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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสุ ขภาพภาคประชาชนที่ใช้
กลไกการดู แลสุ ขภาพของชุ มชน โดยผ่านทางระบบอาสาสมัครสาธารณสุ ขสื บเนื่ องมาเป็ นเวลา
เกื อบ 30 ปี โดยกาหนดให้มีบทบาทหลักในสี่ มิติ ได้แก่ การส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และการฟื้ นฟู
สุ ข ภาพของคนในชุ ม ชนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หมู่ บ ้า นและชุ ม ชน โดยภารกิ จ ที่ ส าคัญ ด้า นหนึ่ ง ที่
ด าเนิ น งานในชุ ม ชน คื อ งานคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้า นสาธารณสุ ข ซึ่ งก าหนดให้ อ าสาสมัค ร
สาธารณสุ ขมีบทบาทในการสร้างมาตรการทางสังคม โดย อสม. จะเป็ นตัวเชื่อมให้เกิดการเฝ้าระวัง
ด้านอาหาร ยา เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน (การจัดการความรู ้ อสม.
กับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับชุมชน 2554)
งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของประเทศไทยมีการดาเนิ นงานมากว่า 30 ปี
โดยมี ก ารบรรจุ แผนงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคตั้ง แต่แผนพัฒนาสุ ข ภาพฉบับ ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
จนกระทัง่ ในแผนพัฒนาสุ ขภาพฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ คุม้ ครองความ
ปลอดภัยจากอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริ การด้านสุ ขภาพ รวมถึงการพัฒนา
ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ มีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ แต่จากผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี
2555 ในการตรวจวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่เก็บตัวอย่างจากผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายในท้องตลาด พบว่า
ผลิ ตภัณฑ์ไม่เข้ามาตรฐาน 445 รายการ (ร้ อยละ 13.18) ผลิ ตภัณฑ์อาหารนาเข้าไม่เข้ามาตรฐาน 293
รายการ (ร้ อยละ 1.66) การตรวจวิ เคราะห์ ทางจุ ลิ นทรี ย ์ในอาหาร ได้แก่ Total Plate Count (TPC),
Coliforms, E. Coli, S. aureus, Yeast และ Mold พบอาหารที่มีการปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ม่เข้ามาตรฐาน
2,088 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 21.88) และเชื้ อที่ พบมากที่ สุ ด คื อ Coliforms จานวน 1,955 ตัวอย่าง (ร้ อยละ
24.44) การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์นาเข้า พบไม่เข้ามาตรฐาน 6 ตัวอย่าง และพบ
ผลิ ตภัณฑ์ยาสาเร็ จรู ปที่พบปั ญหาคุ ณภาพสู ง คือ Enalapril maleate ซึ่ งมีปริ มาณสาระสาคัญ และการ
ละลายของตัวยาไม่ได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณโดยมีการใช้โลหะหนัก คือ สารหนู และ
พบเชื้อจุลินทรี ย ์ การตรวจวิเคราะห์เครื่ องสาอางนาเข้า พบไม่เข้ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.33)
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และพบเครื่ องสาอางที่มีสารห้ามใช้ในเครื่ องสาอาง ได้แก่ ไฮโดรควิโนน สารประกอบของปรอท
กรดวิตามินเอ
ข้อมู ล สถิ ติปั ญหางานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพของจังหวัดนครศรี ธ รรมราช
ปี งบประมาณ 2556 พบว่า ร้ านอาหาร/แผงลอย จาหน่ ายก๋ วยเตี๋ ยวได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ
41.58 พบสารปนเปื้ อนในอาหารสด จานวน 21 ตัวอย่า งคิ ดเป็ นร้ อยละ 1.29 ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ
ชุ มชนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10.53 (สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช งานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค 2555) นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาของผูบ้ ริ โภคในลักษณะอื่นๆ คือพบปั ญหาการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้า นสิ นค้า ในเรื่ องของผลิ ต ภัณฑ์สุ ข ภาพทั้ง ที่ ไ ม่ ไ ด้คุ ณ ภาพและการใช้ส ารเคมี ที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดอันตราย ปั ญหาการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การในเรื่ องการให้บริ การสาธารณสุ ขเชิ ง
พาณิ ชย์ทาให้ประชาชนทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขได้ ปั ญหาการขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐในการทางานขององค์กรผูบ้ ริ โภคทาให้ไม่สามารถดาเนิ นงานได้อย่างเต็มที่ และปั ญหา
ด้านการประสานงานและศักยภาพของหน่วยงานของรัฐทั้งการขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ
ทาให้การตรวจสอบ เฝ้ าระวังไม่ทว่ั ถึ ง (ไพศาล ลิ้ มสถิ ต 2556) ดังนั้น เพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่
เพียงพอของบุคลากร จึงต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ให้เข้ามามีบทบาท
ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข (กองสนับสนุนสุ ขภาพภาคประชาชน 2550)
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น หรื อ อสม. (village health volunteers) คื อ
ประชาชนในชุ มชนที่สมัครใจในการให้บ ริ ก ารกับ ประชาชนในชุ มชนของตน มีค วามเข้า ใจใน
ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น ทาให้เ กิ ด ความไว้ว างใจของชุ ม ชน โดยไม่ไ ด้ค าดหวัง
ผลประโยชน์ห รื อ ผลตอบแทนด้า นการเงิ น โดยอาเภอพระพรหมมี อ าสาสมัค รสาธารณสุ ข
ทั้งสิ้ น จานวน 797 คน และผ่านการอบรมมาเป็ นระยะเวลา 37 ชั่วโมง เพื่อการปฏิ บตั ิงานด้าน
สุ ข ภาพในชุ ม ชน (กองสนับ สนุ น สุ ขภาพภาคประชาชน 2550) ซึ่ ง อสม. ที่ ผ ่า นการอบรมจะ
ทางานเชื่ อมระหว่า งเจ้า หน้า ที่ สาธารณสุ ขภาครั ฐกับชุ มชนในการส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ ป้ องกันโรค
รวมถึ ง การกระตุ น้ ให้ป ระชาชนในชุ มชนตระหนัก ถึ งการรัก ษาสุ ขภาพ นอกจากนี้ อสม. ยังมี
บทบาทหน้าที่ ในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ด้านสาธารณสุ ข โดยเป็ นตัวเชื่ อมในการสร้ างมาตรการ
ทางสัง คมเพื่อ เฝ้ า ระวัง ในชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม ผลิ ตภัณฑ์สุ ข ภาพที่ ป ลอดภัย ในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
การบริ โ ภคที่ ป ลอดภัย ส่ ง เสริ ม ให้มี อ งค์ก รและเครื อ ข่า ยคุ ม้ ครองผู บ้ ริ โ ภคในระดับ ชุ ม ชน
ส่ งเสริ มให้มีพ้ื นที่ ตน้ แบบและศู นย์เรี ยนรู ้ ในชุ ม ชน และส่ ง เสริ มให้มี ศูนย์รับ เรื่ องราวร้ องทุ ก ข์
ด้า นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในชุ มชน (การถอดบทเรี ยนเพื่อการจัดการความรู ้ อสม. ดีเด่น 11 สาขา
2554) ซึ่ งการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขให้ประสบผลสาเร็ จนั้นยังมีปัจจัยอื่นเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย
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ในการปฏิ บตั ิหรื อดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ จะพบว่าแรงสนับสนุ นจากองค์การถื อเป็ น
ปั จจัยนาเข้าพื้นฐานที่มีความสาคัญและมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน เพราะถึงแม้วา่ บุคคลจะมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามความต้องการของงาน มีแรงจูงใจอย่างมากที่จะทางานนั้น แต่ก็อาจจะทางานได้ไม่ดีถา้
ขาดการสนับสนุ นจากองค์การ จากการศึ กษาทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลของเชอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ (2008: 151 อ้างใน ทรรศน์พร ไหมสมบุญ, 2550:
24) พบว่า ปั จจัยภายใน คือ คุณลักษณะของบุคคล (Individual attributes) ประกอบด้วย ลักษณะทาง
ประชากร ความรู ้ความสามารถ และลักษณะทางจิตวิทยา และปัจจัยภายนอกของบุคคลประกอบด้วย
ความพยายามในการทางาน (Work Effort) และการสนับสนุ นจากองค์การ (Organization Support)
นอกจากนี้ การปฏิบตั ิงานทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยพื้นฐานในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
ที่ เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ได้แ ก่ คน (Man) เงิ น (Money) วัส ดุ ส่ิ ง ของ (Material) วิธี ก ารจัดการ
(Method) เรี ยกสั้น ๆ ว่า 4 M’s (ทองหล่ อ เดชไทย, 2549, น. 276) นอกจากลักษณะของบุคคลและ
ปั จจัยพื้นฐานในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานแล้ว เฮอร์ ซเบิร์ก (2008, น. 115 อ้างในทองหล่อ เดช
ไทย, 2549, น. 276) ได้เสนอทฤษฎี 2 ปั จจัย (Two-factors Theory) คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน
สาหรับอธิบายความพึงพอใจที่จะทาให้บุคคลทางานให้สาเร็ จตามเป้าหมาย การศึกษาของเอกริ นทร์
โปตะเวช และคณะ (2551, น. 265-273) พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติง านของอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า นในอ าเภอศรี เ ชี ย งใหม่ จัง หวัด หนองคาย คื อ เพศ สถานที่ ต้ ัง ศู น ย์
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน การได้รับ การสนับสนุ นวัสดุ อุ ปกรณ์ และงบประมาณ ในการปฏิ บ ตั ิ งาน
สาธารณสุ ข มูล ฐาน เจตคติใ นงานสาธารณสุ ขมู ลฐาน และแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่
พบปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านหนึ่ ง คือ ปั ญหาความไม่เพียงพอของบุคลากร
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมีภาระความรับผิดชอบงานมาก (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2550) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การด าเนิ นงานของส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชซึ่ ง
บุคลากรมีภาระความรั บผิดชอบที่ หลากหลายท าให้งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคไม่สามารถดาเนิ นได้
ครอบคลุมในทุกด้าน ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หรื อ อสม. จึงมีบทบาทสาคัญ
ในการสนับสนุนการดาเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของบุคลากร
ด้วยข้อกาหนดเชิ งนโยบายที่มุ่งพัฒนาเครื อข่ายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขโดยมี
อาสาสมัครสาธารณสุ ขเป็ นแกนหลักในการดาเนินงาน อันเนื่ องจากเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ และได้รับทั้ง
ปั จจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานจากองค์การด้านสาธารณสุ ข ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ในงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผบู ้ ริ หารทั้ง
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ในระดับอาเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข และเพื่ อให้ อสม. ได้สะท้อนความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ด้านสาธารณสุ ข รวมถึงการได้รับปั จจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานจากองค์การ
ด้านสาธารณสุ ข

2. วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
(อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.2 เพื่อศึกษาความรู ้ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.4 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.5 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.6 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
2.7 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข

3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 การปฏิ บ ัติ ง านของ อสม. ในงานคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้า นสาธารณสุ ข อ าเภอ
พระพรหม อยูใ่ นระดับใด
3.2 คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้ ปั จจัยสนับสนุ น และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เป็ นอย่างไร
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3.3 คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้ ปั จจัยสนับสนุ น และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ การปฏิ บ ัติ ง านของ อสม. ในงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคด้า น
สาธารณสุ ข หรื อไม่ อย่างไร
3.4 การปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของอาเภอ
พระพรหมมีปัญหา และอุปสรรค หรื อไม่ อย่างไร

4. สมมติฐำนกำรวิจัย
4.1 ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
4.2 ควำมรู้ ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
4.3 ปั จจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
4.4 ปัจจัยด้ ำนแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขของ อสม.
