดอบรบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการ
อาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จานวนตัวอย่าง 167 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ สูงอายุระยาวระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 61.08 รองลงมาระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.96 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.96 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ได้แก่ อาชีพ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งเน้นเรื่องการ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had an objective to examine the
participation of village health volunteers in Yingo District Narathiwat Province. The
samples of this study totally comprised 167 village health volunteers in Yingo District
Narathiwat Province. These samples were selected using simple random sampling method.
Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018. The
data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chisquare analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study
results showed that the participation of village health volunteers in the elderly for long term
care was found firstly at a moderate level accounted for 61.08%; followed by a low level
accounted for 20.96%, and lastly at a high level accounted for 17.96% respectively.
Regarding the factors that related to the implementation of village health volunteers, they
were statistically significant (p-value <0.05) including occupation and motivation towards
working implementation.
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The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
promote the village health volunteers to participate in long term care for the elderly by
increasing motivation towards working implementation with an emphasis on the
management for solving the problems occurred in the area.
Keywords : The Participation, Village Health Volunteers, Long Term Care for The
Elderly, Motivation towards Working Implementation

บทนา
ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามคานิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป
เพิ่มเป็นร้อยละ 14 สาหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 10.5 และกาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 20 และในปี 2574 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2560)
รัฐบาลจึงจึง ได้วางแผนการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (2560-2579) โดยมี
นโยบายการดูแลสุขภาพผู สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ที่มุงเนนใหดูแลสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุ ตั้งแต
ยังมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวยใหยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดี ใหยาวนานมากที่สุด ส่งเสริมใหผูสูงอายุและผูเกี่ยวข
องเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและให้หน่วยงานหรืององคกรต่างๆรวมถึงอาสาสมัครในชุมชนมีส วนรวมใน
การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว ชุมชนใหเกิดความอบอุน มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สุขใจทั้งใน
ภาวะที่ปกติและภาวะที่เจ็บปวย พิการหรือทุพพลภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือ อสม.นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจึงนับเป็นกาลังสาคัญจากภาคประชาชนที่มา
ทางานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นกลุ่ม
แกนนาสุขภาพที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและบริบทสังคมจากอดีตที่เน้นการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ มา
เป็ น การส่ งเสริ มให้ป ระชาชนมี พ ฤติ กรรมสร้ างเสริม สุ ขภาพที่ เหมาะสมเพื่ อป้ องกั นโรคไม่ ติ ด ต่ อที่ อาจเกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะบทบาทที่ลงไปดูแลสุขภาพที่ บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการใน
ชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีจานวนมาก ทั้งในส่วนที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงครอบครัว ที่สาคัญคือมีผู้สูงอายุจานวนมากที่ต้องอยู่ตามลาพังและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
อาเภอยี่งอ มีประชากรทั้งหมดจานวน 37,335 คน มีผู้สูงอายุ จานวน 4,643 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44
ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ คือ มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 52.62 โรคเบาหวาน
ร้อยละ 15.42 โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 0.97 โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ0.90 และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ร้อยละ 0.86 (สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ,2560) และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองที่เหมาะสม
ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการด้านสุขภาพ ขาดการออกกาลังกายที่เหมาะสม มีปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการ ขาดผู้ดูแลและขาดการเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง มีภาระจากการเลี้ยงหลานและ ไม่สามารถถึงข้อมูล
ข่าวสาร ขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ (สนง.สาธารณสุขอาเภอยี่งอ,2560)
ปัญหาต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้ว่าสังคมผู้สูงอายุในอาเภอยี่งอ กาลังประสบปัญหา ซึ่งทุกหน่วยงานรวมถึงครอบครัว
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ชุม ชนควรเข้า มามี ส่ว นร่ว มในการดู แลผู้สู ง อายุ อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ า นในอาเภอยี่ งอ จั ง หวั ด
นราธิวาส จานวน 520 คน (สนง.สาธารณสุขอาเภอยี่งอ,2560) จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จึงได้ทบทวนแนวคิดโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Cohen and
Uphoff (1980) โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจะต้องประกอบไปด้วย 4
ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมั ครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในงาน
ผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสเพื่อนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
และเป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980)
ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อาเภอยี่งอ จังหวัด จานวน 167 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือน สิงหาคมคม ถึง
กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงในใจในการปฏิบัติงาน จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว จานวน 20 ข้อ แล้วนาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบ สอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามทั้งฉบับ
มีค่าความเชื่อมั่น 0.912 ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีค่าความเชื่อมั่น 0.802 ด้านแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.884 และด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีค่าความเชื่อมั่น
0.933 จากนั้ น ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิติ คือ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU 542324 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561 0022

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 82 มีอายุระหว่าง 40-49 ปีมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.5 อายุเฉลี่ย เท่า กับ 43.3 ปี อายุต่าสุดเท่ ากับ 22 ปี และอายุ สูงสุดเท่า กับ 69 ปี ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพคู่ คิดเป็น ร้อยละ 76.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 61.6 อาชี พแม่บ้าน /
พ่อบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ต่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.3 โดยมี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,584.7 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุด คือ 1,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมากที่สุด 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดยระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเฉลี่ย เท่ากับ 12.2 ปี ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านน้อยที่สุด 2 ปี ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมากที่สุด 38 ปี
2. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่ามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส่วนใหญ่
อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 74.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.9 และระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 1.2
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.0 และระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 7.7
4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.9 และระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 18.0 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รายด้านเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.1 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
26.3 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.6 2) ด้านการรับผลประโยชน์ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.1 ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 22.7 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 19.2
3) ด้านการตัดสินใจ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56.9 ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 22.7 และระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 20.4 4) ด้านการติดตามประเมินผล ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56.9 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.1
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.0 (ดังตารางที่1)
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการมีส่วนร่วมของ อสม.ประจาหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว รายด้าน (n = 167)
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ)
-ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน
44(26.3)
97(58.1)
26(15.6)
-ด้านการรับผลประโยชน์
38(22.7)
97(58.1)
32(19.2)
-ด้านการตัดสินใจ
38(22.7)
95(56.9)
34(20.4)
-ด้านการติดตามประเมินผล
35(21.0)
5(56.9)
37(22.1)
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า อาชีพและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.702) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการ
มีส่วนร่วมของ อสม.ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 167)
ตัวแปร
 เพศ
ชาย
หญิง
 สถานภาพสมรส
โสด หม้าย หย่าร้าง
คู่
 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาขึ้นไป
 อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าชาย ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน พ่อบ้าน
รับจ้าง

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
มาก
ปานกลาง
น้อย
3 (10.0)
27 (19.7)

17 (56.7)
85 (62.0)

p-value
0.130

10 (33.3)
25 (18.2)
0.179

3 (8.8)
27 (20.3)

21 (61.8)
81 (60.9)

10 (29.4)
25 (18.8)
0.402

6 (17.6)
21 (20.4)
3 (10.0)

20 (58.8)
59 (57.3)
23 (76.7)

8 (23.5)
23 (22.3)
4 (13.3.)
0.01*

7 (21.9)
9 (21.3)
12 (20.0)
2 (4.8)

17 (53.1)
18 (54.5)
43 (71.7)
24 (57.1)

8 (25.0)
6 (18.2)
5 (8.3)
16 (38.1)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อสม. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการมีส่วนร่วมของ
อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 167)
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการเป็น อสม.
ความความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
* p – value<0.05

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
-0.040
- 0.028
-0.083
0.010
0.702

0.610
0.719
0.284
0.900
<0.001*

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจา
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังต่อไปนี้
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
61.1 รองลงมาคือ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.9 และระดับมากร้อยละ 18.0 อธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านอาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถนาความรู้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวไปใช้ดูแลผู้
อายุในครอบครัวของตนเองได้ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเยี่ยมบ้า นผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาด้าน
สุขภาพ และได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินงานคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน แต่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนเรื่องการไปศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้สูง อายุระยะยาวเท่า ที่ควร และยังขาดโอกาสเข้าร่วมการ
ตัดสินใจปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
(2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านในการส่งเสริม
สุขภาพโดยพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุด
ปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านเขตเทศบาลตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมในการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส ในรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง มากที่สุด คือด้านการจัดกิจกรรมตามแผน รองลงมาคือด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ
และด้านการติดตามประเมินผล ตามลาดับ การมีส่วนร่วมด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลางมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.3 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การคัดกรองสภาวะสุขภาพ การ
เยีย่ มบ้าน การให้คาแนะนาต่างๆแก่ผู้สูงอายุระยะยาว แต่ยังขาดโอกาสที่จะเข้ามาสรุปติดตามการความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดปรีชา
เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับ งานวิ จั ย ของ กฤษยาภั ส สร์ ขาวปทุ ม ทิ พ ย์ (2556) ที่ ศึกษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านเขตเทศบาลตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมในการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานด้านการจัดกิจกรรมตามแผนอยู่ในระดับมาก
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อาชีพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สู งอายุ ระยะยาว อาเภอยี่ง อ
จังหวัดนราธิวาส สามารถอธิบายได้ว่า อาชีพที่ต่างกัน ทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่างกัน อาจเนื่องมาจากอาชีพแม่บ้าน /พ่อบ้าน สามารถแบ่งเวลาว่างจากการทางานบ้านไป
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้มากกว่าอาชีพอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
เขตเทศบาลตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง จังหวัดจัน ทบุรี พบว่าอาชีพมี ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิ พย์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมี ส่ วนร่ว มของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้ า นในงานส่ งเสริม สุขภาพผู้สู ง อายุ อาเภอปาย จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน พบว่าอาชีพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.702) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถอธิบายได้ว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางานและป้องกันไม่ให้
เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ย่อมพอใจที่จะมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานมากเช่นกันจึงทาให้แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่พบว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสัมพันธ์ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ พรชุลี จันทร์แก้ว (2555) ที่ศึกษาปัจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
อาเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นันทิยา เมฆวรรณ (2556) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดอุดรธานี

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยเพิ่มนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอยี่งอ ควรกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานเพื่อ สนับสนุนการ
ทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอยี่งอ ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมากขึ้น โดยการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นเรื่องการจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้อานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอยี่งอ ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงขั้นตอนการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นคนในพื้นที่และรู้ถึงความต้องการของ
คนในชุมชนเป็นอย่างดี จะทาให้งานที่ออกมาตรงกับความต้องการของคนในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านจะรู้สึกภาคภูมิใจและจะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆมากขึ้น
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอยี่งอ สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยการเพิ่มสิ่งตอบแทนจากปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและได้ศึกษาแบบอย่างที่ดีในการทางานแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยนาเอาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาจัด
กิจ กรรมส่ง เสริม การมี ส่ว นร่วมของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ้า นในการดูแลผู้ สูง อายุ ระยะยาวต่อไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แบบผสมผสานทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหา
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS FOR CARING OF THE
DEPENDENCY ELDERLY BANGRAKPHATTHANA SUBDISTRICT BANGBUATHONG
DISTRICT NONTHABURI PROVICE
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อาจารย์ที่ปรึกษา
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวนทั้งหมด 202 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28
สิ ง หาคม ถึ ง 9 กั น ยายน 2561 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 36.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ
63.9 ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวการดูแลผู้ สูงอายุภาวะพึ่งพิงและปัจจัยด้นแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานไม่ มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (p-value > 0.05)
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพจิต และการให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในขณะที่มีภาวะวิตกกังวลมากขึ้น
คาสาคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
Abstract
This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the
role of village health volunteers for caring of the dependency elderly and the factors that
related to the role of village health volunteers for caring of the dependency elderly at
BangRak Phatthana Subdistrict in Bangbuathong District, Nonthaburi Province.
The sampling group of this study totally comprised 202 village health volunteers.
The instrument used for data collection was questionnaires during the 28th August - the 9th
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient statistics. The study results showed that the role of village health volunteers for
caring of the dependency elderly was found at a high level accounted for 36.1% and
followed by a moderate level accounted for 63.9% respectively. Meanwhile, the factor on
knowledge about caring of the dependency elderly and the factor on the motivation to work
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were not correlated with the role of village health volunteers for caring of the dependency
elderly (p-value > 0.05).
The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should
have more promotions about the role of village health volunteers for caring of the
dependency elderly by developing the role of village health volunteers for caring of the
dependency elderly having mental health and giving some advice and assistance to the
dependency elderly while having the anxiety.
Keyword : Role of Village Health Volunteers, Caring of the Elderly, Dependency Elderly

