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ชื่อเร่ือง  : “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปฏิบตัิงานของ  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน          

ต.หนองไฮ อ.ส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี ” 
 
ผู้วจัิย : นายเฉลียว  สวุรรณกฎู และคณะ   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองไฮ 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : จากการท่ีผู้ วิจยัเป็นบคุคลกรสาธารณสขุ

รับผิดชอบงานในฝ่ายสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองไฮ  ซึ่งการ
ด าเนินงานมุง่เน้นการดแูลสขุภาพของคนในชมุชนจึงต้องอาศยัความร่วมมือจาก อสม. เพ่ือความ
ตอ่เน่ืองของงาน  และจ าเป็นอย่างย่ิงตอ่กลวิธีทางสาธารณสขุมลูฐานให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
ดงันัน้  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าท่ีของ อสม. ในเขตต าบลหนองไฮ  เพ่ือทราบปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานและน าความรู้ท่ีได้
ไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการแก้ไขปรับปรุงและสง่เสริมอนามยั  เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าท่ีด้านสง่เสริมสขุภาพให้มีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมูบ้่านในพืน้ท่ี  ต าบลหนองไฮ  อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะสว่นบคุคล  แรงสนบัสนนุทางสงัคม  
เจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสขุ  และการนิเทศงานกบัการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุ        
ประจ าหมูบ้่าน 

3. เพ่ือศกึษาปัญหา  อปุสรรค  และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 
 
 วธีิด าเนินงานวจิัย  :  
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   การศกึษาครัง้นี ้กลุม่ตวัอย่าง  คือ อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองไฮ  
ต าบลหนองไฮ  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี ทกุคน จ านวน 129 คน 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูคือ แบบสอบถาม เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน  ต.หนองไฮ อ.ส าโรง  จงัหวดั
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อบุลราชธานี  ประกอบด้วย ข้อค าถาม 4 สว่น  คือ สว่นท่ี ท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ  สว่นท่ี 2 การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน  สว่นท่ี 3 
การได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุ และสว่นท่ี 4 ปัญหาและอปุสรรคใน
การปฏิบตัิงานของอาสาสมคัร ซึ่งผู้ศกึษาได้ พฒันาขึน้โดยค้นคว้าจากแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและ
งานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวกบั ปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 

- การวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลูทางคณะผู้ศกึษาใช้คอมพิวเตอร์  โดยมี
โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูใช้หลกัสถิติดงั  ประกอบด้วย สถิติ
พรรณนา    ( Descriptive Statistics)  ส าหรับอธิบายข้อมลูสว่นบคุคลของประชากรคือ  ความถ่ี  ร้อย
ละ   คา่เฉล่ีย   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และสถิติวิเคราะห์ ( Inferential Correlation) ส าหรับการหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า และการปฏิบตัิหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติ Chi–square 

 
ผลการศึกษา และอภปิรายผล  : 

- ข้อมูลส่วนบุคคล กลุม่ตวัอย่าท่ีศกึษา สว่นใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 83.7  และ
เป็นเพศชายร้อยละ 16.3  อายสุว่นใหญ่ร้อยละ 42.6 มีอายรุะหวา่ง  37 - 45  ปี รองลงมาร้อยละ 31.0 
มีอายรุะหวา่ง 51-62  ปี โดยมีอายมุากท่ีสดุ 56 ปีและอายนุ้อยท่ีสดุ 20 ปี ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่
ร้อยละ 48.1 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา  รองลงมาร้อยละ 26.4 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย การคดัเลือกสว่นใหญ่ร้อยละ 75.2  คดัเลือกโดยชมุชน  รองลงมาร้อยละ 18.6 คดัเลือกโดย
กรรมการหมูบ้่าน  อาชีพสว่นใหญ่ร้อยละ 96.1  ประกอบอาชีพเกษตรกร  รองลงมาร้อยละ 3.9  
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป ระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่ร้อยละ 47.3  
ปฏิบตัิหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นระยะเวลานาน  1-5 ปี รองลงมาร้อยละ 29.5  ป่วยเป็นระยะ
เวลานาน   6–10 ปี  จ านวนหลงัคาเรือนท่ีรับผิดชอบสว่นใหญ่ร้อยละ 98.4 มีเพียงร้อยละ  1.6  ท่ี
รับผิดชอบมากกวา่ 14 หลงั 

- การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     การ
ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี ด้านการ สง่เสริมสขุภาพ  ข้อท่ีปฏิบตัิงานได้ดีท่ีสดุ คือ การ แนะน าให้ท าบตัร
ประกนัสขุภาพ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 ด้านการป้องกนัโรค ข้อท่ีปฏิบตัิงานได้ดีท่ีสดุ คือ ชกัชวน
เพ่ือนบ้านให้ท าลายแหลง่เพาะ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 ด้านการรักษาโรคขัน้พืน้ฐาน ข้อ
ท่ีปฏิบตัิงานได้ดีท่ีสดุ คือ การสง่ตอ่ผู้ป่วยรักษาตอ่ หรือแนะน าให้ไป รักษาตอ่ท่ีโรงพยาบาลจ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 ด้านการฟืน้ฟสูภาพผู้ป่วย ข้อท่ีปฏิบตัิงานได้ดีท่ีสดุ คือ ให้การช่วยเหลือ
แนะน าผู้สงูอายจุ านวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.0 และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อท่ีปฏิบตัิงานได้ดี
ท่ีสดุ คือ เฝ้าระวงัและให้ค าแนะน าการบริโภคอาหารปลอดภยัจ านวน  93 คิดเป็น ร้อยละ 72.1  ระดบั
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การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี  ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองไฮ พบวา่  สว่นใหญ่มีระดบัการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีระดบั
มาก จ านวน 98  คิดเป็น ร้อยละ 76.0 รองลงมา  คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 
20.9 

- การได้รับสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
การได้รับความสนบัสนนุจากเจ้าหน้า ท่ีสาธารณสขุในการปฏิบตัิหน้าท่ี ข้อท่ีได้รับการสนบัสนนุมาก
ท่ีสดุ คือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุได้จดัอบรมให้ความรู้ด้านสขุภาพอนามยัแก่ท่าน   จ านวน 111 คน คิด
เป็น ร้อยละ 86.0   ระดบัการได้รับความสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในการปฏิบตัิหน้าท่ี พบวา่  
สว่นใหญ่มีระดบัการได้รับสนบัสนนุจากเจ้าท่ีระดบัมาก จ านวน  คิดเป็น ร้อยละ 76.0 รองลงมา  คือ 
ระดบัปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.9 

- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    
ด้านปัญหา และอปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าท่ี ข้อท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ คือ ขาดขวญัก าลงัใจ เพราะ จน
ท.สาธารณสุ ขไมต่ิดตามเย่ียม  จ านวน 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.1   ผลการศกึษา ระดบั ปัญหา
อปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองไฮ พบวา่  สว่นใหญ่ไมม่ีปัญหาในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี 
จ านวน 96  คิดเป็น ร้อยละ 77.4 รองลงมา คือ มีปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 25 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 19.4 

         - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า และการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า และการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน พบวา่ ปัจจยัท่ีไม่สมัพนัธ์  กบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน คือ เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  และระยะเวลาในการเป็น อสม.  ปัจจยัท่ี
สมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน  คือ 
วิธีการได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็น อสม. ( p-value = 0.006 ) การสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  
( p-value < 0.001  ) ปัญหาอปุสรรคในการท างาน ( p-value = 0.019)                 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย :  

1. ท าให้ทราบระดบัการปฏิบตัิงานด้านการสง่เสริมสขุภาพ  การป้องกนัโรค  การรักษา       
การฟืน้ฟสูภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าท่ีของ อสม. ในเขตต าบลหนองไฮ  อ าเภอ
ส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 

2. ได้แนวทางในการปรับปรุงปัจจยัด้านสนบัสนนุทางสงัคม 