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5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - สถานภาพสมรส
- ระยะเวลาในการเป็ น อสม.
- ประสบการณ์ทางานด้านสาธารณสุข
ควำมรู้ เกีย่ วกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ ำน
สำธำรณสุข
- ผลิตภัณฑ์ยา
- ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ผลิภณั ฑ์เครื่ องสาอาง
- สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์
ปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
- กาลังคนที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมของ
องค์การ
- งบประมาณในการปฏิบตั ิงาน
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
- การบริ หารจัดการ

ตัวแปรตำม

ระดับกำรปฏิบัตงิ ำนคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ ำนสำธำรณสุขของ อสม.
1) การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน
2) การปฏิบตั ิงานร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน
3) การปฏิบตั ิงานร้านค้าคุณภาพ แบบ
ชุมชนมีส่วนร่ วม
4) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
และท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
5) การปฏิบตั ิงานโครงการอาหาร
ปลอดภัย
6) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค

ปัจจัยแรงจูงใจ
- ปั จจัยจูงใจ
- ปั จจัยค้ าจุน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
(อสม.)”
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6. ขอบเขตของกำรวิจัย
6.1 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ทาการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทั้งหมด 6 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล รวมทั้งสิ้ น 797 คน
6.2 ขอบเขตเนื้อหำ
6.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการเป็ น อสม.
2) ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ความรู ้
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ยา ความรู ้เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์อาหาร ความรู ้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง และ
การแปลความหมายของข้อความ รู ปภาพ หรื อสัญลักษณ์ บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
3) ปั จ จัย สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง าน ได้แ ก่ ก าลัง คน (man) เป็ นผู ้ป ฏิ บ ัติ
กิจกรรมขององค์การนั้น งบประมาณ (money) คือ เงินที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิงาน (material) และการบริ หารจัดการ (management)
4) ปั จจัยด้านแรงจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิร์ก ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ
เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้รักการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยค้ าจุน หรื ออาจเรี ยกว่า
ปัจจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา
5) ปั ญ หาและอุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในการปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
6.2.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วย 6 ข้อ คือ
การเฝ้ า ระวังผลิ ตภัณฑ์สุข ภาพในชุ มชน การปฏิ บ ตั ิ ง านร้ านก๋ วยเตี๋ ย วมาตรฐาน การปฏิ บ ตั ิงาน
ร้ า นค้า คุ ณภาพแบบชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วม การสนับ สนุ นผลิ ตภัณฑ์ สุ ข ภาพชุ ม ชนและท้องถิ่ นให้ มี
คุณภาพ การปฏิบตั ิงานโครงการอาหารปลอดภัย และการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค
6.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
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7. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
7.1 อำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ถูกคัดเลือกโดย
ประชาชน เพื่อเข้ามาดูแลด้านสุ ขภาพอนามัยของประชาชนทุกคน ทุกครอบครัวภายในชุมชนหรื อ
ละแวกบ้าน จานวน 1 คน ต่อ 8-15 หลังคาเรื อน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็ น อสม.
ประจ าชุ ม ชนหรื อละแวกบ้ า นนั้ นๆ ในที่ น้ ี หมายถึ ง อสม. ในอ าเภอพระพรหม จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ใน 6 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล จานวน 797 คน
7.2 กำรปฏิบั ติงำนคุ้ มครองผู้ บริ โภค หมายถึ ง กิ จกรรมในการปฏิ บ ตั ิ งานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคในชุมชนประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
7.2.1 การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุมชน
7.2.2 การปฏิบัติงานร้ านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน
7.2.3 การปฏิบัติงานร้ านค้ าคุณภาพแบบชุมชนมีส่วนร่ วม
7.2.4 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชนและท้ องถิน่ ให้ มีคุณภาพ
7.2.5 การปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
7.2.6 การพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค (คู่มือการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริ โภค 2552)
7.3 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ ำนสำธำรณสุ ข หมายถึ ง ความรู ้ ในเนื้ อหา
วิชาการที่เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เพื่อจะนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
7.3.1 ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยา หมายถึ ง ความรู ้ เกี่ ยวกับยาทุกชนิ ดทั้งยาแผน
ปั จจุบนั ยาแผนโบราณ ซึ่ งเกี่ ยวกับการจาหน่ าย ฉลากและเอกสารกากับยา การเลื อกซื้ อและใช้ยา
รวมถึงยาที่ผดิ กฎหมาย
7.3.2 ความรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ อาหาร หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ ออาหาร
สารปนเปื้ อนและการทดสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
7.3.3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องสาอางทุก
ชนิดทั้งที่จาหน่ายทัว่ ไปหรื อขายตรงในส่ วนของการเลือกซื้ อและการแสดงฉลากของเครื่ องสาอาง
7.3.4 การแปลความหมายของข้ อความ สัญลักษณ์ บนฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร หมายถึง
ความรู ้เกี่ยวกับการแสดงฉลาก ข้อความที่ตอ้ งแสดง และเลขสาระบบ
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7.4 ปั จจัยสนับสนุ นกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การได้รับการสนับสนุนในการจัดการจาก
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหรื อสาธารณสุ ขอาเภอสนับสนุนเพื่อการปฏิบตั ิงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 4 ประการ ได้แก่
7.4.1 บุคลากรหรื อกาลังคน หมายถึง ความเพียงพอของบุคลากร การได้รับการอบรม
ฟื้ นฟูความรู ้ และการมี ส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในการปฏิ บตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
7.4.2 งบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของงบประมาณและทันเวลาของงบประมาณ
ที่นามาใช้ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
7.4.3 วัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของ หมายถึง ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ สภาพการใช้
งานตรงกับความต้องการในการใช้งานและความทันเวลาของวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรั บการปฏิ บ ตั ิ งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
7.4.4 การบริ ห ารจั ด การ (Management) หมายถึ ง การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ใน
ปฏิ บ ัติ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคจากสาธารณสุ ขอ าเภอ โดยสาธารณสุ ขอ าเภอชี้ แจงนโยบายในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานมี การกากับดู แลจากเภสัชกรในอาเภอที่ รับผิดชอบ การนิ เทศติ ดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
7.5 แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานที่
มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยตอบสนองความต้องการและเป้ าหมายส่ วน
บุคคลด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการจูงใจแบบสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg, 1959)
มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน
7.5.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) ซึ่งประกอบด้วย
1) ด้านความส าเร็ จของงาน หมายถึ ง ความสามารถท างานได้เสร็ จสิ้ นและ
ประสบผลสาเร็ จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
2) ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นโดยทัว่ ไป
3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิ บตั ิ หมายถึ ง ความรู ้ สึกที่ ดีและไม่ดีต่อลักษณะ
งาน น่าเบื่อหน่าย หรื อท้าทายความสามารถ หรื อเป็ นงานที่ยากหรื อง่าย
4) ด้า นความรั บ ผิ ดชอบ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ดขึ้ นจากการได้ รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5) ด้านความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะหรื อตาแหน่งใน
องค์กร การพัฒนาตนเอง
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7.5.2 ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) ประกอบด้วย
1) ด้านนโยบายและการบริ หาร หมายถึง การจัดการและการบริ หารขององค์กร
การให้อานาจแก่บุคคลในการให้ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จรวมทั้งการติดต่อสื่ อสารในองค์การ
2) ด้ า นการควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง ความรู ้ ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน การบริ หารงาน
3) ด้ า นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้รับในการปฏิบตั ิงาน
4) ด้านความสั มพันธ์ ระหว่างผู ร้ ่ วมงาน หมายถึ ง การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ลการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรี ยนรู ้งานระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
5) ด้านสภาพการทางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั ิงาน เช่น สิ่ งแวดล้อม สถานที่ปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยในการทางาน

8. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
8.1 ผูบ้ ริ หารทั้งในระดับอาเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลได้ทราบระดับการ
ปฏิ บ ัติ ง านของ อสม. ในงานคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข อ าเภอพระพรหม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
8.2 ผูบ้ ริ หารทั้งในระดับอาเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลได้ทราบปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของ อสม. ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