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนของประเทศ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีทั้งเน้นหนักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) กับการสื่อสารข้อมูล โดยผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) เพื่อเป็นกาลังคนของการ
ดาเนินงานสาธารณสุข มูลฐานที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันได้มีการรวมอาสาสมัคร
ทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกันเป็น อสม. ประเภทเดียว มีจานวนถึง 1,047,800 (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข)
(2536) จุดเริ่มต้นของ อสม.จากความคิดที่ว่า 10 -15 ครัวเรือน ต้องมีคนที่รู้เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์รวมในการ
ให้คาปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได้ และเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศในชุมชน นับว่าเป็น
จุดสาคัญในการเริ่มต้นให้คนมีความรู้เรื่องสุขภาพ จนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิก
ทั่วไปว่า เป็นกิจการสาธารณสุขมูลฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีเป้าหมายพัฒนาสุขภาพของประเทศ ที่มุ่งหวัง
ให้ประชาชนไทย ทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยื น
(กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข) (2536)
ปัจจุบันระบบสุขภาพไทยกาลังเผชิญกับสิง่ ที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยน
จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประชาชน
มีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐ เริ่มมีจากัด ไม่เพียงพอต่อการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่า ยด้านสาธารณสุข อีกทั้งการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขยังไม่เพีย งพอและไม่ต่ อเนื่อง
อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ มีการสูญเสียกาลังคน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกิดการขาดช่วงในการหาบุคคลมาทดแทนการขาดแคลนอัตรากาลังที่จาเป็นทาให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีภาระงานมากกว่าปริมาณที่บุคลากรคนหนึ่งตาแหน่งหนึ่ง จะทาได้ในระยะเวลา
หนึ่งตามกรอบมาตรฐานที่กาหนด จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพในภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีกาลังคนด้านสุขภาพในชุมชนที่มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการดูแลและจัดการ
ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน ประกอบกั บ พฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ
(Non-communicable diseases : NCDs) มากขึ้น รวมถึง มีผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง จานวนถึง 1 ล้านคน และมี
จานวน 9 แสน หกหมื่นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน2 (ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558) และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทย มีผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 471,978 คน คน (ข้อมูล TDRI
ณ 7 ตุลาคม 2559)
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จังหวัดนนทบุรี อาเภอบางบัวทอง มีจานวนประชากรทั้งหมด 188,827 คน จานวนหลังคาเรือน77,654
หลังคาเรือน จานวนผู้สูงอายุ 16,642 คนและจานวนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 249 คนและโรงพยาบาลบางบัวทอง
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับนโยบายส่งเสริมในการดูแลด้านสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัคร.
เป็นภาคีเครือข่ายที่สาคัญ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวนทั้งหมด 1,217 คน (อ้างอิง สสออาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี) แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 ตาบท 69 หมู่บ้านประกอบด้วย ตาบลโสนลอย บางบัวทอง บางรัก
ใหญ่ บางคูวัด ละหาร ลาโพ พิมลราช บางรักพัฒนา อาสาสมัคร ทาหน้าที่ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู แนะนา
และแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพกับชุมชน และมีผู้สูงอายุ จานวนทั้งหมด 16,642คนจากการ
สารวจด้านสุขภาพผู้สูงอายุพบว่าร้อยละ 42.6 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 52.2
ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคความดัน ร้อยละ 61.7 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า ร้อยละ 63.6
ของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันและการประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี , 2559) จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่มีจานวน 249 คน
ซึ่งมาจากการการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขยังคงขาดองค์ความรู้ในเรื่องบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจานวนประชากรใน
ตาบลบางรักพั ฒนา อาเภอบางบัวทอง จั งหวั ดนนทบุ รี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.บางบัว ทอง
ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านคลองบางแพรก บ้านคลองนิ้วค่อม บ้านบางแพรก บ้านคลอง
บางไผ่ บ้านอ่าวกระท้อน บ้านลาดปลาดุก บ้านคลองวัดลาดปลาดุกเป็นชุมชนเมือง มีจานวนประชากรมากที่สุด
ของ อ.บางบัวทอง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ตาบลบางรักพัฒนามีประชากรทั้งหมด 32,191 คน มีจานวน
หลังคาเรือน 13,370 หลังคาเรือน จานวนผู้สูงอายุ 3,619 คนจานวนผู้พิการ 93 คนและจานวนผู้สูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง 29 คนและโรงพยาบาลบางบัวทองเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับนโยบายส่งเสริมในการดูแล
ด้านสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัคร. เป็นภาคีเครือข่ายที่สาคัญ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวนทั้งหมด 202 คน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรัก
พัฒนาอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ง นี้ เป็ น การศึกษาเรื่อง บทบาทของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ า นในการดู แ ล
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลัก 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านอาหาร 2. ด้านออกกาลังกาย 3. ด้านอารมณ์ โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส รายได้ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และมีตัวแปรตาม คือบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิง อาเภอบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี

153

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวางเรื่อง กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการ
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของเดเนียล (Daniel, 2010) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 202 คน และสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิ จารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542735 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0033

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูล ทั่ วไปของกลุ่ มตั ว อย่ า ง ส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ร้อยละ 90.1 และเพศชายร้อยละ 9.9 กลุ่ ม
ตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 61-90ปีคิดเป็นร้อยละ20.8 อายุระหว่าง 46-60 ปีร้อยละ 42.3 อายุระหว่าง 31-45 ปีร้อยละ
6.9 อายุต่าสุดเท่ากับ 23 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพโสดหม้าย/หย่า
ร้า ง/แยกกัน อยู่ มากที่ สุด ร้อยละ 90.1รองลงมาสมรสคิด เป็ น ร้อยละ 9.9 กลุ่ม ตั วอย่ างมี ระดั บการศึกษา
ระดับประถมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาระดับมัธยมต้น -มัธยมปลายหรืออนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ
35.6 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 3148.02 รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,300 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 9,000 บาท ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขมากที่สุดอยู่ที่ 30 ปีจานวน 141 คนจานวนร้อยละ 17.27 และจานวนน้อยที่สุด 2 ปี
2. ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดับมากร้อยละ 90.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
ร้อยละ 6.9 และระดับน้อยร้อยละ 3.0
3. แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ระดั บ มากร้ อ ยละ 55.9 รองลงมาคื อ ระดั บ ปานกลางร้ อ ยละ 42.6
และระดับน้อยร้อยละ 1.5
4. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง มากที่สุดใน 3 อันดับแรก
1) ท่านให้คาแนะนาวิธีการ ประกอบอาหารประเภท อบ นึ่ง ย่าง ต้ม เพื่อสุขภาพของ ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง กับญาติ
ร้อยละ 84.0 2) ท่านให้คาแนะนาปริมาณการรับประทานอาหารประเภทเนื้อปลา เต้าหู้ หรือถั่วที่เหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 77.1 3)ท่านให้คะแนะนา ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารให้ครบ
5 หมู่ร้อยละ 76.1 และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง น้อยที่สุด
ใน 3 อันดับแรก 1) ท่านสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง ให้ยอมรับกับสภาพการเป็นอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ
(25.2) 2) ท่านได้ให้คาแนะนาผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง ในเวลาที่มีความวิตกกังวลร้อยละ (42.1) 3) ท่านดูแลส่งเสริม
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (39.9)
(ดังตาราง 1)
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านใน
การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง (n=202)
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง
ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
ระดับมาก
(12 - 15 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(9 - 11 คะแนน)
ระดับน้อย
(0- 8 คะแนน)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับมาก
(60-75 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(45-59 คะแนน)
ระดับน้อย
(15-44 คะแนน)
บทบาทของ อสม
ระดับมาก
(36-45 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(27-35 คะแนน)
ระดับน้อย
(15-26 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

182
14
6

90.0
6.9
3.0

113
86
3

55.9
42.6
1.5

143
45
-

76.1
23.9
-

5. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอสม. ในงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ พิ จ ารณา
ความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยสถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น และไคสแคว์ พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
(r = 0.430) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ในขณะที่ทัศนคติต่องานส่งเสริมสุขภาพ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ
รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ไม่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยส่วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชี พ
กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง โดยวิเคราะห์
ด้วยไคสแควร์ (n = 202)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด / หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
สมรส/คู่
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาขึ้นไป
อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง
มาก
ปานกลาง

p-value

4
(28.6)
41
(23.6)

10
(71.4)
133
(76.4)

0.673

9
(40.9)
31
(22.0)

13
(59.1)
110
(78.1)

0.136

78
(38.6)
72
(35.6)
52
(25.7)

51
(57.3)
41
(26.9)
9
(26.9)

0.547

155
(76.7)
24
(11.9)
23
(11.4)

27
(51.9)
57
(66.3)
17
(48.6)

0.188

156

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อสม. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความรู้ กับบทบาทของอาสาสมัคร วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 202)
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.
ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
0.087
-0.008
-0.129
0.386
0.029

0.219
0.910
0.067
< 0.001*
0.685

อภิปรายผล
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 36.1 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 63.9 สามารถอธิบายได้ ว่า อสม. อาเภอบางบัวทอง รู้สึกภูมิใจที่ไ ด้ทาประโยชน์ในงานบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในภาพรวมระดับมาก ร้อยละ 76.1 รองลงมาคือระดับปานกลาง
ร้อยละ 23.9 และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการ
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีบทบาทมากโดยเฉพาะในเรื่องการ
ออกกาลั งกายและการรับ ประทานอาหารที่พ อเหมาะกับผู้ สู ง อายุ ภาวะพึ่ ง พิง โดยเน้ นบทบาทหลั ก 3 ด้ า น
มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านอาหารผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาไม่มีความสัมพันธ์พีระพล ศิริไพบูลย์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุข ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา เขตพญาไท พบว่าบทบาทที่ปฏิบัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ต่องานสาธารณสุขมูลฐานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.28) ทั้งในด้านการ สุขศึกษา ด้าน
โภชนาการ ด้านการจัดหาน้าสะอาด และการสุขาภิบาล ด้านการอนามัยแม่ และเด็ก และการวางแผนครอบครัว
ด้านการรักษาพยาบาลง่าย ๆ การจัดหายาที่จาเป็นในหมู่บ้าน ด้านสุขภาพจิต ด้านทันตสาธารณสุข ด้านการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ และการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์เว้นแต่ ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และด้านการควบคุมและป้องกันซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุรศักดิ์ สุนทร ปัญญา มิตะรางกูร และ ( 2554 ) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระดับการปฏิบัติ
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี จานวน 68 คน (ร้อยละ 81.93 ) ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปัญญา จิตอร่าม ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ตาบลหนองบ่อ
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 74.1 อาจเนื่องมาจากบริบทการวิจัยครั้ง นี้อยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือ ซึ่งมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่
วัฒนธรรมความเชื่อ ตลอดจนพืชพันธุ์ ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจาง อัจฉริยะโพธา (2558) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพฟันในการ
รับประทานอาหาร ร้อยละ 49.12 ซึ่งไม่สอดคล้องได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการพัฒนาขนมหวานเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการบดเคี้ยวไม่ปกติ ร้อยละ 54.3
2. ด้านออกกาลังกายผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาไม่มีความสั มพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหญิง เหง้ามูล คนในชุมชน
ภาษีเจริญ ที่มีเพศ สถาณภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมและ
การเข้าถึงการออกกาลังกายอยู่ในระดับดีมาก ผลงานวิจัยของ วารี สัญญาหะ 2546 อธิบายได้ว่า ในการออกกาลัง
กายแต่ละครั้งถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ออกกาลังกายควรมีหลักปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมพอดี ถ้าเป็นการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจ ควรอยู่ในอัตราร้อยละ 70 – 80 ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด ความนานของการออกกาลังกาย อย่างน้อย 20- 30 นาที และควรมีการพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน
ควรออกกาลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 6 วัน
3. ด้านอารมณ์ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา ไม่มีความสัมพันธ์ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2551) การ
ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ ภาวะอารมณ์และจิตใจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนาโดยมีการศึกษาเชิงผสานวิธี การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายระดับ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ดูแลจานวน 320 คน และทากรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้อีก 40 ราย การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณาเชิงอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านผล
การศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทองผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน( r = 0.685 )ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (p-value >
0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ระบุว่าแรงจูงใจในการปฎิบัติงานดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สามารถอธิบาย
ได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง
และการประเมิน แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959) โดยสอดคล้องประกอบด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในโอกาสใน
การเจริญเติบโต มีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jesse A
Greenspan, Shannon A McMahon, Joy J Chebet, MaurusMpunga, David P Urassa, Peter J Winch
(2013) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในภูมิภาค โมโรโกโร่ประเทศแทนซาเนีย จาก
การศึกษาพบว่าแหล่งของแรงจูงใจมีทั้งจากอาสาสมัครเอง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ โดยครอบครัวและ
ชุมชนสนับสนุนโดยให้กาลังใจ เงิน และอุปกรณ์ส่วนรัฐบาลและองค์กรที่สนับสนุนให้คาตอบแทน อุปกรณ์และการ
ฝึก ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจของอาสาสมัครมักมาจากครอบครัวส่วนค่าตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับไม่เพียงพอ
ต่อการจูงใจในการทางาน ดังนั้นผู้กาหนดนโยบายและผู้จัดการโครงการควรพิจารณาเรื่องแรงจูงใจทางการเงินที่
เพียงพอเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สอดคล้อง กับงานวิจัยของ Singh D,
Cumming R, Mohajer N, Negin J (2016) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่
ชนบทประเทศอูกันดาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และการดาเนินการของชุมชน เป็นแรงจูงใจที่สาคัญมากกว่าความคาดหวังที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในการ
ทางานและการเดินทางความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
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ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนาต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ
คณิต หนูพลอย (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จังหวัดพัทลุง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีระดับความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 (SD = 0.13) โดยค่าเฉลี่ยความรู้รายข้อที่มีค่าสูงสุด 2 อันดับแรก คือ การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค คือ
การส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่สะอาด และปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.99 และ 0.97 ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. นาผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการตัดสินใจการ
ดาเนินงานบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของตาบลบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีแก่ สสอ
2. กาหนดนโยบายและการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการและเสนอแนะแก่ สสอ.ของบทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของ ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สามารถนาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของ ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัดประชุมสัมนาด้านบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและสนับสนุนให้อาสาสมัครได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงมากขึ้น เช่นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
2. งานวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการดาเนินงานในการดูแลผู้สู งอายุ
ภาวะพึ่งพิงการครั้งต่อไปและปลูกฝังให้คนในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมโดยให้ความรู้และแรงจูงใจคนในครอบครัว
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน 232 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม
ถึง 9 กัน ยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์
ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก ร้อยละ 48.3
และระดับน้อย ร้อยละ 2.2 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจ ต่อการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาสาคัญ : การดาเนินงานป้ องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงจูงใจในการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Abstract
This study is a cross - sectional survey study that aimed to study the implementation
of prevention and control alcohol drinking of Village Health Volunteer and the factors which
related to implementation of prevention and control alcohol drinking of Village Health
Volunteers Muang District, Samutsakhon Province. The samples of this study consisted of
228 persons of Village Health Volunteers. These samples were selected by using stratified
random sampling method. The instrument used for data collection was questionnaire which
collected during on the 28th August – the 9th September 2018.The data was analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product

162
Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the study found that the
implementation of prevention and control alcohol drinking was indicated firstly at a moderate
level accounted for 49.6%; followed by a high level accounted for 48.3%, and lastly at a low
level accounted for 2.2% respectively. For the factors related to implementation of prevention
and control alcohol drinking of Village Health Volunteers, they were statistically significant
(p-value < 0.05) comprising , sex, age, income, knowledge for prevention, control, motivation
and period of working process.
Keywords :

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

บทนา
องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์การบริโภคแอลกอฮอล์ในระดับโลกของ WHO เมื่อปี ค.ศ.2004
พบว่า คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ปริมาณต่อคนต่อปี) เป็นอันดับที่ 42 ของโลกซึ่งสถานการณ์การบริโภค
แอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ไทยจัดเป็นประเทศที่มี
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ใน 10 ของโลก หรืออัตราการดื่มอยู่ที่ 30 % ขณะที่ยุโรปและอเมริกาดื่มสูงถึง
80% และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียนั้นไทยจัดว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 3 รองลงมาจาก
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (นพ. ทักษพล ธรรมรังสี, 2555; ออนไลน์) ซึ่งข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกรม
สรรพสามิตกระทรวงการคลัง โดยใช้ปริมาณการจาหน่ายต่อจานวนประชากรในแต่ละปี พบว่า ปริมาณการบริโภค
เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2540 เฉลี่ย 27.1 ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น
เป็น 39.3 ลิตร/คน/ปี (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องของ
ผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ ก็หันมาดื่มแอลกอฮอล์ จนเป็นเรื่องปกติในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด และจากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2554 พบในกลุ่มประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรวัยนี้ที่มีทั้งหมด 53.9 ล้านคน ผู้ชายดื่ม
มากกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว ผู้ชายเริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 19.4 ปี ผู้หญิงอายุ 24.6 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้น ทาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งพบว่าการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งถึงร้อยละ 30 และเป็นสาเหตุ การตายถึง 1.8 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2 ของประชากรทั้งหมดและเกิดภาวะทุพพลภาพ 58.3 ล้านคน (WHO, 2004) และยังเป็นสาเหตุสาคัญ
ของการเกิดโรคและการบาดเจ็บในประเทศไทย มากกว่า 60 กลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดัน
โลหิตสูง ตับแข็งและทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 65.2 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวถึง 3.8 เท่าของครอบครัวที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ขาดสติ ทาให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภัย (รณชัย คงสกนธ์, 2548; บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจึงต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจัง ซึ่งในประเทศไทยได้ให้
ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ประเทศไทยได้ดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ร่างและการกาหนดใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ
รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์
(แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , 2551)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสาคัญของการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ และได้กาหนดให้เป็น ตัวชี้วั ดของแต่ละหน่วยงานสาธารณสุขจั งหวั ด ทุ ก ๆ แห่ง ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดของการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ร้านค้าและสถานประกอบการ เพราะจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่า
จะพบในกลุ่มเด็กอายุน้อยลง เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม จึงทาให้ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า
ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่นมีแนวคิด และพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ภานุพงศ์ นาคจู,
2555) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น ซึ่งจากข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุอยู่
ในช่วง 18 – 24 ปี มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่าย
เนื่องจาก มีร้านขายเครื่องมีแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงจานวนมาก จากข้อมูลปัญหาและเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นและตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปลูกฝั่งพฤติกรรมที่เหมาะสม และการดูแล
สุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในสังคม เพราะวัยนี้เป็นวัยที่กาลังเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่
จากสถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี (ภาคกลาง)
จานวน 8.2 ต่อแสนประชากร สูงที่สุดในประเทศ และจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 21.7 ต่อแสนประชากร และ
นอกจากนี้ ร้านค้าและสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง ยังคง ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2551 ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่เสี่ยงเป็นจังหวัดเล็ก ๆ มีความผสมผสานกันระหว่างชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท ประกอบด้วย 3 อาเภอ 40 ตาบล และ 290 หมู่บ้าน 55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวนทั้งหมด 3,642 คน แบ่งออกเป็น อาเภอเมือง 1,716 คน อาเภอ
กระทุ่มแบน 976 คน อาเภอบ้านแพ้ว 950 คน จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวนมาก ถึง 18.9 ต่อแสนประชากร และจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยง การดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจาเป็นต่อการป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ เหมือนประการด่านแรกของการ
ดาเนินการสาธารณสุข และการดาเนินงานทางด้านสาธารณสุขในทุก ๆ ด้าน รากฐานของการดาเนินงานจาเป็นต้อง
อาศัยการดาเนินงานของอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก มีความสนใจและสามารถนาข้อมูล
ที่ไ ด้ จ ากการท าวิ จัย ไปด าเนิ น งานป้องกัน ควบคุม เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ ของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยศึกษากับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็จะสามารถนามาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นแนวทาง ให้ผู้บริหาร สาธารณสุขอาเภอ และสาธารณสุขจังหวัด สามารถนาไปใช้ประกอบการ
วางแผนบริหารจัดการพร้อมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้อง
ตามนโยบาย และนามาประยุกต์ใช้เป็น กรอบแนวคิดในการวิ จัยครั้งนี้ ดั งนั้นปัจจัย ที่มีความสัม พันธ์ต่อการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือ ง จังหวัด
สมุทรสาคร จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวั ด
สมุทรสาคร
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กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครประจ าหมู่ บ้าน อาเภอเมือง จัง หวัด สมุท รสาคร ผู้วิจั ยได้ท บทวนเอกสารงานวิจั ย
โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554,
หน้ า 150) ประกอบด้ ว ยบทบาท 4 ด้ า น คือ ด้ า นการส่ ง เสริม สุ ขภาพ ด้ า นการป้องกัน ควบคุมโรค ด้ า นการ
รักษาพยาบาล และ ด้านการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาบทบาทด้านการป้องกันควบคุมโรคมา
ประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วย 1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค 3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ
2544) ทฤษฎีความรู้ในการดาเนินงาน ทฤษฎีแรงจูงใจในการดาเนินงานของ เฮอร์เบอท มีตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้และเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีตัวแปรตาม คือ การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้าน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 232 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่ า งวั น ที่ 28 สิ ง หาคม ถึ ง 9 กั น ยายน 2561 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน
15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4
การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 15 ข้อ แล้ว นาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) โดยความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.913 แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.918 และการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.962 จากนั้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น เมื่อ 3 กันยายน 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU 542733 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561 – 0031
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
40-60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 59.9 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.18 ปี อายุต่าสุดเท่ากับ 24 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 82 ปี
มีสถานภาพการสมรสคู่มากที่สุด ร้อยละ 72.4 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.5 มีอาชีพ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงานประจา ร้อยละ 34.5 มีรายได้ต่อเดือน10,001 บาทขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 55.9
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 13,504.31 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดเท่ากับ 600 บาท และรายได้มากที่สุดเท่ากับ 90,000
บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 37.5
ระยะเวลาในการในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเฉลี่ยเท่ากับ 10.80 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน น้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มากที่สุด 40 ปี
2. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
54.3 รองลงมาคือ ระดับน้อยร้อยละ 23.3 และระดับมากร้อยละ 22.4
3. แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้ าน มีแ รงจู งใจในการดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อยู่ ในระดั บปานกลางร้อยละ 50.4
รองลงมาคือ ระดับมากร้อยละ 32.3 และระดับน้อยร้อยละ 17.2
4. การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พบว่า
ส่วนใหญ่มีการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ
ระดับปฏิบัติมาก ร้อยละ 48.3 และระดับปฏิบัติน้อย ร้อยละ 2.2 รายด้านเรียงตามลาดับ ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน
ระดับมาก ร้อยละ 62.5 2) ด้านการควบคุมโรค ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 48.7 3) ด้านเฝ้าระวัง ส่วนใหญ่
ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.6 (ดังตาราง 1)
5. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(r = 0.136) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.143) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และแรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.550) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ดาเนิน งานป้องกั นควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (n=232)
การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับมาก
(80 - 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(60 - 79 คะแนน)
ระดับน้อย
(20- 59 คะแนน)
ด้านการป้องกัน
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการควบคุม
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ด้านการเฝ้าระวัง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

จานวน

ร้อยละ

112
115

48.3
49.5

5

2.2

(12 - 15 คะแนน)
( 9 - 11 คะแนน)
( 5 - 8 คะแนน)

145
84
3

62.5
36.2
1.3

(12 - 15 คะแนน)
( 9 - 11 คะแนน)
( 5 - 8 คะแนน)

103
113
16

44.4
48.7
6.9

(12 - 15 คะแนน)
( 9 - 11 คะแนน)
( 5 - 8 คะแนน)

99
122
11

42.7
52.6
4.7
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ การ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน โดย
วิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 173)
การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวแปร
p-value
ประจาหมู่บ้าน
มาก
ปานกลาง
เพศ
ชาย
39
37
0.518
(51.3)
(48.7)
หญิง
73
83
(46.8)
(53.2)
สถานภาพสมรส
โสด
20
20
0.535
(50.0)
(50.0)
คู่
83
85
(49.4)
(50.6)
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
9
15
(37.5)
(62.5)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
41
60
0.060
(40.6)
(59.4)
มัธยมศึกษา / ปวช
40
28
(58.8)
(41.2)
อนุปริญญา / ปวส
5
10
(33.3)
(66.7)
ปริญญาตรี / สูงกว่าปริญญาตรี
26
22
(54.2)
(45.8)
อาชีพ
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
23
22
0.691
51.5
48.9
ข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ
7
9
43.8
56.3
เกษตรกรรม
14
8
63.6
36.4
รับจ้างทั่วไป
24
32
42.9
57.1

168

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้ องกันควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับการดาเนินงาน
ป้องกั นควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ข องอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจ าหมู่บ้า น วิ เคราะห์ด้ วย
สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 173)
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
*ค่า p-value<0.05

การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
0.087
0.060

0.187
0.360

0.136

0.038*

0.143

0.029*

0.550

< 0.001*

อภิปรายผล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
ปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับปฏิบัติมาก ร้อยละ 48.3 และระดับปฏิบัติน้อย ร้อยละ 2.2
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมื อง จังหวัดสมุทรสาคร มีการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก โดยเฉพาะในประเด็น การแจ้งข่าวการกระทาความผิดเรื่องการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้ง
เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจด าเนิ น การทั น ที การแจ้ ง ข่าวการกระท าความผิ ด เรื่องการบริโ ภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการ
ทันที และการร่วมผลักดันให้เกิดงานบุญ งานประเพณีปลอดเหล้า นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
ได้ มี การด าเนิ น งานป้ องกัน ควบคุม เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ เพื่ อให้ป ระชาชนปฏิบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง โดยมุ้งเน้นที่การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม ให้ผู้
จาหน่ายและผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมาย จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2553) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง พบว่า การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ผู้บริโภคและผู้จาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามบริโภคและจาหน่าย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดามธรรม จินากูล และคณะ (2551) ศึกษาสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานชุมชน ผลการวิจัย
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พบว่า ชุมชนนิยมจัดงานในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว การเลี้ยงเหล้าในงานที่จัดในชุมชนยังมีอยู่อย่างสืบเนื่ องแต่ไม่มาก
สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทัย วงษ์ใหญ่
( 2553 ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาการดื่มสุราในงานศพ งานบุญ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาในพื้นที่ตาบลโพนเขวา ผลการวิจัยพบว่า ผลการดาเนินการกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพและสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาการดื่มสุราในงานศพ งานบุญ ยิ่งพัฒนาศักยภาพชุมชน
มากขึ้น ทาให้ชุมชนเริ่มจัดการปัญหาการดื่มสุราได้ด้วยตนเองได้มากขึ้นจึงอยู่ในระดับสูง
เมื่ อพิ จารณาการด าเนิ น งานป้ องกันควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในรายด้าน พบว่า การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดย ด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 62.5
ด้านเฝ้าระวัง ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.6 ด้านการควบคุมโรค ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 48.7
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก โดยเฉพาะในประเด็น การแจ้ งข่าวการกระทาความผิดเรื่องการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้ง
เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจด าเนิ น การทัน ที การแจ้ ง ข่าวการกระท าความผิ ด เรื่องการบริโ ภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการ
ทันที และการร่วมผลักดันให้เกิดงานบุญ งานประเพณีปลอดเหล้า นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
ได้ มี การด าเนิ น งานป้ องกัน ควบคุม เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ เพื่ อให้ป ระชาชนปฏิบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม
เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ลง โดยมุ้ง เน้น ที่การป้ องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม
ให้ผู้จ าหน่ ายและผู้บ ริโ ภคปฏิบั ติ ตามกฎหมาย จึง ส่ง ผลให้อาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้ านอาเภอเมื อง
จังหวัดสมุทรสาคร มีการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย
พีรธร บุณ ยรัต พัน ธุ์ และคณะ (2555) ศึกษาผลกระทบทางสั งคมและจัด ทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายการลด
ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลกระทบ
ทางสังคมและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในระยะ 5 ปี ข้างหน้า
อยู่ในระดับ มาก เพราะการผลิ ตเพิ่ม มากขึ้นการเข้า ถึงก็ง่ ายขึ้น ทาให้ผลกระทบทางสังคมเพิ่ มขึ้น จึงต้องเพิ่ ม
นโยบายในการป้องกันมากขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ กิตติพงษ์ สุคุณณี (2555) ศึกษาเรื่องการปฎิบัติและการ
ดาเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานปี 2555 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปฎิบัติและ
การดาเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานอยู่ในระดับมาก เพราะผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 และปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น และไม่
สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ ดิ เรก ควรสมาคม (2556) ศึกษาเรื่องมาตรการควบคุม เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ .ศ. 2551 ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้จาหน่ าย อยู่ในระดับน้อย
เพราะผู้จาหน่ายยังคงหวังผลกาไรจึงคิดหารูปแบบการส่งเสริมการจาหน่ายใหม่ๆมาเพื่อเพิ่มยอดขาย ทาให้ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น งานป้ องกั น ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่
ความรู้ในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.143) สามารถอธิบายได้ว่า ความรู้ในการ
ด าเนิ นงานป้ องกันควบคุมเครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ ยิ่ งอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ได้ ท างานเพิ่ มประสบการณ์ พั ฒนา
ศักภาพตนเอง ศึกษาความรู้ที่ต้องใช้ดาเนินงาน ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้ความรู้พื้นฐานชานาญและความรู้ใหม่
เพิ่มมากขึ้น ยิ่งทาให้การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้ในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความสัมพันธ์กับการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2553) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการบังคับใช้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value < 0.01) ยิ่งมีความรู้มาก ยิ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ความเชียวชาญเฉพาะด้านมาก ยิ่งทาให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมาก และจานวนมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ หญิง
จุฑาภรณ แก้วมุงคุณ (2553) ศึกษาเรื่องการทบทวนองค์ ความรู และการวิเคราะหทิศทางการวิจัย การควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2552 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value < 0.05) ความรู้ในการดาเนินงานมาก ยิ่งเกิดการคิด กระบวนการ
ต่างๆ นวัตกรรม มากขึ้น ทาให้การดาเนินงาน พบแต่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่องาน แต่ไม่สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ พระมหาวิชา กมลภา (2553) ศึกษาเรื่องบทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานครในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่า
จะมีความรู้มากหรือความรู้น้อยก็ยังคงกระทาความผิด ไม่เกิดความตระหนัก และในบางครั้งมีความรู้มากแต่ไม่นามา
ปฏิบัติ จึงทาให้ไม่เกิดประโยชน์และแรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.430) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วยปัจจัยที่ทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาก ย่อมพอใจที่จะดาเนินงานมากเช่นกัน ดังนั้น
แรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคิด ปัญญายิ่ง (2554)
ศึกษาการมี ส่ วนร่วมของภาคส่ วนในการจัดงานศพปลอดเหล้ า จ.ชั ยภูมิ ผลการวิจั ยพบว่ าแรงจู งใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดาเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดงานศพปลอดเหล้า ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ยิ่งมีแรงจูงใจมาก มีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทาให้ผูปฏิบัติงานมีความต้องการที่จะ
ทางานมาก เพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา จุลวัฒฑะกะ (2558) ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
ดาเนินงานจังหวัดปลอดเหล้า ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการการดาเนินงานจังหวัดปลอด
เหล้า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.04 ยิ่งมีแรงจู งใจมาก ยิ่งต้องเกิดการสร้างกระบวนการในการทางานมาก มีแรง
พลักดัน ให้งานออกมาสาเร็จตรงตามเป้าหมายแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ สุคุณณี (2555) ศึกษาเรื่อง
การปฎิบัติและการดาเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของ
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานปี 2555 ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีความไม่
สัมพันธ์กับการการปฎิบัติและการดาเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.
2551 ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.12 ไม่ว่า
จะสร้างแรงจูงใจแบบไหน เพิ่มแรงจูงใจในการทางานให้เพียงใด งานก็ยังคงออกมาในลักษณะเดิม เนื่องจากมีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง ทาให้ไม่ว่าจะมีการสร้างแรงจูงใจมาก หรือน้อย ก็ประสิทฺภาพเท่าเดิม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดควรกาหนดนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้การ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรกาหนดนโยบายเรื่องการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น ให้เกิ ด การด าเนิ น งานป้ อ งกัน ควบคุม เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สานักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นาผลการวิจัยที่
ได้ไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องการจัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านป้องกันเฝ้าระวังควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัดประชุมสัมมนาด้านการดาเนินงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ แก่ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นและสนั บ สนุ น ให้ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมให้มากขึ้น
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรจัดกิจกรรมหรือหาวิธีการสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่ทางานให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น การจัดห้องพักสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่เหมาะสมเป็นสัดส่วน
การจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ เป็นต้น การส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานและ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย
นาเอาแรงจูงใจในการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน โดยขยายไปยังหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เช่น สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเป็นต้น
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กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ฐาวรีย์
ขันสาโรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ที่กรุณา
ให้คาแนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้ งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้เขียนบทความ
วิชาการขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
เพื่ อการเขีย นบทความวิ ช าการในครั้ง นี้ ขอขอบพระคุณ บิ ด า มารดา ครูอาจารย์ ทุ กท่ า นที่ ประสิ ท ธิ์ ป ระสาท
วิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้เขียนบทความวิชาการ ขอขอบคุณ นายวีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร นายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ในการทาบทความวิชาการครั้งนี้
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ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารจากบุคคลใช้งานทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านวิศวกรรม
EVALUATE THE UNDERSTANDING OF THE BUILDING INSPECTION LAW OF
THE GENERAL PEOPLE AND USERS ENGINEERING PRACTICE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กิสนา ไทยบุตร
สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารของกลุ่มผู้ใช้อาคาร
และเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้ มีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้อาคารหรือไม่ โดยเจาะจงเลือกผู้ใช้อาคาร 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม บุ ค คลทั่ ว ไปกับ กลุ่ ม ผู้ เกี่ ย วข้อ งด้ า นวิ ศวกรรม ผู้ ใ ช้ อาคารมาจาก 4 ประเภทอาคาร จาก 9 ประเภทอาคาร
ตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 คือ อาคารชุด โรงงาน อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ โดยศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง ปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลัก
ทฤษฎีสถิติในการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระยะเวลาการใช้อาคารในช่วงเวลา 1-5 ปี กับ 6-10 ปี ผลการศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบ
อาคาร ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ บุคลลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันมีความรู้ความเข้าใจในในช่วงระดับเข้าใจมาก การเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้อาคาร
จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาการใช้ 1-5 ปี กับช่วงเวลา 6-10 ปี ความความสัมพันธ์เชิงบวก ระยะเวลา 6-10 ปี
มีความเข้าใจมากขึ้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้อาคารมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายตรวจสอบอาคารเป็นอย่างดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย ในการใช้อาคาร แต่เพื่อให้กฎหมายที่มีการบังคับใช้
บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงควรมีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนเจ้าของอาคาร
คาสาคัญ : ผู้ตรวจสอบ , ตรวจสอบอาคาร , ความรู้ความเข้าใจ
Abstract
The purpose of this research is to study the understanding of the building inspection law
of the building users, comprehension of the law based on using period is also compared. Two
groups of building users are intentionally specified as general public users and users that have
engineering knowledge or in engineering field. Four out of nine building types required by law
to be inspected in accordance with Ministerial Regulation BE 2548 are selected to be studied ,
condominium building , factory building, tall buildings, large buildings. This research is a
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quantitative survey,. which using questionnaire collective data for statistical analysis in
determining average score are used to measure the cognitive level and analysis of the
relationship between the use of buildings in 1-5 years and 6-10 years. General principles of
building inspection law, type of building to be inspected, and criteria of the inspection are
among those included in the survey. The study shows that the building users have understand
the building inspection law quite well and aware of safety when using the building. However,
in order for the law to reach its objective, it should be seriously enforced in both government
and private sectors.
Key Word (s) : Inspector , Inspection , Understanding