8.3 บุคลากรด้านสาธารณสุ ขและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาข้อมูลการปฏิ บตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ได้ ตลอดจนนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจยั เรื่ องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้เสนอแบ่งเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)ใน
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
2. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
3. แนวคิ ดเกี่ ยวกับงานคุ ้มครองผู บ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข และระดับการปฏิ บ ัติ งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
5. แนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ขที่สาคัญมี ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีเนื้ อหาใน
ประเด็นคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในส่ วนของหมวดที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี : 2555) ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม ในหัวข้อย่อย 5.1.3 ระบุถึงเรื่ องการ
พัฒนามาตรฐานระบบการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค และการเพิ่ มช่ องทางการเข้าถึ งข้อมู ลและองค์ความรู ้
เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
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หัวข้อ 5.3 การเสริ มสร้างพลังให้ทุกภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือกการดาเนิ น
ชี วิตในสังคมและสร้ างการมี ส่วนร่ วมในเชิ งเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องได้อย่างมี คุณค่าและ
ศักดิ์ศรี แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบุถึงระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในหัวข้อ
ย่อย 5.3.6 พัฒนามาตรฐานระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อการคุม้ ครองภายในประเทศและรองรับ
การเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี ในประชาคมอาเซี ยน โดยมี ประเด็นย่อย
ได้แก่
1) การเพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และองค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ สิ ท ธิ และการ
คุม้ ครองสิ ทธิ รวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน (ของผูบ้ ริ โภค)
2) การปรับปรุ งกลไกเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
3) การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการจากการร้องเรี ยน
4) การเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการคุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
6) การสร้างความตระหนักของผูบ้ ริ โภคในการรักษาสิ ทธิ
7) การดูแลผลกระทบจากการใช้สินค้าและบริ การ
8) การกระตุน้ จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุ รกิจเอกชน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระบุถึงการบริ หารจัดการแผนพัฒนาฯ นี้ สู่การปฏิบตั ิ
ในประเด็น “การบริ โภคที่ ย งั่ ยืน” คื อ การเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ข ้อมู ลข่าวสารและถ่ ายทอด
ความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและการบริ โภคที่ยง่ั ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประชาชนในการเลือกบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการเสริ มสร้างกลไก
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคสร้ างความเข้มแข็งของกลไกการคุ ้มครองสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค และปรับปรุ งกฎหมาย
ควบคุมและกากับดูแลสื่ อให้เผยแพร่ ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างมีความรับผิดชอบ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องคือ “การลดความเสี่ ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิ ดอุบตั ิภยั
จากสารเคมี” คือ ส่ งเสริ มการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยสร้างระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยจากสารเคมีและสิ นค้าที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค
2. แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ซึ่ งเป็ นกรอบชี้ น า
ทิ ศ ทางการพัฒ นาด้า นสุ ข ภาพของประเทศตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (2555) เสนอ โดย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุ ขภาพของแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติสรุ ปได้ ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 : เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของภาคี สุขภาพในการสร้ างสุ ขภาพ
ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุ ขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบตั ิ อุบตั ิเหตุ
และภัยสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน ควบคุมโรค และ คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรง ทั้งร่ างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 : เสริ ม สร้ า งระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้มี ม าตรฐานในทุ ก ระดับ
เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาสุ ขภาพในทุกกลุ่มเป้ าหมาย และพัฒนาระบบส่ งต่อที่ไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริ การสุ ขภาพ และ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสุ ขภาพภาคประชาชน
ที่ใช้กลไกการดู แลสุ ขภาพของชุ มชน โดยผ่านระบบอาสาสมัครสาธารณสุ ขสื บเนื่ องมาเป็ นเวลา
เกือบ 30 ปี ซึ่ งปั จจุบนั มีอาสาสมัครสาธารณสุ ขจานวนเกือบแปดแสนคนทัว่ ประเทศ โดยมีบทบาท
หลักทั้งสี่ มิติ ได้แก่ การส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และการฟื้ นฟูสุขภาพของคนในชุมชนชน ครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ นและชุมชน ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุ ขมีพ้ืนที่รับผิดชอบในระดับครอบครัว ประมาณ
10 – 15 ครอบครัว ต่อ อสม. 1 คน ภารกิจที่สาคัญด้านหนึ่ งที่ดาเนิ นงานในชุ มชนมาเกือบ 30 ปี คือ
งานด้านคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่ น รู ปแบบกองทุนยา ซึ่ งเน้นการจัดหายาที่จาเป็ นและเฝ้าระวังปั ญหา
การขายยาชุ ดในชุ มชนตามตลาดนัด หรื อร้ านขายของชาในหมู่บา้ น การมีบทบาทในการรณรงค์
การตรวจสอบอาหารกระป๋ อง ประสานงานและให้ค าแนะนาผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในท้องถิ่ น ท าให้
ผูบ้ ริ โภคมีความเข้าใจเกี่ ยวกับการเลือกซื้ ออาหารที่ปลอดภัย การรณรงค์ตรวจสารพิษและสารเคมี
ตกค้างในผักและอาหารโดยใช้ชุดตรวจซึ่ งมีอยูใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เป็ นต้น
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ น (อสม.) มีประสบการณ์ และมีการเรี ยนรู ้
ผ่านการทางานทั้งในระดับชุ มชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ทาให้มีความรู ้
สะสมอยู่ในตัวเอง และมีการส่ งผ่านความรู ้ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้
ส่ งเสริ มให้มีกระบวนการคัดเลือก อสม. เหล่านี้ ให้เป็ น อสม. ดีเด่นระดับตาบล / อาเภอ / จังหวัด /
เขต / ภาค/ชาติ ในสาขาคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค ตั้ง แต่ ปี 2547 แต่ ความรู ้ และประสบการณ์ จากการ
คัดเลือก อสม. ดีเด่นนั้น ยังมีขอ้ จากัด อันเนื่องจากเป็ นความรู ้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ยงั ไม่ได้
ถูกนามาบันทึกและการสังเคราะห์ที่เป็ นหมวดหมู่และเป็ นระบบ ซึ่ งจะนามาใช้ประโยชน์เพื่อการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน อันจะนาไปสู่ สังคมอุดมปั ญญาต่อไปในอนาคต การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ นและเครื อข่ายในชุ มชนและแกนนาพี่เลี้ยงที่มีส่วนในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้า นสาธารณสุ ข ในชุ ม ชนให้ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ตลอดจนทัก ษะในด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ด าเนิ น งาน โดยน าแนวทางการจัด การความรู ้ ม าประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งาน โดยเน้น ให้
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อาสาสมัค รสาธารณสุ ข เป็ นศู น ย์ก ลางของการเรี ย นรู ้ ผ่า นประสบการณ์ ที่ มี อยู่เดิ ม มี ก ารสร้ า ง
เครื อข่ายชุ มชนให้เข้มแข็งและการนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ให้เป็ นช่ องทางของ
เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันในหมู่มวลสมาชิ กของเครื อข่ายพี่เลี้ ยงและ อสม. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของเครื อข่ายแกนนาและอันจะนาไปสู่ การดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ
อสม. มีบทบาทในดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข (ถอดบทเรี ยนเพื่อ
การจัดการความรู ้ อสม. ดีเด่น 11 สาขา: 2554) คือ
1. ด้านการค้นหาปั ญหา (ให้ อสม. รู ้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
และเครื อข่ายฯ ต้องรู ้ วิธีดาเนิ นงาน รู ้ งานที่ เป็ นบทบาท และค้นหาปั ญหาเพิ่มเติ ม ตระหนักในปั ญหา
และร่ วมกันระดมปั ญญาเพื่อหาวิธีแก้ไข ร่ วมมือร่ วมใจดาเนินงาน)
2. ด้านความรู ้ ในการท างาน (อสม. ต้องมี ความรู ้ ในด้านวิชาการ เพื่ อจะได้เป็ นที่
ยอมรับในพื้นที่ และเป็ นที่ปรึ กษาได้ สามารถให้ความรู ้และคาแนะนาได้มีการบูรณาการเครื อข่าย และ
สร้ างเครื อข่ ายในพื้นที่ ให้เข้มแข็ง สร้ างการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนและชุ มชน โดยสามารถดู แล
คุม้ ครองตนเองได้)
3. ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ (มีการสร้างมาตรการทางสังคม โดยมี อส
ม. เป็ นตัวเชื่อม มีการเฝ้าระวังอาหาร ยา เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน)
4. ด้านการส่ งเสริ ม (การส่ งเสริ มการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในชุ มชน เช่น กลุ่มปลู ก
ผักปลอดสาร การทาเกษตรอินทรี ย ์ การส่ งเสริ มการบริ โภคที่ปลอดภัย การส่ งเสริ มให้มีองค์กรและมี
เครื อข่ายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับชุ มชน การส่ งเสริ มให้มีพ้ืนที่ตน้ แบบ และศูนย์เรี ยนรู ้ ในชุ มชน
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคส่ งเสริ มให้มีศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เกี่ยวการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในชุมชน)
5. ด้านการประเมินผล
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้ อสม. ที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นเชี่ ยวชาญ ต้องมีบทบาทเกี่ยวกับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (กองสนับสนุ น