บทนา
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงในปัจจุบันส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีประชากร
จานวนมากเข้ามาทางานและพักอาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมือง ทาให้เกิดการก่อสร้างอาคารใหม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อ
รองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชน การออกแบบอาคารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปในหลายๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารสีเขียว อาคารที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัต ยกรรม ฯลฯ การก่อสร้างอาคาร
ปัจจุบันดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เมื่ออาคารใหม่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
อาคารเก่าที่มีการใช้งานมาแล้วหลายปี พบว่าปัจจุบันฐานข้อมูลสานักงานควบคุมและตรวจสอบและตรวจสอบอาคาร
มีอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบจานวน 27081 อาคาร (bcbgis.dpt.go.th/DPTC/, เข้าถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)
จากกลุ่มประชาชนที่หลากหลายและอาจมีการใช้งานผิดประเภท และขาดการบารุงรักษาทั้งระบบประกอบอาคารให้ใช้
งานได้ปกติ มีความเสื่อมโทรมของอาคารอุปกรณ์ชารุดเสียหาย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ไฟไหม้ อาคารทรุดตัว ลิฟต์โดยสารตก ทั้งหมดนี้เป็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
พ.ศ.2548 เพือ่ บังคับให้อาคารที่มีการใช้งานแล้วจะต้องตรวจสอบเพื่อให้อาคารนั้นมีความปลอดภัย
เมื่อมีกฎกระทรวงบังคับใช้กลุ่มที่ทราบรายละเอียดข้อบังคับต่างๆดีส่วนมากจะเป็นเจ้าของอาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ
หรือผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งผู้ใช้อาคารทุกคนควรทราบถึงรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้เพื่ อเป็นแนวทางในการป้องกัน
ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารเมื่อมีกฎกระทรวงบังคับใช้กลุ่มที่ทราบรายละเอียดข้อบังคับต่างๆดีส่วนมากจะเป็น
เจ้าของอาคาร เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งผู้ใช้อาคารทุกคนควรทราบถึงรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร
ดังเช่นงานวิจัยงานวิจัยหลายๆงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายก่อสร้างและความเข้าใจของผู้ใช้ ความรู้
ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(เผอิญ มีชูนึก,2551) ได้สารวจความเข้าใจของประชาชนจากผู้ที่มายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งพบว่าประชาชนยังขาด
ความเข้าใจ จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน การสารวจความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับข้อบังคับในการ
ขออนุญาตก่อสร้าง ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สุขสันต์ ยังสุขเกษม,2556) โดยการสุ่มประชากรใน
พื้นที่ โดยพบว่าประชาชนมีความเข้าใจในระดับปานกลางโดยได้ความรู้จากการประชาสัมพันธ์จาก อบต. หรืออีกงานวิจัย
เกี่ยวกับ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
(สมพงษ์ ปัญญา, 2553) โดยการสัมภาษณืเชิงลึกและสังเกตุพบว่าประชาชนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนของกฎหมายยังมีการ
ดูแลโดยผู้คบคุมกฎหมายไม่ทั่วถึงจึงได้เพิ่มการประชาสัมพัน์ให้ความรู้แก่ประชาชน
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ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่อยากจะประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารจากผู้ใช้อ าคาร
ซึ่งคาดว่าผลจากการสารวจสามารถทราบแนวความคิดที่ประชาชนมีต่อกฎหมายฉบับนี้ไม่มากก็น้อย และอาจเป็น
แนวทางในการป้องกันความไม่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายตรวจสอบอาคารของบุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้งานมีผลต่อความเข้าใจระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
ศึกษาความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มผู้ใช้อาคาร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไม่
ว่าจะเป็นช่างประจาอาคารหรือผู้ บริหารอาคาร วิศวกรตรวจสอบอาคารโดยเจาะจงเลือกอาคารมา 4 ประเภทจาก 9
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ ได้แก่ อาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยรวม โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง และ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทาแบบสอบถามจากผู้ใช้อาคารดังกล่าวดังแสดงในภาพที่1

วิธีการวิจัย
เน้นการวิจัยเชิงปริมาณศึกษารายละเอียดกฎหมายตรวจสอบอาคารและความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มผู้ใช้อาคารดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย
2. สร้างแบบสอบถามโดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และทาการทดสอบความเชื่อมั่น
3. ทาการสารวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บรวมรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูล
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถาม
ผู้ใช้อาคาร
บุคคลทั่วไป

ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ประเภทอาคาร
1.อาคารชุด
2.โรงงาน
3.อาคารสูง
4.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการทาวิจัย

1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มประชากรในการทาแบบสอบถามโดยใช้วิธีเจาะจงดังนี้
1. กลุ่มบุคคลที่ตอบแบบสอบถามมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
2. ระยะเวลาการใช้อาคาร แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 1-5 ปี และช่วงเวลา 6-10 ปี
3. กลุ่มประเภทอาคารโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงประเภทอาคาร ดังนี้
- อาคารชุด / อาคารอยู่อาศัยรวม
- โรงงานอุตสาหกรรม
- อาคารสูง /สานักงาน
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ / ห้างสรรพสินค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้กาหนดประเภทอาคารและจานวนบุคคลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประเภทอาคารกับจานวนบุคคลที่ใช้อาคาร
ประเภทอาคาร
จานวนบุคคล
อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารสูง / สานักงาน
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/ห้างสรรพสินค้า
รวม

30
25
28
25
108

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางหลักทฤษฎีสถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามเพื่ อวัดระดับ
ความเข้าใจและหาค่าสหสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้อาคารตามช่วงระยะเวลา
=
X
 Xi
n

เมื่อ

X

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

r

=
=
=
=

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
ผลรวมข้อมูลของตัวแปรที่1 (x)
ผลรวมข้อมูลของตัวแปรที่ 2 (y)
จานวนกลุ่มข้อมูล
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ผล/สรุปการวิจัย
ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารดังแสดงในตารางที่ 2- 4
ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคาร แบ่งตามประเภทกลุ่มบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องด้าน
บุคคลทั่วไป
วิศวกรรม
ความรูค้ วามเข้าใจ
ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
1.1 การตรวจสภาพอาคารเพื่ อ ให้ เ กิ ด 4.293 0.773 4.300
0.735
มีความรู้เข้าใจมาก
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 การตรวจสอบอาคารมีการตรวจสอบ 3.741 0.983 3.900
0.863
มีความรู้เข้าใจมาก
ประจาปีและตรวจสอบใหญ่
1.3 การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วย 3.638 1.021 3.820
0.850
มีความรู้เข้าใจมาก
สายตาและเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป
1.4 การตรวจสอบใหญ่ต้องมีแผนการ
3.724 1.056 3.940
0.793
มีความรู้เข้าใจมาก
ตรวจสอบประจาปีให้กับเจ้าของอาคาร
เฉลี่ย
3.849 0.958 3.990
0.810
มีความรู้เข้าใจมาก
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารสาหรับ
บุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.849 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.958 และผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 3.990
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.810 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไป
ระดับรู้และเข้าใจมาก กลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่ากลุ่มบุคลทั่วไปเล็กน้อย
ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548 แบ่งตาม
ประเภทกลุ่มบุคคล
บุคคลทั่วไป
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ความรู้ความเข้าใจ
ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
2.1 อาคารสูง
4.224
0.859
4.260
0.777
มีความรู้เข้าใจมาก
2.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
4.155
0.875
4.300
0.814
มีความรู้เข้าใจมาก
2.3 อาคารชุมนุมคน
3.552
1.202
3.760
1.021
มีความรู้เข้าใจมาก
2.4 โรงมหรสพ
3.500
1.188
3.880
0.895
มีความรู้เข้าใจมาก
2.5 โรงแรม
4.052
0.887
4.100
0.886
มีความรู้เข้าใจมาก
2.6 สถานบริการ
3.603
1.242
3.900
0.909
มีความรู้เข้าใจมาก
2.7 อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม
3.948
1.033
4.060
0.978
มีความรู้เข้าใจมาก
2.8 โรงงาน
3.931
0.876
3.820
1.004
มีความรู้เข้าใจมาก
2.9 ป้าย
3.810
0.868
3.760
1.021
มีความรู้เข้าใจมาก
เฉลี่ย
3.864
1.000
3.982
0.992
มีความรู้เข้าใจมาก
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ตารางที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ แบ่งตามประเภทกลุ่มบุคคล
บุคคลทั่วไป
ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม
ความรู้ความเข้าใจ
ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
3.1 ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร
4.052 0.844
4.240
0.847
มีความรู้เข้าใจมาก
3.2 ระบบอานวยความสะดวกภายในอาคาร 3.724 0.970
3.780
0.840
มีความรู้เข้าใจมาก
3.3 ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.793 0.913
3.780
0.790
มีความรู้เข้าใจมาก
3.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.948 0.999
4.240
0.771
มีความรู้เข้าใจมาก
3.5 สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
3.741 1.085
3.880
0.849
มีความรู้เข้าใจมาก
3.6 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
3.741 1.085
4.200
0.881
มีความรู้เข้าใจมาก
เฉลี่ย
3.833 0.983
4.020
0.830
มีความรู้เข้าใจมาก
จากตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง ประเภทของอาคารที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2548 สาหรับบุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.864 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.000 และผู้เกี่ยวข้อง
ด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 3.982คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.992 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้เข้าใจในเรื่อง
ประเภทอาคารระดับมีความรูแ้ ละเข้าใจมาก ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย
จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ สาหรับบุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.833
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.983 และผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 4.020 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.830 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2กลุ่มมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบระดับรู้และเข้าใจมาก และ
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย
ผลการศึกษาระยะเวลาการใช้ อาคารระหว่ า งช่ ว งเวลา1 -5 ปี กับ ช่ ว งเวลา 6 – 10 ปี เพื่อเปรียบเที ย บ
ระยะเวลามีผลต่อความรู้ความเข้าใจดังนี้
ตารางที่ 5 ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทวั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายตรวจสอบอาคาร ระหว่างช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ความรู้ความเข้าใจ
ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
1.1 การตรวจสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความ 4.273 0.788 4.200 0.791 มีความรู้เข้าใจมาก
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 การตรวจสอบอาคารมีการตรวจสอบ
3.727 1.086 3.700 0.823 มีความรู้เข้าใจมาก
ประจาปีและตรวจสอบใหญ่
1.3 การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วย
3.591 1.106 3.725 0.784 มีความรู้เข้าใจมาก
สายตาและเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป
1.4 การตรวจสอบใหญ่ต้องมีแผนการ
3.659 1.077 3.750 0.776 มีความรู้เข้าใจมาก
ตรวจสอบประจาปีให้กับเจ้าของอาคาร
เฉลี่ย
3.813 1.014 3.844 0.794 มีความรู้เข้าใจมาก

1

จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารสาหรับผู้ใช้
อาคารช่วงระยะเวลา 1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.8139 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.014 และช่วงเวลาการใช้อาคาร เฉลี่ย
3.844 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.794 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ช่วงเวลา อยู่ในช่วงระดับรู้และเข้าใจมาก
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเข้าใจกว่าเล็กน้อย

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทั่วไประหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ (r = 0.973) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปีเข้าใจหลักเกณฑ์ทั่วไป ผู้ใช้อาคาร 6-10 ปี ซึ่งใช้อาคารนานกว่า ก็เข้าใจ
มากขึ้นตามระยะเวลา (p=0.626) สัมพันธ์กันโดยไม่มีนัยสาคัญ
ตารางที่ 6 ความรู้ความเข้าใจประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548 ระหว่าง
ช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี
ความรู้ความเข้าใจ
บุคคลทั่วไป
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
2) ประเภทอาคาร
2.1 อาคารสูง
4.091
0.884 4.300
0.758
มีความรู้เข้าใจมาก
2.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
4.045
0.914 4.300
0.758
มีความรู้เข้าใจมาก
2.3 อาคารชุมนุมคน
3.545
1.150 3.725
1.062
มีความรู้เข้าใจมาก
2.4 โรงมหรสพ
3.477
1.089 3.725
1.086
มีความรู้เข้าใจมาก
2.5 โรงแรม
3.864
0.979 4.275
0.751
มีความรู้เข้าใจมาก
2.6 สถานบริการ
3.614
1.104 3.825
1.083
มีความรู้เข้าใจมาก
2.7 อาคารชุด
3.750
1.102 4.200
0.791
มีความรู้เข้าใจมาก
2.8 โรงงาน
3.795
1.002 3.900
0.871
มีความรู้เข้าใจมาก
2.9 ป้าย
3.705
0.878 3.825
0.958
มีความรู้เข้าใจมาก
เฉลี่ย
3.765
1.011 4.008
0.902
มีความรู้เข้าใจมาก
จากตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ ย ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง ประเภทของอาคารที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารต รวจสอบตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2548 สาหรับผู้ใช้อาคารช่วงระยะเวลา 1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.765 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011
และช่วงเวลาการใช้อาคาร 6–10 ปี เฉลี่ย 4.008 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.902 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง
2 ช่วงเวลา อยู่ในช่วงระดับรู้และเข้าใจมากและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย
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ช่วงเวลา 6 - 10 ปี

ระยะเวลาใช้อาคาร
4.500

4.000
3.500
3.400

3.600

y = 1.0743x - 0.0365
…
3.800

4.000

4.200

ช่วงเวลา 1 - 5 ปี

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจประเภทอาคารที่ต้องตรวสอบตามกฎหมาย
ระหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ ( r = 0.888) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง 2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปีเข้าใจประเภทอาคารตามกฎหมาย ผู้ใช้อาคาร 6-10 ปี ซึ่งใช้อาคารนาน
กว่า ก็เข้าใจมากขึ้นตามระยะเวลา (p=0.153) สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ ระหว่างช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี
บุคคลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ความรู้ความเข้าใจ
ระดับความสาคัญ
S.D.
S.D.
X
X
3. รายละเอียดการตรวจสอบ
3.1 ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร
3.977 1.000 4.175
0.874
มีความรู้เข้าใจมาก
3.2 ระบบอานวยความสะดวกภายในอาคาร 3.705 0.930 3.700
0.992
มีความรู้เข้าใจมาก
3.3 ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.795 0.904 3.675
0.797
มีความรู้เข้าใจมาก
3.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.909 1.030 4.175
0.844
มีความรู้เข้าใจมาก
3.5 สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
3.636 1.014 3.850
0.975
มีความรู้เข้าใจมาก
3.6 ระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย 3.841 1.098 3.925
0.997
มีความรู้เข้าใจมาก
เฉลี่ย
3.811 0.996 3.917
0.913
มีความรู้เข้าใจมาก
จากตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ สาหรับผู้ใช้อาคารช่วงระยะเวลา
1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.811 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.996 และช่วงเวลาการใช้อาคาร 6 – 10 ปี เฉลี่ย 3.917
คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.913 ผลจากคะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง 2 ช่ ว งเวลา อยู่ ใ นช่ ว งระดั บ รู้ แ ละเข้ า ใจมาก
ผู้มีเกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย
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ช่วงเวลา 6 - 10

ระยะเวลาใช้อาคาร
4.200
4.000
y = 1.3337x - 1.1655
3.800
…
3.600
3.600

3.700

3.800
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ช่วงเวลา 1- 5 ปี

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจรายละเอียดการตรวสอบอาคาร
ระหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ ( r = 0.766) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปี เข้าใจรายละเอียดการตรวสอบตามกฎหมาย ผู้ใช้อาคาร 6-10 ปี ซึ่งใช้
อาคารนานกว่า ก็เข้าใจมากขึ้นตามระยะเวลา (p=0.173) สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ

สรุป
ผลจากการศึกษากลุ่มผู้ใช้อาคารทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปและผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมหรือผู้เกี่ ยวข้องด้านวิศวกรรม
ทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารในระดับ เข้าใจมาก สาหรับระยะเวลาการใช้อาคารมีผล
ต่อความเข้าใจของผู้ใช้อาคาร เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์บุคคลที่ใช้อาคาร 1 – 5 กับบุคคลที่ใช้อาคาร 6 – 10 ปี
จะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน
ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้อาคารตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคารและเล็งเห็นถึงความสาคัญ
เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารโดยตรง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคารอย่างจริงจังในการตรวจสอบอาคารที่เข้าข่าย
2. การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบควรทาการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
3. เมื่อผู้ตรวจสอบอาคารพบข้อบกพร่องควรทารายงานหรือแจ้งเจ้าของอาคารให้เร่งดาเนินการแก้ไขก่อนจะ
ทารายงานส่งกับทางหน่วยงานราชการ
4. ผู้ตรวจสอบอาคารควรทาการศึกษาข้อมูลของอาคารให้ละเอียดก่อนเข้าไปตรวจสอบ
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ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขององค์การบริการส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
Satisfaction with the public lighting service of the service organization Huai Pai,
Khong Chiam, Ubon Ratchathani
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
และการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แสง
สว่าง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไฟฟ้ าสาธารณะ เป็น บริการขั้น พื้น ฐานที่ ประชาชนพึง ได้ รับ จากภาครัฐ เพราะเป็น สิ่ งจ าเป็น ในการ
ดารงชีวิตของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่ในการดูแลและให้บริการสาธารณูปโภค
แก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้องค์การ บริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ยังมีหน้าทีที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งการให้บริการนี้เป็นหัวใจ สาคัญให้การใช้งานไฟฟ้าสาธารณะให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชนที่ใช้บริการด้ านงานไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยไผ่ อ าเภอโขงเจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วยประชากรที่ อยู่ในพื้นที่บริการขององค์การบริหารตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 10 หมู่บ้าน ใช้แบบสอบถามเป็น แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด จานวนกลุ่มตัวอย่างทดสอบประมาณได
โดยวิธีของ Taro Yamane จากนั้นวิเคราะห์ผลสารวจด้วยโปรแกรม สาเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ยและการกระจายของ
ข้อมูล ซึ่ง นาไปสู่การประเมินและสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของประชากร
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอต่องานไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.45 , S.D = 0.43) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอต่องานไฟฟ้า
สาธารณะในระดับดี ได้แก่การซ่อมแซม แก้ไข และการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ณ จุด ติดตั้งถนนสายหลั ก (3)
และมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของความพึ ง พอต่ อ งานไฟฟ้ า สาธารณะน้ อยที่ สุ ด คื อ การให้ บ ริ การงานไฟฟ้ า สาธารณะ
ณ จุดติดตั้งถนนสายหลัก (4)
คาสาคัญ : ปัจจัย การบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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Abstract
This study 1) To study the level of satisfaction with the lighting fixture installation
and the services of the Huay Pai Subdistrict Administrative Organization. 2) To provide
guidance on the planning and improvement of the lighting system. And the operation is
most effective. At the same time, it will offer additional light bulbs for up to 10% of the
provincial electricity tariffs.
Public electricity is a basic service that people receive from the public sector because
it is essential to the livelihood of the people. To facilitate And increase safety in life. And the
property of the Huai Subdistrict Administrative Organization. Khong Chiam District Ubon
Ratchathani Is the agency. The duty to provide care and utilities services to the public
thoroughly. In addition, Huai Subdistrict Administrative Organization. Khong Chiam District
Ubon Ratchathani There is also a place in the public electricity repairs where this service is
the heart. The purpose of this study is to study the level of satisfaction and to evaluate the
satisfaction. The public use of public lighting services. Of the Huai Subdistrict Administrative
Organization. Khong Chiam District Ubon Ratchathani The sample used to study satisfaction.
Contains the population It is in the service area of Huai Subdistrict Administrative
Organization. Khong Chiam District Ubon Ratchathani province was used as a questionnaire.
Closed end and open end The samples were analyzed by means of Taro Yamane. The data
were analyzed by means of a program for estimating mean and distribution of data, which led
to the evaluation and conclusion of the population satisfaction survey.
The study indicated that Overview of public electricity services The sample size was
satisfactory for the public works at moderate level (X = 3.45, S.D = 0.43). Public at a good
level. The public electricity service at the main road (3) and the average score of public
service adequacy were at the main road (4)
Key Word : Factor, Management, The division of public works of Provincial
Administrative Organization

บทนา
ไฟฟ้ าสาธารณะ เป็น บริการขั้น พื้น ฐานที่ ประชาชนพึง ได้ รับ จากภาครัฐ เพราะเป็น สิ่ งจ าเป็น ในการ
ดารงชีวิตของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะจึง
เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหา อุปติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน
และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ในยาม วิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ทาร้ายร่างกาย ฯลฯ ซึ่งการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ ประชาชน เป็นภารกิจ หน้าที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแรงต่า 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-400
โวลต์ (3 เฟส) ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในบริเวณแนว ถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอย คนข้าม ทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ทางม้าลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็ก
เล่น ลานจอดรถ สาธารณะ ลานกีฬา ชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทาง และป้ายจอดรถประจาทาง มาตรฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,มาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ: 2547)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 120.32 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ จานวน 5,858 คน องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไผ่ มีหน้าที่ในการทาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้ง การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จึงต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างบริการแก่ประชาชน และได้ มอบหมายให้ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ เป็น
ผู้ดูแลซ่อมแซม บารุงรักษา

1

ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งไว้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ ใน รอบหลายปี ที่ผ่าน
มายังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไผ่ งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไผ่ ในด้านสถานที่จุดติดตั้งดวง โคมไฟฟ้าส่องสว่างและการดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และการ ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่
เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ถนนสานหลักที่สญ
ั จร

ตัวแปรตาม
ปัจจัยความพึงพอใจในการดาเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในแนว
ถนน สายหลัก ทั้ง 5 สาย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
- การเก็บข้อมูลจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างในปัจจุบัน บริเวณแนวถนน สายหลัก แนวถนนสายรอง
ทางแยก และสถานที่อื่น ๆ ดาเนินการโดยเก็บ รวบรวมข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ และจากการลง
พื้นที่สารวจ
- การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อจุดที่ติ ดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และการ ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถาม
- การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ มาจากประชากรที่อยู่ในเขตให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไผ่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่องานไฟฟ้า ส่องสว่ างสาธารณะขององค์การบริหารส่ว นต าบลห้ว ยไผ่ อาเภอโขงเจี ยม จั งหวั ด
อุบลราชธานี เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการศึกษานี้จึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ข้อมูลประชากร
ประชากรในพื้นที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีภูมิสาเนาอยู่ในหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ในเขตของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง จานวน ทั้งหมด
4,346 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจานวนมาก ดังนั้นจึงได้นาวิธีของ Taro Yamane เพื่อหา จานวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและ
ค่าประมาณร้อยละ 0.05 ดังสมการ 3.1
(1)
เมื่อ
N
e
แทนค่า

คือ
คือ
คือ

จานวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ
จานวนประชากรทั้งหมด (ไม่รวมกลุ่มประชากรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
4 346
= 399.907 หรือ 400 คน

4 346

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่ลุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม ประชากร
เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก ตัวอย่าง จึงจาเป็นที่จะต้อง
มีการลุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่ว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ใน เขตพื้นที่
หมู่บ้านใดพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งมากเกินไป
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยดาเนินการตังนี้
- ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากการคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ทาการลุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วน ดังแสดง
ในตาราง 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จาแนกตามเขตที่อยู่อาศัยที่สุ่มได้
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร (คน)
สัดส่วน
กลุ่มตัวอย่าง (คน)
บ้านห้วยไผ่หมู่ที่ 1
490
11.27
45
บ้านห้วยหมากหมู่ที่ 2
551
12.57
50
บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3
321
7.38
30
บ้านตามุย หมู่ที่ 4
490
11.20
45
บ้านท่าล้ง หมู่ที่ 5
252
5.10
23
บ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 6
130
2.20
13
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7
624
14.15
57
บ้านถ้าป่อง หมู่ที่ 8
534
12.28
49
บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9
556
12.58
51
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10
398
11.27
37
รวม
4,346
100
400
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หลังจากทาการกาหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพื้นที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะลุ่มประชากร
ในแต่ละเขตพื้นที่โดยวิธีลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั่งนี้ เพราะประชากรมีจานวนมากและมี
เขตพื้นที่กว้าง
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และถนนสายหลักที่ใช้สัญจรมี ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) รวมจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่องานไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ ในแนวถนน สายหลัก ทั่ง 4 สาย แบ่ง ออกเป็น 4 ข้อและการซ่อมแซมแก้ไข
อีก 1 ข้อ รวมแบ่งออกเป็นทั่งหมด 5 ข้อ รวมจานวน 25 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการ
ตอบคาถามของกลุ่ม ตัวอย่างดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด กาหนดให้
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง กาหนดให้
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด กาหนดให้
1
คะแนน
การแปลค่าช่วงคะแนนมีเกณฑ์การแปลค่า ด้วยการหาค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ย โดย คานวณช่วงกว้าง
อันตรภาคชั้นเป็น 5 ระดับ ใช้วิธีการคานวณของ John Best (1977) ดังนี้
ช่วงกว้างระหว่างระดับ (Range) = คะแนนสงสุด - คะแนนต่าสุด = 5 - 1 =0.8 จานวนระดับชัน้ 5
จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยได้กาหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังรายละเอียดต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคาถามเป็นปลายเปิด ( Open Form)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ งานไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิ จัยที่ เกี่ย วข้องตามกรอบแนวคิดและวั ตถุป ระสงค์ ของการวิจั ย
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม การศึกษาความพึง พอใจของประชาชนต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไผ่
2. สร้างแบบสอบถามศึกษาเพื่อวัดความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไผ่
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความ ถูกต้องแล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนามา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
จนสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจก แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
2. แจกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วให้ประชาชน แต่ละหมู่บ้านจนครบ ตาม จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ภายในกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ตนเองและตรวจความ
สมบูรณ์การตอบของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม สาเร็ จรูปSPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) for windows ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive
Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอใน
รูป ตารางพร้อมกับ การพรรณนาประกอบ เพื่ อ ศึกษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่องานไฟฟ้า ส่ องสว่ า ง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินผล
สาหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทาการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากบีส่ ุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้กาหนด เกณฑ์ในการคานวณค่าคะแนนร้อยละ
โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการ ให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน และนาค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจาก คะแนนเต็มของแต่ละหัวข้อ
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน ประเภทเดียวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปของผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.6 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 40 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 66.8
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 58.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 41.77
ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ̅
โดยด้านที่คะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลาง ได้แก่ การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ̅
และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ณ สถานที่จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (3) หรือ สายที่ 3 ถนนลาดยางสายหนองผือน้อยหมู่ 7 – บ้านตามุย
หมู่ 4 หมายเลข 2368 ̅
และด้านมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย น้อยที่สุด คือ การให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานที่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก
(4) หรือสายที่ 4 ถนนคอนกรีตสายบ้านตามุย หมู่ 4 – บ้านท่าล้ง หมู่ 5