สุ ขภาพภาคประชาชน: 2555) ดังนี้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5 ด้าน คือ
1) ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ไอโอดีน หน่อไม้ปี๊บ
2) ผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ ยาเสื่ อมคุณภาพ ยาอันตราย การใช้ยาปฏิชีวนะผิด เป็ นต้น
3) ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางอันตราย โฆษณาเกินจริ ง
4) เครื่ องมือแพทย์ เช่น เครื่ องนวดไฟฟ้าช็อต
5) ผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายที่ใช้ในบ้าน นอกบ้าน
2. ตรวจ แนะนา ผูผ้ ลิต ผูข้ ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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3. เฝ้าระวังปั ญหาการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ และสร้างการมีส่วน
ร่ วมในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. ใช้ชุดทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ข และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
5. ถ่ า ยทอดความรู ้ เ กี ่ ย วกับ การคุ ม้ ครองผู บ้ ริ โ ภคด้า นสาธารณสุ ข ให้ก บั
ประชาชนในชุ ม ชน โดยการจัด นิ ท รรศการตรวจสอบสิ น ค้า ปลอดสารพิษ และการใช้ชุ ด
ทดสอบกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการทดสอบผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ
6. ประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายในพื้นที่ในการปฏิบตั ิงานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ข
โดยสรุ ป อสม. มี บทบาทในการดาเนิ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข โดย
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การดาเนิ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การออกเสี ยงทางหอกระจายข่าว การจัด
ประชุม การให้สุขศึกษา เป็ นต้น
2. การด าเนิ นการเฝ้ าระวัง การตรวจแนะน าสถานที่ ผลิ ต การตรวจแนะน าร้ าน
ขายของชาในหมู่บา้ น การเฝ้าระวังรถเร่ ขายยา เป็ นต้น
3. การสร้างองค์กรผูบ้ ริ โภค การรณรงค์ หรื อการจัดให้มีการรวมพลังของผูบ้ ริ โภค
เพื่อการเรี ยกร้องและคัดค้านการละเมิดสิ ทธิ ของตน การสร้างจิตสานึ กร่ วมกัน และการใช้อานาจตาม
กฎหมายที่ จะดาเนิ นการคุ ้มครองสิ ทธิ แห่ งตน โดยจะต้องมี การประสานกับองค์กรที่ เกี่ ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

2. แนวคิดเกีย่ วกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
“อาสาสมัคร” หมายถึ ง การเลื อกกระทาสิ่ งต่างๆ ที่ เห็ นว่าเป็ นสิ่ งที่ ควรกระทา และ
เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็ นการกระทาที่ไม่ใช่ภาระงานที่ตอ้ งทา
ตามหน้าที่ อาสาสมัครมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การเลือก อันเป็ นการเน้นเจตจานงที่เป็ นอิสระที่จะกระทา หรื อไม่กระทาในสิ่ งใดๆ
2. ความรั บผิดชอบต่อสังคม หมายถึ ง การกระทาที่มุ่งมัน่ เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่ นซึ่ ง
เป็ นได้ท้ งั บุคคล กลุ่มบางกลุ่ม หรื อสังคมส่ วนใหญ่ก็ได้ และอาจรวมถึงตนเองด้วย
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3. โดยไม่หวังผลกาไรเป็ นเงินทอง หมายถึง ไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจ
รับ เป็ นรางวัล หรื อค่ าใช้จ่ายทดแทนที่ ไ ด้ใ ช้จ่ายไป แต่ อย่า งไรก็ ไม่ อาจเที ยบได้กบั ค่า ของสิ่ ง ที่
กระทาลงไป
4. ไม่ใช่ภาระงานที่ตอ้ งทาตามหน้าที่ หมายถึง สิ่ งที่ทานั้นอยูน่ อกเหนื อความจาเป็ น
หรื อการคาดหวังว่าจะต้องทา (ลักษณะการกระทาที่ไม่ถือว่าเป็ นการอาสาสมัคร เช่น การทางานที่
ได้รับค่าจ้าง ภาระงานที่ตอ้ งทาตามหน้าที่ การดูแลครอบครัวตนเอง ความรับผิดชอบ)
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน (Village Health Volunteer) หรื อที่เราเรี ย ก
ย่อๆ ว่า อสม. นั้น เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ครอบครั ว และชุ มชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู ้ จากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข และการ
ปฏิ บตั ิ งานด้วยความเสี ยสละต่อประชาชนในหมู่บา้ น กระทรวงสาธารณสุ ขได้เริ่ มดาเนิ นงานมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็ นต้นมา อสม. จึงเพิ่มจานวนมากขึ้นตามลาดับจนครอบคลุมหมู่บา้ นในชนบท
และชุ มชนเมื องกว่า 8 แสนคน ซึ่ ง เมื่ อมี การรวมตัวเป็ นกลุ่ มก้อนเป็ นชมรม ก็สามารถต่อสู ้ และ
ก้าวนาไปสู่ การพัฒนาด้านสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิตของภาคประชาชนได้ (กองสนับสนุ นสุ ขภาพ
ภาคประชาชน 2550) ข้อกาหนดเกี่ยวกับ อสม. มีดงั นี้
1. ประเภทและจานวน
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุ ขในงานสาธารณสุ ขมูล
ฐานเพียงประเภทเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ซึ่ งหมายถึง บุคคลที่ได้รับ
การคัด เลื อ กจากชาวบ้า นในแต่ ล ะกลุ่ ม บ้า น และได้รั บ การอบรมตามหลัก สู ต รที่ ก ระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สาคัญในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
อนามัย (Change agents) การสื่ อข่าวสารสาธารณสุ ข การแนะนาเผยแพร่ ความรู ้ การวางแผน และ
ประสานกิ จกรรมพัฒนาสาธารณสุ ข ตลอดจนให้บริ การสาธารณสุ ขด้านต่างๆ เช่ น การส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพ การเฝ้ า ระวัง และป้ องกันโรค การช่ วยเหลื อและรั กษาพยาบาลเบื้ องต้น โดยใช้ย าและ
เวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรับบริ การ การฟื้ นฟูสภาพ
และจัดกิ จกรรมพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชนในหมู่บา้ น/ชุ มชน โดยกาหนดจานวนอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขในหมู่บา้ น/ชุมชนโดยเฉลี่ย ดังนี้
พื้นที่ชนบท : อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรื อน
พื้นที่เขตเมือง : เขตชุมชนหนาแน่น (ชุมชนตลาด) ไม่มี อสม.
เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ต่อ 20 - 30 หลังคาเรื อน
เขตชุมชนชานเมือง อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรื อน
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ดังนั้น ในหมู่บา้ น/ชุ มชนหนึ่ งๆ อาจมีจานวน อสม. ไม่เท่ากันขึ้ นอยู่กบั จานวน
หลังคาเรื อนของหมู่บา้ น/ชุมชนนั้นๆ โดยทัว่ ไป จะมี อสม. ประมาณ 10 - 20 คนต่อหมู่บา้ น
2. คุณสมบัติของ อสม.
1) เป็ นบุคคลที่ชาวบ้านในละแวก หรื อคุม้ ยอมรับและเชื่อถือ
2) สมัครใจและเต็มใจช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสี ยสละ
3) มีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือชุ มชน (อยูป่ ระจาในหมู่บา้ น ไม่ยา้ ยถิ่นในระยะเวลา 1
- 2 ปี ) และมีความคล่องตัวในการประสานงาน
4) อ่านออกเขียนได้
5) เป็ นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสุ ขภาพ และการพัฒนาชุมชน
6) ไม่ควรเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างของรัฐ
3. วิธีการคัดเลือก อสม. ให้ใช้วิธีการประชาธิ ปไตยในการคัดเลือกโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจัดประชุ มกรรมการหมู่บา้ น อสม. ทุกคนในหมู่บา้ นและ
ผูน้ าอื่นๆ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงบทบาทของ อสม. และจานวน อสม. มอบหมายให้กรรมการหมู่บา้ น
อสม. และผูน้ าดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการสรรหา อสม.
2) แบ่งละแวกหรื อคุม้ บ้านออกเป็ นคุม้ ละ 8 - 15 หลังคาเรื อน สอบถามหาผูส้ มัคร
ใจและมีคุณสมบัติตามที่กาหนด คัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็ น อสม. ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครเกิน 1 คน
ให้คณะผูด้ าเนินการสรรหา อสม. จัดประชุมหัวหน้าครอบครัวหรื อผูแ้ ทนครอบครัวในละแวก หรื อ
คุม้ นั้นๆ เพื่อลงมติโดยใช้เสี ยงส่ วนใหญ่คดั เลื อกบุคคลเข้ารับการอบรมเป็ น อสม. ประจาละแวก
บ้าน หรื อคุม้
อนึ่ ง การคัดเลื อก อสม. สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากชุ มชน หรื อคณะกรรมการ
หมู่บา้ นมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น แต่ตอ้ งเป็ นประโยชน์เพื่อส่ วนรวมและมีข้ นั ตอนที่โปร่ งใส
4. การฝึ กอบรม อสม. ใหม่
การฝึ กอบรมอาสาสมัครใหม่ ในที่ น้ ี หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขที่คดั เลือกเข้ามาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความรู ้ความสามารถ
และปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1. วิธีก ารอบรม เจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขสามารถวางแผนการอบรมได้ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยควรมีท้ งั ส่ วนของการให้ความรู ้ทางทฤษฎี และการฝึ กปฏิ บตั ิให้บริ การที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล หรื อโรงพยาบาลชุ มชน รวมทั้งมี การประเมินผลการอบรมว่า
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สามารถพัฒนาให้ อสม. ใหม่ทุกคนมีความรู ้และสามารถทางานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่าง
มีคุณภาพ
2. เนื้อหาหลักสู ตร เนื้อหาความรู ้ที่อบรม แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ มความรู ้ พ้ืนฐาน (ภาคบังคับ) ประกอบด้วย วิชาที่ เป็ นพื้นฐานในการ
ปฏิ บตั ิ งานในฐานะอาสาสมัค รสาธารณสุ ข โดยเป็ นวิชาที่ เกี่ ยวกับปั ญหาสาธารณสุ ขหลัก ของ
ประเทศ และการบริ หารจัดการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในชุมชน ได้แก่
(1) บทบาทหน้าที่ของ อสม.
(2) สิ ทธิของ อสม.
(3) การถ่ายทอดความรู ้และการเผยแพร่ ข่าวสารระดับหมู่บา้ น
(4) การค้นหา วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขของท้องถิ่น
(5) สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
(6) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การเฝ้าระวัง และป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ข
(7) การวินิจฉัยอาการ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
(8) การฟื้ นฟูสภาพ
(9) การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปสถานบริ การสาธารณสุ ข
(10) การจัดกิจกรรม การปฏิบตั ิงาน และการใช้เครื่ องมือต่างๆ ใน ศสมช.
(11) การทางานร่ วมกับผูน้ าชุ มชนและองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุ ขในท้องถิ่น
2) กลุ่มความรู ้เฉพาะ เป็ นความรู ้ในเรื่ องที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขในพื้นที่ และ
ความรู ้ดา้ นนโยบายต่างๆ ในการพัฒนางานสาธารณสุ ขในแต่ละท้องถิ่น และความรู ้ดา้ นการพัฒนา
อื่นๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพของประชาชน โดยจังหวัดสามารถปรับปรุ งเนื้ อหาหลักสู ตรได้ตามความ
เหมาะสมซึ่ งเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปตามสภาพปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
5. บทบาทหน้ าที่ของ อสม.