อภิปรายผล
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ̅
โดยด้านที่คะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลาง ได้แก่ การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ̅
และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ณ สถานที่จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (3) หรือ สายที่ 3 ถนนลาดยางสายหนองผือน้อยหมู่ 7 – บ้านตามุย
และด้านมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
หมู่ 4 หมายเลข 2368 ̅
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย น้อยที่สุด คือ การให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานที่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (4) หรือ
สายที่ 4 ถนนคอนกรีตสายบ้านตามุย หมู่ 4 – บ้านท่าล้ง หมู่ 5

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีต่าสุด คือ มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีความสว่างพอเพียง ดังนั้น
ควรเพิ่มจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เช่น ตามถนนสายหลัก บริเวณทางแยกจากถนนสายหลัก และถนน
สายรองที่แยกจากถนนสายหลักจากเดิมที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนเพียงด้านเดียว ก็ทาการติดติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างตามถนนทั้งสองด้านส่องเข้าหาถนนเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
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งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ใช้ในการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างมีจากัดอาจต้องใช้เวลาหลายปี โดยต้องไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อไม่ให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ต้องเสียค่า
ไฟฟ้า ควรเลือกเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา
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การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง :
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
A STUDY OF PROBLEMS AND OBSTACLES IN THE OPERATION OF THE
TECHNICIANS IN THE MIDST OF CONSTRUCTION WORK. A CASE STUDY OF
TAMBON MUNICIPALITIES IN BANG YAI DISTRICT. NONTHABURI PROVINCE.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

นภัสกร แซ่ตั้ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้างต่อไป
การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ศึกษา จานวน 84 คน และนาข้อมูล ที่
ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างทางราชการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่า ในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อกาหนดในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดราคา
กลาง ด้านการประสานความร่วมมือ และความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกาหนดราคากลาง มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงทาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรช่าง ได้แก่ ระดับการศึกษา, ตาแหน่ง
งาน, ประสบการณ์การทางาน, การฝึกอบรม ต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ทางราชการ แตกต่างกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานส่วนกลางในระดับจังหวัด ควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเป็น
ประจา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผู้บริหารหน่วยงานควรเน้นพัฒนาบุคลากรโดยให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความรู้ และควรเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
คาสาคัญ : ปัญหา/ อุปสรรค / ราคากลาง
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Abstract
This study The purpose is to study attitudes. And suggestions on problems and
obstacles in determining central government construction cost. The result of the study is to
improve and increase the efficiency of mid priced construction.
The questionnaire was used as a tool to collect data from 84 study populations. Data
were analyzed by SPSS program. The problems and obstacles in determining central
government construction price were included in the questionnaire. Medium. Considering that,
in the knowledge of the rules, regulations and specifications for the central government
construction price. Information systems used to determine the central price. Cooperation And
the knowledge and skills to perform the middle price. The problems and obstacles were
moderate. The hypothesis testing revealed that the personal factors of the technicians were
education level, job position, work experience, training, and the problems and obstacles in the
pricing of public works.
Solutions and obstacles. Central government Regular meetings should be organized. To
resolve the problem together. The management should focus on the development of personnel
by continuing training. To increase knowledge And should strengthen the team as a team.
Improve the information system to be effective enough to use.
Keywords : Problem / Obstacle / Middle Price

บทนา
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัดปริมณฑล คื อ
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร (เมื่อ-เปรียบเทียบ
กับพื้นที่ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็กเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยแม่น้า
เจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาเภอทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด
อาเภอบางบั วทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย และอาเภอไทรน้อย มี องค์กรปกครองท้ องถิ่น ประกอบด้ ว ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่งเทศบาลตาบล 11 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนตาบล 28 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนผลไม้ และทาไร่ ทานา
ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของจังหวัดในบางอาเภอยังเป็นที่รองรับ
การขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม มีการจัดสรรที่ดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจานวนมาก อาจกล่าวได้ว่า
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วย
กองช่ าง ถือว่ าเป็น ส่วนงานสาคัญของเทศบาลตาบลทุกแห่ง เนื่องจากเป็น ส่วนงานที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้นต่อการดารงชีวิตของประชาชน อาทิเช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง เป็นต้น
และตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (วรรคสองของมาตรา 50 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546) อานาจหน้าที่เทศบาลตาบลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนโยธาเป็นดังนี้
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ก. หน้าที่ที่ต้องทาในเขตเทศบาลตาบล (มาตรา 50)
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ข. หน้าที่ที่อาจจัดทา (มาตรา 51)
1. ให้มีน้าสะอาด หรือการประปา
2. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม
3. ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
5. ให้มีสุสาน หรือ ฌาปนสถาน
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
จากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดข้างต้น เมื่อนามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนโยธา จาแนกได้เป็นงาน
ก่อสร้าง งานซ่อมบารุง และงานอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน งานของส่วนโยธาเกือบทั้ งหมดล้วนต้อง
เกี่ย วข้องกับ การก่อสร้า ง ซึ่ ง ราคากลางเป็ น ตัว กาหนดต้ นทุ น และกาไรของผู้รับ จ้ าง ราคากลางนี้จ ะใช้ เป็ นราคา
มาตรฐานสาหรับงานก่อสร้างชนิดหนึ่งๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอราคาในขบวนการประกวด
ราคาหรือสอบราคา และประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของทางราชการ
หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมิได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สาหรับทุกหน่วยงาน
และทุกประเภทงาน และมีความแตกต่างกันตามแต่คณะกรรมการกาหนดราคากลางของแต่ละหน่วยงาน แม้ว่าทุก
หน่วยงานจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะรัฐมนตรี ดังจะ พบได้บ่อยครั้งที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เดียวกันมีการกาหนดราคางานก่อสร้างชนิดเดียวกันแตกต่างกัน การกาหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อเจ้าของงาน และผู้รับจ้าง ราคากลางที่สูงเกินจริงอาจนาไปสูก่ ารทุจริตคอรัปชั่น และราคากลางที่ต่าเกินจริง
จะ นาไปสู่ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และได้งานที่ด้อยคุณภาพ การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้การจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ (ความยุติธรรมและโปร่งใส) และได้งานที่มีคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนค่า
ก่อสร้างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการกาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่
เพื่ อให้ท ราบถึ ง ปั ญ หาและ อุป สรรคต่ า งๆ ในการก าหนดราคากลาง และได้ แ นวทางการก าหนดราคากลางที่ มี
ประสิทธิภาพ ยังประโยชน์สูงสุดต่อส่วนงานโยธาและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ านของกองช่างในการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง
3. เพื่อนาผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของช่างโยธา
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร ตารา บทความ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ นายวรวิทย์
สวัสดิ์พูน (2557) ที่ทาการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการของบุคลากรช่าง :
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. ประสบการณ์ในการทางาน
6. การผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การกาหนดราคากลาง

ตัวแปรตาม
ปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ
ในการกาหนดราคากลาง
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ,
หลักเกณฑ์ ,ข้อกาหนด
2. ด้านความรู้พื้นฐานด้านช่าง
3. ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูล
4. ด้านการประสานงาน ความร่วมมือ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนโยธา :
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ บุคลากร
กองช่างในเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 106 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่าง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 84 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีโดยวิธีการกาหนด
สัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิด สถิติ ที่ใช้วิ เคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่ ค่า สถิติเชิง พรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean : X ) และค่า ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : SD) สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และสถิติ F-test ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่า 2 กลุ่ม
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ผล/สรุปผล
การศึกษาการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนโยธา : กรณีศึกษา เทศบาลตาบลในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีผลการศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
33.33 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 41.67 มีตาแหน่งงานเป็นผู้ช่วยช่างโยธามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมามีตาแหน่งงานเป็นนาย
ช่างโยธาคิดเป็น ร้อยละ 25 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่ า 10 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการทางาน 2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกาหนด
ราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 67.86
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดในการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างทางราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดต่าง ๆ มีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน จึงยากต่อการเข้าใจและนามาปฏิบัติ ใช้อยู่ในระดับสูงสุดรองลงมา ได้แก่
ด้านระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อกาหนดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงบ่อยทาให้การนามาปฏิบัติใช้ไม่เป็นปัจจุบัน
และด้านไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกาหนดราคากลาง ตามลาดับ
3. ด้ านความรู้และทั กษะในการปฏิบั ติง านกาหนดราคากลางในภาพรวมอยู่ในระดั บ ปานกลางและเมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการขาดทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการถอดแบบ ประมาณราคาอยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือด้านการไม่เข้าใจเทคนิคงานก่อสร้าง,ด้านการขาดทักษะการใช้ระบบสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และด้านการถอดแบบแปลนก่อสร้าง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามลาดับ
4. ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดราคากลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีประสิทธิภาพต่าอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
ใช้งานระบบสารสนเทศภายในหน่อยงานมีความยุ่งยาก, ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและ ด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ตามลาดับ
5. ด้านการประสานงานและความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า
ด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าในการสอบถามราคาวัสดุอยู่ในระดับสูงสุดรองลงมาได้แก่ด้านการขาดความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จาเป็นจากหน่วยงานส่วนกลาง , ด้านมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแต่ไม่ได้รับการประสาน ทา
ให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน และด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ตามลาดับ
6. สมมติฐานการวิจัยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรค ในการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างทางราชการ ดังนี้
6.1 ด้านเพศ และอายุ ที่ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ราชการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
6.2 ด้านระดับการศึกษา ผลทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายด้าน
พบว่ า ระดั บ การศึกษา แตกต่า งกัน มีผ ลต่ อปั ญ หาและอุป สรรคในด้า นความรู้เกี่ยวกับ ระเบีย บ หลั กเกณฑ์ และ
ข้อกาหนด ในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง,ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านการ ประสานงานและ
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ความร่วมมือ แตกต่างกันและยังพบอีกว่า ระดับการศึกษาในขั้นที่สูงกว่า จะมี ระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ระดับ
การศึกษาในขั้นที่ต่ากว่า
6.3 ด้านตาแหน่งงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาแนกตามตาแน่งงานเป็นรายด้าน พบว่า
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อ ปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อกาหนดในการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ,ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านการประสานงานและความร่วมมือ
แตกต่างกัน และยังพบอีกว่า ตาแน่งงานในขั้นที่สูงกว่า จะมีระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ตาแน่งงานในขั้นที่ต่ากว่า
6.4 ด้านประสบการณ์ในการทางาน ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการางานที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงาน ก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน ผลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้
เกี่ย วกับ ระเบี ย บหลั กเกณฑ์ และข้ อกาหนดในการก าหนดราคากลางงานก่ อสร้า ง,ด้ า นความรู้และทั กษะในการ
ปฏิบัติงาน และด้าน การประสานงานและความร่วมมือ แตกต่างกันและยังพบอีกว่าประสบการณ์ในการทางานที่มี
มากกว่า จะมีระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ประสบการณ์ในการที่มีน้อยกว่า
6.5 ด้านการเคยเข้ารับการอบรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเคยได้เข้ารับ การอบรมที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาแนกตามการ
เคยได้เข้ารับการอบรมเป็นรายด้าน พบว่า การเคยได้เข้ารับ การอบรมแตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง,ด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการประสานงานและความร่วมมือแตกต่างกัน และยังพบอีกว่าเคยได้เข้ารับการอบรมจะมีการระดับ
ปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าการไม่เคยได้เข้ารับการอบรม

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ได้แก่ บุคลากรกองช่างในเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
มีปัญ หาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างอยู่ ในระดับ ปานกลาง ในด้ านความรู้เกี่ย วกับระเบีย บ
หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดในการกาหนดราคากลาง เนื่องจากมีความซับซ้อนและไม่ชั ดเจน จึงยากต่อการเข้าใจและ
นามาปฏิบัติใช้ อีกทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงบ่อยครั้ง ทาให้การนามา
ปฏิบัติใช้ ไม่เป็นปัจจุบัน
ส่วนด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ,ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ และด้านการประสานงาน
และความร่วมมือ มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าศึก พรมฤทธิ์ (2553)
ทาศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติง านมีความคิดว่าหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
กาหนดราคากลางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมี
ความเห็นตรงกันว่าผู้บริหารมีความเข้าใจในวิธีการคานวณราคากลางในระดับมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็น ดังต่อไปนี้
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ผู้บริหารมีความคิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติงานและให้ความอิสระในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก ในขณะที่ ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงนโยบายในการปฏิบั ติงานใน
ระดับปานกลาง อีกทั้งยังคิดว่าตนมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ส่วนโยธาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกาหนดราคากลางอย่างต่อเนื่องให้แก่ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการมี
ความรู้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ฤทธิรณ
สันทนวิวิตต์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของในเขตตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลมีความคิดว่าปัจจัยด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านงบประมาณมีปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ในระดับปาน
กลาง และปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับ
แรก ในด้านปัจจัยภาวะผู้นา ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลมีความเห็นตรงกันว่าเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย ถึงแม้ว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่นและฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง
เทศบาลคิดว่าปัจจัยด้านบุคลากรของกองช่างอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่ อพิจารณาตามรายข้อแล้วพบว่า ปัญหาด้าน
บุคลากรที่ป ฏิบัติ งานกองช่ างมี จานวนไม่ เพีย งพออยู่ ในระดั บสู ง เทศบาลควรแก้ไขและจัด สรรอุป กรณ์ เครื่องมื อ
เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม สะดวก ทันสมัย และง่ายต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้านกองช่างให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานกอง
ช่างในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา (2543) ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพศ
ชายและเพศหญิงข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่ากว่าสิบปีและที่ปฏิบัติงานตั้งแต่สิบปีขึ้นไปมีปัญหาการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน ข้า ราชการที่ ป ฏิบั ติ ง านอยู่ ส่ ว นงานต่ า งกัน มี ปั ญ หาในการปฏิบั ติ ง านที่ แตกต่ า งกัน และเมื่ อมองในภาพรวม
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีปัญหาในการอยู่ในระดับ ปานกลาง
จึงวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ โดยทาการ
ตั้งสมมติฐานและดาเนินการทดสอบ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกองช่างได้แก่ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงา น
ประสบการณ์การทางาน การเข้ารับการอบรม แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษา สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขและลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างใน
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดาเนินการดัง นี้
1. หน่วยงานส่วนกลาง ในระดับอาเภอควรจัดให้มีประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ตีความและ
หาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดใน การกาหนดราคากลางของราชการที่มีความซับซ้อน
และไม่ชัดเจนจัดให้มีประชุม ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อให้การนามาปฏิบัติใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นปัจจุบัน
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2. ผู้บริหารหน่วยงานควรมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดให้บุคลากรได้เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ,ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของบุคลากรในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน,ควรเสริมสร้าง
ระบบการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นระหว่างบุคลากรใหม่กับบุคลากรคือ อาวุโส, เสริมสร้างระบบการทางานแบบมี
พี่เลี้ยง และปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอีกทั้ง ยังควรจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้
มีอย่าง เพียงพอ และสะดวกในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด
2. ควรทาการศึกษาเพื่อการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง

อ้างอิง
กล้าศึก พรมฤทธิ์ (2553) ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ประพั น ธ์ จึ ง สกุ ล วั ฒ นา (2543) ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี .
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ . (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของในเขตตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
PUBLIC
SATISFACTION
WITH
INFRASTRUCTURE
SERVICES TAMBON
ADMINISTRATION ORGANIZATION IN ONGKHARAK DISTRICT NAKHON NAYOK

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ประพจน์ ตรีจนั ทร์ทอง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2) เพื่อประเมิน
ผลการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างกลุ่มการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอองครักษ์ จากองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 11 แห่ง จานวน 397 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย สถิติการทดสอบ
แบบ t-test และใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA Analysis of Variance) ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรในอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน และส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการด้านประปามากที่สุด คือ มีความ
พึงพอใจต่อการบริการจ่ายน้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย รองลงมาคือ การให้บริการด้านถนน
มีความพึงพอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบสภาพถนนขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย และด้านการให้บริการ
ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างมีความพึงพอใจการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ / การบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน
Abstract
This research study. The purpose of this study was to study 1) the level of satisfaction
of people toward the infrastructure service of the subdistrict administrative organization in
Ongkharak District. 2) To evaluate the performance of infrastructure services of subdistrict
administrative organizations in Amphoe Ongkharak. Nakhon Nayok Classified by personal
factors. The research group is People living in Ongkharak District There are 397 sub-district
administration organizations. Use questionnaire as a tool to collect data. Statistics used for data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. Compare the differences. T-test
statistics and one-way ANOVA analysis of variance. The study indicated that Population in
Koh Phangan Surat Thani Personal factors of age, education And the difference.
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The satisfaction of the public toward the infrastructure services of Tambon administrative
organizations in Ongkharak District. Nakhon Nayok Province is different. Most of the
respondents were satisfied with the water supply service of the subdistrict administration
organization, followed by the road service. Satisfied with the roadside inspection standards of
the Tambon Administration Organization As for the electricity and lighting services, the public
electricity service of the subdistrict administration organization was satisfactory.
Keywords : Satisfaction / Service / Infrastructure

บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอานาจ (Decentralization) คือ
องค์กรกาหนดให้มีการกระจายอานาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้องค์กรเกิด
ความคล่องตัวในการทางาน แนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพื้น ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งถือว่าเป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพื่อลดความซ้าซ้อนและให้เกิดเอกภาพ มีคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ โดยได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการให้บริการ
จะรวมตัวอยู่ที่สานักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการรับมอบพื้นที่หลายตาบล หลายหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล จึงทาให้ปริมาณประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่ค่อนข้าง
หนาแน่ นย่ อมส่ งผลกระทบต่ อการด าเนิ นกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก สิ่ งเหล่านี้ จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพในการให้บริการ ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะนางานทางด้านการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน เช่น งานบริหาร
จัดการศึกษางานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไปงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตตาบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานอื่น ๆ ขยายลงไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ใกล้ชิดและดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยกากับดูแลมีความใกล้ชิดประชาชนและเกี่ยวเนื่องกับทุกข์สุขของ
ประชาชนที่สุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน
แทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิ จ การศึกษา ความปลอดภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการบริการประชาชน ประกอบกับการ
ปกครองท้องถิ่นโดยระบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นระบบการปกครองตนเองในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกกิจกรรมบริการ (Service Activates) ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และการบริการเฉพาะด้าน
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การบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปอันเป็น
การให้บริการที่กระจายกันไปทั้งพื้นที่ โดยผู้รับบริการไม่จาเป็นต้องมาขอรับบริการโดยตรงก็สามารถรับบริการได้ เช่น
การก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า ไฟฟ้า น้าประปา การระบายน้า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการ
จัดเก็บขยะ เป็นต้น
การบริการเฉพาะด้าน (Specific Services) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ธุรกิจเฉพาะ มีพนักงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้คอยให้บริการ ณ ที่สานักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บภาษี งานการศึกษาและวัฒนธรรม งานสวัสดิการผู้ สูงอายุ
และผู้ พิการ และงานขออนุ ญาตก่อสร้า งอาคารต่ าง ๆ จะเห็น ได้ ว่า งานดัง กล่า วล้ ว นแล้ว แต่เป็น งานให้บ ริการแก่
ประชาชนและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของประชาชน ซึ่งจะเห็นว่าการปฏิบัติงานให้บริการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ ประชาชนสูงสุดด้วยการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นการสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ
บุคลากร หรือนโยบายการบริหาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการได้ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
สิ่งอานวยความสะดวกลาดับแรกในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถนาข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนมาริเริ่มและพัฒนาในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2. เพื่อประเมินผลการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร ตารา บทความ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนกรอบแนวคิดของ
กิตติรัช อิ่มวัฒนกุล (2554) ที่ทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และประเมินผลการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอองครักษ์ จากองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 11 แห่ง จานวน
49,845 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่าง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 397 คน และ
สุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีโดยวิธีแบบง่ายด้วยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล
คือ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
SD) สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และสถิติ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่า 2 กลุ่ม

ผล/สรุปผล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.64 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีอายุ 41 ป
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.49 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.18 มีอาชีพ เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.49 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.84
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้บริการ
ด้ า นประปา มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาได้ แก่ การให้บ ริการด้ า นถนน และการให้บ ริการด้ า นไฟฟ้ า และแสงสว่ า ง
ตามลาดับ
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ท่านมีความพึงพอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบสภาพถนนขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ท่านได้รับความสะดวกในการสัญจรในตาบล
ที่ท่านอาศัย, ท่านได้รับการช่วยเหลือเมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนในตาบลที่ท่านอาศัย, ท่านมีความพึง
พอใจต่อการติดป้ายและสัญญาณจราจร, ท่านมีความพอใจกับการซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่าน
อาศัย, ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการด้านถนน, ท่านมีความพึงพอใจกับการดูแลถนนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย และท่านมีความพึงพอใจกับสภาพถนนในตาบลที่ท่านอาศัย ตามลาดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ท่านอาศัย รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัยมีความสว่างเพียงพอ, ท่าน
มีความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, ท่านมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,
ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในการสัญจรจากไฟฟ้าและแสงสว่าง, ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ,
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง, ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ท่านอาศัยมีเพียงพอต่อการใช้ง าน และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัยมีความ
เหมาะสม ตามลาดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการจ่ายน้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัย
รองลงมาได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ , ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการ
ด้านประปา, การให้บริการน้ามีความเพียงพอต่อการใช้งาน, น้าประปามีความสะอาด, ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ซ่อมแซมมีความรวดเร็ว, ท่านมีความพึงพอใจเมื่อดื่มน้าประปา, ราคาและค่าบริการมีความเหมาะสม และท่านมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพน้าประปา ตามลาดับ
สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จาแนกตามปัจ จัยส่วนบุ คคล โดยภาพรวม พบว่า อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เพศ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย การ
ให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย การ
ให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้านรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระดั บ การศึกษา พบว่า ความพึง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้บ ริการด้ า นโครงสร้า งพื้ นฐานทุ กด้ า น
ประกอบด้วย การให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้าน
รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย
การให้บริการด้านถนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ ต่ อเดื อน พบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้บ ริก ารด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานทุ กด้ า น
ประกอบด้วย การให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้าน
รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ศึกษาอภิปรายผลดังนี้
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก แตกต่างกัน กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ใน “ระดับมาก” ส่วนด้านไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ใน“ระดับมาก” และ
ด้านประปาอยู่ใน “ระดับปานกลาง” ได้มีการจาแนกความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นรายตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมอยู่ใน “ระดับมาก” มีจานวน 4 ตาบล คือ ตาบลค้างพลู ตาบลบ้านวัง
ตาบลโนนไทย ตาบลสาโรง และความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” มีจานวน 5 ตาบล คือ ตาบลกาปัง ตาบลด่านจาก ตาบลถนนโพธิ์ ตาบลมะค่า
ตาบลสายออ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้น ฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ
อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึ กษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “อายุ”แตกต่างกัน มีความพึงพอใจตอการ
ดาเนินงาน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม” แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่
มี “เพศ อายุ อาชี พ ระดั บ การศึกษา และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อน” แตกต่ า งกัน มี ความพึ ง พอใจต่ อการด าเนิ น งาน
“โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า” แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือนและมีคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ” มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน “โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัญหาและความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ในการปรับปรุงการบริการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ ควร
ดาเนินการสร้างทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่
ชารุดให้ใช้งานได้ดีอย่างทั่วถึง ควรดูแลเอาใจใส่ในการเก็บขยะในคูระบายน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อป้องกันปัญหาขยะอุด
ตัน ควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจน ควรดาเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุ บัติเหตุและอาชญากรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์
จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่วน
สาธารณะโดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง โดยประชาชนที่ มีเพศและโรคประจาตั วต่ า งกัน มี ความพึง พอใจต่อการ
จัดบริการส่วนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจต่อการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ
อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีคุณลักษณะของ
ชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่ างกัน ” มีความพึ งพอใจต่ อการดาเนิ น งาน “โครงการปรับ ปรุง และติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะ”
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอก
ภพ อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “อายุ”แตกต่างกัน มีความพึงพอใจตอการ
ดาเนินงาน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม” แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี
“เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน” แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน “โครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้า” แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สรุปผลได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความพึงพอใจ
กับสภาพถนนในตาบลที่ท่านอาศัย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ควรจัดให้
มีการปรับปรุงทางเดินเท้า และมีการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บ ริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ท่านอาศัยมีความเหมาะสม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ควรสอบถามถึงความต้องการในการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ และเพิ่มจานวน
ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความพึง
พอใจต่อคุณ ภาพน้ าประปา ดั งนั้ น องค์การบริหารส่ วนต าบลในเขตอาเภอองครักษ์ จัง หวั ดนครนายก ควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และมีการซ่อมบารุงระบบประปาหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อ ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง เปรียบเทียบงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบเป็นรายตาบล
เพื่อหาแนวทางการให้บริการที่ดี
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อค้นหาแนวทาง การบริการที่เหมาะสมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
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