อสม. มีบทบาทในการเป็ นผูน้ าการดาเนิ นงานพัฒนาสุ ขภาพอนามัย และคุ ณภาพ
ชี วิ ตของประชาชนในหมู่ บ ้าน/ชุ มชน เป็ นผู น้ าการเปลี่ ยนแปลง (Change agents) พฤติ กรรมด้าน
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนในชุ มชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้ าย กระจายข่าวดี ชี้ บริ การประสาน งาน
สาธารณสุ ข บาบัดทุกข์ประชาชน ดารงตนเป็ นตัวอย่างที่ดี (กองสนับสนุนสุ ขภาพ ภาคประชาชน กรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2550) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ ื่ อข่าวสารสาธารณสุ ขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บา้ น นัดหมาย
เพื่อนบ้านมารับบริ การสาธารณสุ ข แจ้งข่าวสารสาธารณสุ ข เช่ น การเกิดโรคติดต่อที่สาคัญ หรื อโรค
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ระบาดในท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่ อนไหวในกิ จกรรมสาธารณสุ ข รับข่าวสารสาธารณสุ ขแล้ว
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขในท้องถิ่ นทราบอย่างรี บด่วนในเรื่ องสาคัญ เช่ น เรื่ องโรคระบาด หรื อ
โรคติดต่อต่างๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบตั ิงานของ อสม.
2) เป็ นผู ้ให้ค าแนะน าถ่ ายทอดความรู ้ แก่ เพื่ อนบ้านและแกนน าสุ ขภาพประจ า
ครอบครั ว ในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การใช้สถานบริ การสาธารณสุ ขและการใช้ยา การรั กษาอนามัยของ
ร่ างกาย การให้ภูมิ คุ ้มกันโรค การสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและ
สุ ขาภิบาลอาหาร การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อประจาถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน
ครอบครั ว การดู แลรั กษาและป้ องกันสุ ขภาพเหงื อกและฟั น การดู แลและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ต การ
ป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์ การป้ องกันและควบคุมอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ การ
ป้ องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพิษเป็ นภัย การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข การ
จัดหายาจาเป็ นไว้ใช้ในชุมชน และการส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เป็ นต้น
3) เป็ นผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่ งต่อผูป้ ่ วยและการติดตาม
ดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่ งต่อมาจากสถานบริ การ การจ่ายยาเม็ดคุ มกาเนิ ดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณา
สุ ขได้ตรวจแล้ว และจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก
ข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ
4) หมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานที่ ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรดาเนินการ ได้แก่
- จัดทาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของหมู่บา้ น
- ถ่ายทอดความรู ้และจัดกิจกรรมตามปั ญหาของชุมชน
- ให้บริ การที่จาเป็ นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุ ขมูลฐาน
5) เฝ้าระวังและป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขในหมู่บา้ น เช่น เฝ้าระวังปั ญหาโภชนาการ
โดยการชัง่ น้ าหนักเด็กและร่ วมแก้ไขปั ญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดี น เฝ้ าระวังด้าน
อนามัยแม่และเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามกาหนด เฝ้าระวังด้าน
สร้ างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค โดยการติดตามให้มารดานาเด็กไปรับวัคซี นตามกาหนด และเฝ้ าระวังเรื่ อง
โรคติดต่อประจาถิ่น โดยการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย เป็ นต้น
6) เป็ นผู ้น าในการบริ ห ารจัดการวางแผนแก้ปั ญ หาและพัฒ นาชุ ม ชน โดยใช้
งบประมาณหมวดอุดหนุ นทัว่ ไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อจากแหล่งอื่นๆ
7) เป็ นแกนนาในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขของ
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการ จปฐ. (ความจาเป็ นพื้นฐาน) และรวมกลุ่มในการ
พัฒนาสังคมด้านต่างๆ
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8) ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ขของประชาชนในหมู่บา้ น โดยเป็ นแกนนา
ในการประสานงานกับกลุ่ มผูน้ าชุ มชน และองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) กระตุน้ ให้มีการ
วางแผนและดาเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุ ขของหมู่บา้ น

3. แนวคิด เกี่ย วกับ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข และระดั บ การปฏิบั ติ ง าน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
3.1.1 ความหมายของการคุ้มครองผู้บริ โภค
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยคาว่า “คุม้ ครอง” และ “ผูบ้ ริ โภค” ซึ่ งมี
ผูใ้ ห้ความหมายของคาดังกล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2541
(สานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค; 2541) ได้นิยามความหมายของผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึ ง
ผูซ้ ้ื อ หรื อผู ไ้ ด้รั บ บริ ก ารจากผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ ผูซ้ ่ ึ ง ได้รั บ การเสนอหรื อการชัก ชวนจากผู ้
ประกอบธุ รกิ จเพื่อซื้ อสิ นค้า หรื อรับบริ การ และหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สินค้า หรื อผูไ้ ด้รับบริ การ
จากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ แม้ไม่ได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าตอบแทนก็ตาม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ก่อนจะมีการแก้ไขได้นิยามคาว่าผูบ้ ริ โภคไว้เพียงว่าหมายถึง ผูซ้ ้ื อ หรื อผูไ้ ด้รับ
บริ การจากภาคธุ รกิจ และหมายความรวมถึง ผูซ้ ่ ึงได้รับการเสนอ หรื อชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เพื่อให้ซ้ื อสิ นค้า หรื อรับบริ การด้วย
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อ “Consumer Protection” (วัฒนา อัครเอกฒาลิน,
2547) หมายถึง การป้ องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทกั ษ์รักษา อารักขากันไว้ ไม่ให้ผทู ้ ี่ซ้ื อของมาใช้ ผู ้
กิน ผูเ้ สพ ผูใ้ ช้สอย ผูน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรื อเกิดความเสี ยหาย
ในปั จจุบนั คาว่า"การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข" ครอบคลุมถึง
1. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การสาธารณสุ ข
2. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยสรุ ป การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ การป้ องกัน ปกป้ อง ระวัง ดูแล พิทกั ษ์
รักษา อารั กขากันไว้ไม่ให้ผูซ้ ้ื อหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอ
หรื อการชัก ชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพื่อซื้ อสิ นค้า หรื อรับบริ ก าร และรวมถึ งผูใ้ ช้สินค้า หรื อผู ้
ได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ แม้ไม่ได้เสี ยค่าตอบแทนก็ตาม
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เพชรรัตน์ ชวนานนท์ และ สราวลี บุญเส็ ง (2552) ได้กล่าวถึ งความสาคัญ
และประโยชน์ของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ไว้ดงั นี้ดงั นี้
3.1.2 ความสาคัญของการคุ้มครองผู้บริ โภค
1. เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักในสิ ทธิ ของตนและรักษาสิ ทธิ ของตน
ตามกฎหมาย โดยการร้ องเรี ย น หรื อกล่ า วโทษเมื่ อได้รับความเสี ย หาย หรื อเดื อดร้ อนจากการ
บริ โภคสิ นค้า หรื อบริ การ ทั้งนี้ เพราะหน่ วยงานของรั ฐมี ขอ้ จากัดเรื่ องบุคลากรและงบประมาณ
ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงต้องรู ้จกั รักษาสิ ทธิของตนเองด้วย
2. เพื่อสร้างพลังให้แก่ผบู ้ ริ โภคให้สามารถต่อต้านการเอารัดเอาเปรี ยบจาก
ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ควบคุมดูแลให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
3. เพื่อสร้ างจิ ตสานึ กของผูป้ ระกอบธุ รกิ จในการผลิ ตสิ นค้า และบริ การ
โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพและมีความเป็ นธรรมด้า นราคา ซึ่ งจะมีผลต่อการแข่งขันทางธุ รกิจใน
การค้าเสรี ในเวทีโลกต่อไป
3.1.3 ประโยชน์ ของการคุ้มครองสิ ทธิผ้ บู ริ โภค
สิ ทธิ ประโยชน์ผบู ้ ริ โภค หมายถึง สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ
ใช้สินค้าและบริ การ เป็ นสิ ทธิที่จะเน้นในเรื่ อง การได้รับความสะอาด ความปลอดภัย จากผลิตภัณฑ์
และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่ งเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยเป็ นปั ญหาสาคัญของผูบ้ ริ โภค จึงมี
การออกกฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคและตั้ง คณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค เพื่ อป้ องกันไม่ ใ ห้
ผูบ้ ริ โภคได้รับอันตรายจากสิ นค้าและบริ การ สิ ทธิประโยชน์ผบู ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1) สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริ การ
เป็ นสิ ทธิ ที่จะเน้นในเรื่ องการได้รับความสะอาด ความปลอดภัย จาก
ผลิ ตภัณฑ์และสภาวะแวดล้อมต่ า งๆ ซึ่ ง เรื่ องสุ ข ภาพและความปลอดภัย เป็ นปั ญ หาส าคัญของ
ผูบ้ ริ โภค จึ ง มี ก ารออกกฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคและตั้ง คณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับอันตรายจากสิ นค้าและบริ การ องค์การที่ จดั ตั้งเพื่อป้ องกันสิ ทธิ ดา้ น
ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคที่สาคัญมี 2 องค์การ คือ (1) องค์การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค (2) องค์การ
อาหารและยา
2) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ข่ า วสาร รวมทั้ง ค าพรรณนาคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้อ ง และ
เพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคควรได้รับมี ดังนี้
(1) ราคา หมายถึ ง ราคาต่ อ หน่ ว ยของสิ น ค้า ซึ่ งราคาผู ้บ ริ โ ภคไม่
สามารถรู ้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนดีหรื อไม่ดี เพราะสิ นค้านั้นๆ จะแตกต่างที่การบรรจุหีบห่ อ ปริ มาณ
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ขนาดและมีสินค้าบางชนิดไม่ระบุราคา จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถทราบได้วา่ สิ นค้านั้นดี หรื อไม่
และประหยัดที่สุดหรื อไม่
(2) ป้ ายโภชนาการ หมายถึ ง การให้ข่าวสารข้อมูลของสิ นค้า ว่าเป็ น
อะไร บริ โภคอย่างไร ใช้อย่างไรเพื่อผูบ้ ริ โภคจะได้เข้าใจรายละเอียดโดยปิ ดอยู่ที่บรรจุภณ
ั ฑ์ของ
สิ นค้านั้นๆ
(3) รายละเอี ย ดอายุการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับอายุการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งประกอบด้วย วัน เดื อน ปี ที่ผลิ ต อายุการใช้งาน และวัน
หมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยจะชี้แจงบนหี บห่อของผลิตภัณฑ์
(4) ความจริ ง เกี่ ยวกับ สิ นค้าที่ ช่ วยสนับสนุ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ แสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดได้ชดั เจน เพื่อเพิ่มความรู ้ให้แก่ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะต้องแยกข้อมูลที่ได้ออกมา
และทาความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
(5) รายละเอียดของสิ นค้า ผูผ้ ลิ ตมีการกาหนดจานวนของรายละเอียด
ของสิ นค้านั้นๆ ให้เหมาะสมโดยผูบ้ ริ โภคจะใช้รายละเอียดของสิ นค้ านั้น เปรี ยบเทียบกับสิ นค้า
อื่นๆ เพื่อจะสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ได้ประโยชน์มากที่สุด
3) สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าและบริ การ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินในตัวสิ นค้า และบริ การที่
ต้องใช้เทคโนโลยียงุ่ ยากซับซ้อน และให้เลือกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) ให้มี ท กั ษะในการบริ ห ารและการตัด สิ นใจ ในระดับ นี้ สามารถ
เทียบกับการศึกษาที่ให้กบั มืออาชีพ
(3) ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับองค์การธุ รกิ จต่าง ๆ รัฐบาล และการให้ความรู ้
ทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาให้ข่าวสารข้อมู ล และความรู ้ แก่ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับตัว
สิ นค้าและบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะนามาใช้ประเมินให้ตรงกับความต้องการและความถูกต้องเหมาะสมที่
จะ เลือกซื้ อสิ นค้าได้ต่อไป
4) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสี ยหาย ทาได้ 3วิธี คือ
(1) การป้ อ งกัน โดยภาครั ฐ และเอกชนมี ก ารออกกฎหมายพิ ท ัก ษ์
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคควบคู่ไปด้วย
(2) การเอากลับคืนมา การแก้ไขสิ่ งที่ผิดพลาดให้ดีดงั เดิ ม ทาได้หลาย
วิธี เช่ น แก้ไขที่ตวั สิ นค้า เมื่อเกิดการผิดพลาดภายหลังจากที่สินค้านั้นออกสู่ ตลาด โดยการนาเอา
กลับมาแก้ไข วิธีน้ ีจะใช้กนั มากในการแก้ไขภาพพจน์ของตัวสิ นค้า
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(3) การกาหนดบทลงโทษ กาหนดตัวบทกฎหมาย ใช้เป็ นบทลงโทษ
ต่อผูผ้ ลิต โดยจะมีท้ งั การปรับ ทั้งจาคุก
3.1.4 สิ ทธิผ้ บู ริ โภค 5 ประการ
รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศัก ราช 2540 เป็ นรัฐธรรมนู ญ
ฉบับแรกที่ให้ความสาคัญของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยบัญญัติถึงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคไว้ในมาตรา
57 ว่า “สิ ทธิ ของบุคคลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคย่อมได้รับความคุ ม้ ครองทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (สานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 2541) ได้บญั ญัติสิทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับความคุม้ ครองตาม
กฎหมาย 5 ประการ ดังนี้
1) สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับการโฆษณา หรื อการแสดงฉลากตามความเป็ นจริ ง
และปราศจาก พิษภัยแก่ผบู ้ ริ โภครวม ตลอดถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ บริ การ
อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การโดยไม่เป็ นธรรม
2) สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะเลือก
ซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การโดยความ สมัครใจของผูบ้ ริ โภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็ นธรรม
3) สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิ
ที่จะได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ ปลอดภัย มี สภาพและคุ ณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่
ก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อชี วิต ร่ างกายหรื อทรั พย์สิ น ในกรณี ใช้ตามคาแนะนาหรื อระมัดระวัง ตาม
สภาพของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นแล้ว
4) สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับ
ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
5) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับการคุ ม้ ครองและชดใช้ค่าเสี ยหาย เมื่ อมี การละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4
ดังกล่าว
3.2 แนวทางการปฏิ บั ติ ง านคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของจั ง หวัด
นครศรีธรรมราช
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราชรับผิดชอบ
งานโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและสถาน
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ประกอบการด้านสุ ขภาพและงานธุ รกิจบริ การสุ ขภาพ แบ่งงานตามนโยบายงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
งานโครงการพิเศษ (คู่มือการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, 2552) สรุ ปได้ ดังนี้
3.2.1 งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
โครงการอาหารปลอดภัย เป็ นนโยบายหลักของรัฐบาล ด้วยมีจุดมุ่งหมายจะ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็ น “ครัวโลก” โดยส่ งเสริ ม สนับสนุน และควบคุมให้สถานที่ผลิต ประกอบ
ปรุ ง และจาหน่ ายอาหาร มีความสะอาด ถูกสุ ขลักษณะ และมีมาตรฐาน เพื่อให้คนไทยได้บริ โภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย จังหวัดนครศรี ธรรมราชจึงจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิงานอาหารปลอดภัย
ได้แก่
1) อาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน การตรวจหาสารปนเปื้ อนในอาหารสด
นั้นเป็ นการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช โรงพยาบาล และ
สาธารณสุ ขอาเภอทุกแห่ ง พื้นที่เป้ าหมายคือ ในตลาดสด ตลาดนัด แผงจาหน่ายอาหารสดในหมู่บา้ น
และในโรงเรี ยน มี ท้ งั ดาเนิ นการสุ่ มตรวจหาสารปนเปื้ อนเอง รั บรายงานจากกลุ่ มต่างๆ และชมรม
นักเรี ยน อย.น้อย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการตรวจจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
รถตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาตรวจในพื้นที่ตลาดสด และโรงเรี ยน
2) โครงการ “ตลาดสด น่าซื้ อ” การปฏิบตั ิงานโครงการตลาดสด น่าซื้ อ โดยมี
แนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ราชการส่ วนท้องถิ่นควบคุม กากับการประกอบ
กิจการตลาดประเภทที่ 1 ให้ได้มาตรฐาน
3) โครงการ “อาหารสะอาด รสชาติ อร่ อย” (Clean Food Good Taste) กระทรวง
สาธารณสุ ขได้กาหนดเป้ าหมายให้ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ ายอาหารต้องได้มาตรฐาน “อาหาร
สะอาด รสชาติ อร่ อย” (Clean Food Good Taste) ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของร้ านอาหารและแผงลอย
จาหน่ ายอาหารทั้งหมด สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราชจึงได้ดาเนิ นการสุ่ มประเมิ น
ร้ านอาหารและแผงลอยจาหน่ ายอาหารที่ได้รับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ อร่ อย หรื อ Clean Food
Good Taste โดยใช้แบบประเมินตามข้อกาหนดด้านสุ ขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ (สาหรับร้านอาหาร)/12 ข้อ
(สาหรั บแผงลอยจาหน่ ายอาหาร) และการตรวจการปนเปื้ อนของเชื้ อโคลิ ฟอร์ ม-แบคที เรี ย ด้วยชุ ด
ทดสอบ SI-2)
4) การตรวจสถานที่ ผ ลิ ต อาหารแปรรู ป (54ประเภท) ตามเกณฑ์ Good
Manufacturing Practices (GMP) กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดเป้ าหมายของสถานที่ผลิตอาหารแปร
รู ปกลุ่มที่มีความเสี่ ยง 54 ประเภท ที่ตอ้ งผ่านเกณฑ์ GMP ไว้ร้อยละ 100 ซึ่งจังหวัดนครศรี ธรรมราชมี
สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาส่ งเสริ มและยกระดับมาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์
GMP จ านวนทั้ง สิ้ น 151 แห่ ง ในส่ วนของสถานที่ ผ ลิ ตน้ า บริ โภคในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ดสนิ ท จะ
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ดาเนินการตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ ปี ละ 1 ครั้ง ส่ วนพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดจะดาเนิ นการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารทัว่ ไปทั้งหมดและสุ่ มตรวจสถานที่
ผลิตน้ าบริ โภคร้อยละ 25 ของจานวนสถานที่ผลิตน้ าบริ โภคทั้งหมด
3.2.2 งานคุ้มครองผู้บริ โภค
1) งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ด้านการควบคุ มก่อนที่ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพจะออกสู่
ท้องตลาด (Pre-marketing Control) การปฏิ บตั ิ งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ด้าน Premarketing มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้าน
สุ ขภาพก่อนที่จะออกสู่ ทอ้ งตลาด ได้แก่
(1) การออกใบอนุ ญาตใหม่ด้านอาหาร ได้มีการปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการ
ออกใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) การออกใบอนุ ญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)
การออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (อ.18) การออกเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (สบ.1) การอนุญาตใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) การแก้ไขทะเบียน
ตารับอาหาร (อ.19) การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ ได้รับอนุ ญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) และ
การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6)
(2) การออกใบอนุ ญาตใหม่ ด้านยา และวัตถุ เสพติ ด ได้มี การปฏิ บ ตั ิ งาน
เกี่ ยวกับ การออกใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั การออกใบอนุ ญาตขายยาแผนโบราณและการออก
ใบอนุ ญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน
(3) การออกใบอนุ ญาตใหม่ดา้ นสถานพยาบาล ได้มีการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับ
การออกใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการและดาเนิ นการสถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนในสาขาเวชกรรม สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง สหคลินิกและสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการติดตามตรวจสอบเมื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพออก
สู่ ทอ้ งตลาดแล้ว (Post-marketing Control) การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขด้าน
Post-marketing มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ
ภายหลังออกสู่ ทอ้ งตลาด ซึ่ งสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
(1) การตรวจสอบ/แนะนาสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ก. การตรวจร้านขายยาแผนปั จจุบนั เน้นให้เภสัชกรผูม้ ีหน้าที่
ปฏิบตั ิการอยูป่ ฏิบตั ิงานตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ รวมทั้งการปฏิบตั ิตาม Compliance policy คือ ไม่
จาหน่ายยาผิดประเภทใบอนุญาต ไม่จาหน่ายยาชุด ยาหมดอายุ และยาเพิกถอนทะเบียน
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ข. การตรวจสถานพยาบาลประเภทที่ ไ ม่รับ ผูป้ ่ วยไว้ค ้า งคื น
เน้นการให้บริ การโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
(2) การตรวจสอบเรื่ องร้ อ งเรี ย นและการด าเนิ น คดี จากการดาเนิ นงาน
post-marketing ที่กระทาผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ได้แก่
ก. การตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน
ด้านอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน/ไม่ได้รับอนุ ญาต
ด้านเครื่ องสาอาง เช่น โฆษณาโอ้อวดเกินจริ ง
ด้านยา เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาต
ด้านสถานพยาบาล เช่น การบริ การไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ข. การดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร
เปรี ยบเทียบและปรับข้อหาผลิตเพื่อจาหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน
ส่ งพนักงานดาเนินคดีขอ้ หาผลิตเพื่อจาหน่ายอาหารไม่บริ สุทธิ์ และ
อาหารผิดมาตรฐาน
(3) การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่ งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่
ก. โครงการ Food Safety ได้แก่ เนื้อหมู
ข. โครงการวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุ มชนผลิ ตภัณฑ์อาหาร ได้แก่
อาหารพร้ อมบริ โภค น้ าพริ ก เครื่ องดื่ มผง ชาชง ซุ ปผงปรุ งรส ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ผลิ ตภัณฑ์
วัตถุอนั ตรายที่ใช้ในบ้านเรื อนและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (ยาชง)
ค. กรณี เฝ้ าระวัง ได้แก่ น้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท น้ าแข็ง
เครื่ องดื่มรังนก เครื่ องดื่มคาเฟอีน เครื่ องดื่มเกลือแร่ น้ าส้มสายชูและน้ าปลา
ง. กรณี ร้องเรี ยน ได้แก่ นมถัว่ เหลืองและอาหารพร้อมบริ โภค
3.2.3 งานโครงการพิเศษ
1) โครงการ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน (อย. น้อย) สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้จดั กิ จกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้มีการจัดตั้ง
ชุ มนุ มคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน (อย.น้อย) นั้น โดยมีกิจกรรมหลักในเรื่ องการสุ่ มตรวจสอบ
สารปนเปื้ อนในอาหารจากร้านค้าภายในและภายนอกโรงเรี ยน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู ้
เรื่ องผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังไม่ให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนได้รับอันตรายจากการบริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งยังก่ อให้เกิ ดเครื อข่ายของชุ มชนคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้วย โดยสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ดาเนิ นกิ จกรรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน (อย.น้อย) มา
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อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นเวลาหลายปี แล้วนั้น เนื่ องจากกิ จกรรม อย. น้อย เป็ นกิจกรรมที่ดาเนิ นการกับ
ครู และนักเรี ยน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกปี จึงอาจทาให้ขาดความต่อเนื่องได้
2) โครงการความปลอดภัย ด้านเครื่ อ งส าอาง (Cosmetic safety) ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการความปลอดภัยด้านเครื่ องสาอาง
(Cosmetic safety) โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อเร่ งรัดรณรงค์แก้ไขปั ญหาที่สาคัญ เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั ญหาเครื่ องสาอางผสมสารห้ามใช้ เครื่ องสาอางมีฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง และ
การโฆษณาโอ้อวด สรรพคุณเกินจริ ง
โดยสรุ ป แนวทางการปฏิ บ ัติ งานคุ ้มครองผู ้บริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชใช้ในการปฏิบตั ิงานของทุกระดับและรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุ ขด้วย โดย
มีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันมีความเสี่ ยงน้อยที่สุด ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ถือได้วา่ มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด
3.3 ผลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
จากการทบทวนเอกสารรายงานการวิจยั รายงานประชุ ม และรายงานผลการ
ดาเนินการ เฉพาะที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และกลไกในการส่ งเสริ มการคุม้ ครองด้านสุ ขภาพ มีความแตกต่าง
กันในแต่ละหน่ วยงาน หรื อองค์กรที่ทาโครงการ โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่ ง
นอกจากการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังสามารถผลิต ”นวัตกรรม”
ในระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่สาคัญ คือ การพัฒนารู ปแบบความร่ วมมือในลักษณะ “เครื อข่าย”
การดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับจังหวัดและชุมชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานของ
ภาคส่ วนต่า งๆ ให้เกิ ดความสมดุ ล เสริ มพลังในการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยจุดเน้น 2
ประการ คือ
3.3.1 การส่ งเสริ มบทบาทการทางานของภาคประชาชนในชุ ม ชน เช่ น แกนนา
อาสาสมัค ร เยาวชน นัก เรี ย น ให้มี บ ทบาทในการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ด้ว ยกระบวนการสร้ า งความ
ตระหนักและจัดตั้ง ศู นย์คุ้มครองสิ ทธิ ระดับชุ มชน หรื อศู นย์รับเรื่ องร้ องเรี ย นระดับอาเภอ การ
ผลัก ดัน นโยบายสาธารณะ และการแก้ปั ญหาด้วยตนเองโดยอาศัย ภู มิ ปั ญ ญาของคนในชุ ม ชน
รวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่ อมโยงการดาเนิ นงานกับหน่วยงานภาคประชาชนในระดับที่สูงขึ้น เช่ น
ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคระดับจังหวัดที่ริเริ่ มพัฒนาขึ้นในบางพื้นที่
3.3.2 การสนั บ สนุ น บทบาทของ รพ.สต. ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยบริ การภาครั ฐ ด้ า น
สาธารณสุ ขที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดให้เข้ามามีบทบาทเป็ น “แกนกลาง” ในการเชื่อมโยงการ

28
ทางานทั้งแนวดิ่ งและแนวราบกับภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับที่ สูงขึ้น (สสอ, รพช, สสจ, รพท, รพศ) รวมทั้งหน่วยงานของกระทรวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทางานที่เป็ นระบบเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ
3.4 การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของอาเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (คู่มือการดาเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, 2552) ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยๆ และมี
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.4.1 การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุ มชน ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการตรวจสอบ
ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพส่ งตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบฉลาก และ
การตรวจสอบโฆษณา
3.4.2 การปฏิบัติงานร้ านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน มีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การจัดท าฐานข้อมู ล ร้ านก๋ วยเตี๋ ย ว โดยจัดท าทะเบีย นฐานข้อมูล ร้ าน
ก๋ วยเตี๋ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
2) การให้คาแนะนาผูป้ ระกอบการเพื่อพัฒนาสู่ ร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน ซึ่ ง
ร้านก๋ วยเตี๋ยวจะต้องได้รับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย หรื อ Clean Food Good Taste โดย
ใช้แบบประเมินตามข้อกาหนดด้านสุ ขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ (สาหรับร้านอาหาร)/12 ข้อ (สาหรับ
แผงลอยจาหน่ ายอาหาร) และการตรวจการปนเปื้ อนของเชื้ อโคลิ ฟอร์ มแบคทีเรี ย ด้วยชุ ดทดสอบ
SI-2 ซึ่ งข้อกาหนด
3.4.3 การปฏิบัติงานร้ านค้ าคุณภาพแบบชุมชนมีส่วนร่ วม มีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การจัด ทาฐานข้อ มู ล ร้ า นค้า ในพื้ น ที่ รั บ ผิด ชอบ โดยจัด ทาทะเบีย น
ฐานข้อมู ลร้ านก๋ วยเตี๋ ยวในพื้นที่ รับผิดชอบ
2) การตรวจร้านค้าร่ วมกับเครื อข่ายในชุมชน โดยมีการตรวจสอบตลาดสด
และร้านค้าร่ วมกับสาธารณสุ ขอาเภอและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามแผนที่ได้จดั ทาไว้
3.4.4 การสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภาพชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ นให้ มี คุ ณ ภาพ มี ก าร
ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การจัด ท าบัญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ผ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพชุ ม ชน ศู น ย์สุ ข ภาพ
ชุมชนมีการจัดทาบัญชีรายชื่อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) การจัดทาภาพถ่ายสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนทุกแห่ ง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนจัดทาภาพถ่ายตามบัญชีรายชื่อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3) การรวบรวมผลการตรวจสถานที่ ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพชุ มชนทุ กแห่ ง
ศูนย์สุขภาพชุ มชนเข้าร่ วมการตรวจสถานที่ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและรวบรวมผลการตรวจสถานที่
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ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมไปถึงมีขอ้ มูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา โดยใน
การตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจะตรวจตามกระบวนการ Good Manufacturing Practices (GMP)
ซึ่ งเน้นการควบคุมสุ ขลักษณะที่สาคัญในแต่ละขั้นตอน
3.4.5 การปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
1) การจัดทาทะเบียนร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร และมีการจัดทา
ทะเบียนร้านค้า/แผง จาหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรู ป ในหมู่บา้ น/ตาบล
2) การตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร มีการปฏิบตั ิงาน
โครงการอาหารสะอาดรสชาติ อร่ อยในโรงเรี ยน และมี ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ ายอาหารได้
มาตรฐานท้องถิ่นและมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่ อย ซึ่งในการตรวจประเมินร้านอาหารจะต้องมี
การตรวจตามหลักเกณฑ์และการให้เครื่ องหมายรับรอง “อาหารปลอดภัย” (Food Safety) และ ตรวจ
ตามข้อกาหนดด้านสุ ขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร (ที่ออกโดยกรมอนามัย)
3.4.6 การพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค หมายถึง หมายถึง ศูนย์สุขภาพชุ มชนมีการ
ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การเผยแพร่ ความรู ้ ประชาสัมพันธ์ดา้ นคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และมีเครื อข่าย
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในชุ มชน โดยมี การวางแผนและจัดทากิ จกรรมให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การบริ โภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูน้ าชุมชน
2) การสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ในโรงเรี ย น (อย.น้อ ย) เจ้า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชนเข้า ไปร่ ว มกิ จ กรรมและ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการทางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน

4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.1 ความหมายของแรงจูงใจ
การจูงใจ เป็ นการนาปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การทาตัวให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง
(Expectancy) การใช้ เ ครื่ องล่ อ หรื อสิ่ งจู ง ใจ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) มาเป็ น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมอย่างมี ทิ ศทางเพื่อบรรลุ จุดหมายหรื อเงื่ อนไขที่ ต้องการ ซึ่ ง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ ดังนี้
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วุฒิชัย จานง (2525) กล่าวว่า สิ่ งจู งใจ (Incentive) หมายถึง สิ่ งจูงใจที่ กระตุ น้ ให้
พนักงานตั้งใจปฏิ บตั ิงานและมี ผลงานบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่ องค์กรได้ต้ งั ใจไว้ได้ตามเวลาที่
กาหนดสิ่ งจูงใจอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ สิ่ งจูงใจที่เป็ นเงิน และสิ่ งจูงใจที่ไม่ใช้เงิน
พงศ์ หรดาล (2540: 81) กล่าวว่าแรงจูงใจในการทางาน หมายถึง การจัดสภาวการณ์
ต่างๆ ให้มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ และการนาไปสู่ การตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคคล เพื่อให้การทางานบรรลุเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ นทร พูนเอียด (2543: 92-93) การจูงใจ (Motivation) หมายถึ ง ความพยายามที่
จะชักจูงและให้ผูอ้ ื่นแสดงออกหรื อ ปฏิ บตั ิ ตามต่อสิ่ งที่ จูงใจ ซึ่ งสิ่ งจู งใจนั้นมี ท้ งั จากภายในและ
ภายนอกของตัวบุค คล การจู งใจเป็ นปั จจัย ประการหนึ่ งในการอานวยการของผูน้ าหรื อบริ หาร
เพราะการที่ ผูบ้ ริ ห ารสามารถทราบถึ ง กลไก พฤติ ก รรม และวิธี ก ารจู งใจ ย่อ มท าให้ผู บ้ ริ หาร
สามารถชักจูง กากับและผลักดันให้พฤติกรรมในการทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้
ตุล า มหาพสุ ธ านนท์ (2547) ได้ใ ห้ความหมายของแรงจู งใจว่า เป็ นพลัง หรื อ
แรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล หรื ออินทรี ย ์ ซึ่ งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมในแนวทางที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตน
ธิติพร ตนัยโชติ (2548) ให้ความหมายว่า การจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันให้บุคคล
เกิดความคิดริ เริ่ ม ควบคุม และรักษาพฤติกรรม รวมทั้งการกระทาต่างๆ หรื อหมายถึ ง ความเต็มใจ
ของบุคคลในการที่จะอุทิศกายและใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายโดยได้รับรางวัลเป็ น
ผลตอบแทนของ การกระทานั้น
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2548) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่
จะกระทาบางสิ่ งบางอย่างและมีเงื่อนไขคือความสามารถในการกระทาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน
ความต้องการที่จาเป็ น
อานาจ ธี ระวานิช (2553) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง พลังจากภายในตัวบุคคลที่มี
ผลต่อทิศทาง ความจริ งจังและการยืนหยัดของพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ
โดยสรุ ป แรงจูงใจ หมายถึง พลังงานที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุ ษย์ที่ได้รับแรง
กระตุน้ จากภายนอกและความต้องการภายใน โดยแสดงออกอย่างมีจุดหมาย ดังนั้น การกระตุน้ ให้
บุคคลเกิ ดแรงจูงใจในการทางานจึ งต้องเลื อกใช้สิ่งจูงใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
และตอบสนองเป้ าหมายขององค์กรด้วย การศึกษาธรรมชาติและความต้องการของมนุ ษย์จึงเป็ น
แนวทางสาคัญเพื่อให้สามารถจาแนกลักษณะของผูป้ ฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับวิธีการจูงใจที่ จะ
นามาใช้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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4.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ
ทฤษฎี ต่า งๆ ที่ ใ ช้เ ป็ นกรอบความคิ ด ในการท าความเข้าใจปั จจัย จู งใจในการ
ทางานของ อสม. ในการศึกษานี้ มีดงั นี้
4.2.1 ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy)
ทฤษฎี ก ารจู งใจที่ มี ชื่อเสี ย งมากสุ ดทฤษฎี หนึ่ ง คื อ ทฤษฎี ความต้อ งการ
ลาดับขั้น (Hierarchy of Needs) ของอับราฮัม มาสโลว์ (อ้างใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2542, น.
107-110) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เขาได้ต้ งั สมมุติฐานของทฤษฎีการจูงใจไว้ 3 ประการ
1) มนุษย์มีความต้องการอยูต่ ลอดเวลาไม่มีการสิ้ นสุ ดตราบใดที่ยงั มีชีวติ อยู่
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นแรงจูงใจ หรื อเป็ นสิ่ ง
กระตุ น้ สาหรั บพฤติ กรรมนั้นอี กต่อไป ความต้องการที่ ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึ งจะมี
อิทธิ พลต่อการจูงใจได้
3) ความต้องการของคนมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่ าไปหาสู งตามลาดับ
ความสาคัญในขณะที่ความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสู งก็จะตามมา
มาสโลว์ แบ่งลาดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 5 ลาดับ
(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการ
ขั้นต่าสุ ดของมนุษย์ โดยความต้องการนี้ถือเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์จะขาด
ไม่ได้อนั ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค ที่ อยู่อาศัยและการพัก ผ่อน เป็ นต้น เมื่ อมนุ ษ ย์
ได้รับการตอบสนองในด้านความจาเป็ นขั้นพื้นฐานจนเป็ นที่พอใจแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการใน
ระดับสู งขึ้นไปอีก และความต้องการดังกล่าวจะเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมของมนุษย์ต่อไป
(2) ความต้องการความมัน่ คง ปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองความต้องการขั้นที่ หนึ่ งจนเป็ นที่พอใจแล้วก็จะเกิ ดความต้องการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยตามมา ความต้องการด้านความมัน่ คง ปลอดภัยดังกล่ าวอาจแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ ความ
ปลอดภัยทางร่ างกายและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจซึ่ งได้แก่ การมีความปลอดภัยจากสิ่ งต่างๆ รอบ
ด้าน ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ โจรผูร้ ้าย และมีส่ิ งต่างๆ ที่จะช่วยปกป้ องคุม้ ครองป้ องกันให้ตนเองพ้น
จากอันตรายต่างๆ หรื อถูกแย่งชิงสิ่ งต่างๆ ของตน หรื อต้องการให้ตนมีความมัน่ คงใน การทางาน มี
หลักประกันต่างๆ ในการทางาน เมื่อออกจากงานก็มีบาเหน็จบานาญ หรื อได้รับเงินชดเชยในการ
เลี้ยงชีพต่อไป มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง เป็ นต้น
(3) ความต้อ งการทางสั ง คม (Social Needs) ซึ่ งเป็ นความต้อ งการที่ มี
ลักษณะเป็ นนามธรรมมากขึ้ น ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เป็ นส่ วน
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หนึ่ ง ของกลุ่ ม ของสัง คม ต้องการที่ จะเข้าไปมี ความผูก พันในสังคม ต้องการที่ จะมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม รวมถึงความต้องการที่มีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วย เช่น ต้องการที่
จะร่ วมทากิ จกรรมต่างๆ กับเพื่อนร่ วมงาน หรื อมี ความรู ้ สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนงาน ซึ่ ง
ความต้องการขั้นนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการขึ้นที่สองได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว
(4) ความต้องการการยกย่อง และยอมรับ (Esteem needs) หมายถึง ความ
ต้องการที่จะมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ ได้รับการเคารพยกย่องในสังคม ต้องการให้ผูอ้ ื่นยอมรับนับถื อว่า
เป็ นบุคคลที่มีคุณค่า ต้องการให้ผอู ้ ื่นยอมรับในความรู ้ความสามารถ ต้องการเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ
มีทกั ษะ หรื อความชานาญด้านต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความรู ้สึกส่ วนตัว หรื อ
ความรู ้ สึกภายในที่จะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความมีชื่อเสี ยงเกี ยรติยศของตนเอง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าความ
ต้องการขั้นที่สี่น้ ี จะมีความเข้มข้นสู งขึ้นกว่าความต้องการทางสังคม ความต้องการขั้นนี้ จะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการสังคมได้รับตอบสนองเป็ นที่พอใจแล้ว
(5) ความต้อ งการประจัก ษ์ ใ นคุ ณ ค่ า ของตนเอง (Self Actualization)
หมายถึง ความต้องการที่จะประสบความสาเร็ จหรื อสมหวังในชีวิต อยากทา อยากเป็ นอย่างที่ตนเอง
หวังไว้ ฝันไว้ได้ทาอะไรตามที่ ตนเองต้องการจะทา และมีความสุ ขกับสิ่ งที่ตนเองต้องการทาและ
หวังที่จะทา ความต้องการขั้นนี้ ถือว่าเป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์ ความต้องการขั้นนี้ จะ
เกิ ดขึ้ นได้ต่อเมื่ อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองเป็ นที่ พอใจแล้ว บุ คคลที่ จะเกิ ดความ
ต้องการถึงขั้นนี้ได้จึงมีไม่มากนัก เพราะโดยปกติการที่คนเราจะได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในแต่ละขั้นอย่างพอเพียงนั้นก็ยากอยูแ่ ล้ว และโดยปกติคนส่ วนใหญ่จะมีความต้องการเพียงขั้นที่สี่
เท่ า นั้น ความต้องการขั้นสุ ดยอดนี้ จะเกิ ดแก่ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความส าเร็ จในการตอบสนองความ
ต้องการในลาดับต้นๆ เป็ นอย่างดี แล้วเท่านั้น ก็เกิดความพยายามและมองเห็นว่าความต้องการขั้น
สู งสุ ดนี้เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายที่จะต้องเอาชนะจึงเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะหาทางตอบสนองความต้องการนี้ให้
ได้
โดยสรุ ป ทฤษฎีของมาสโลว์ ได้อธิ บายถึงความต้องการของมนุ ษย์ที่เป็ น
ลาดับขั้นผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจและพิจารณาว่าพนักงานแต่ละคนมีความต้องการอยูใ่ นระดับ
ใด หากผูบ้ ริ หารสามารถสร้ างบรรยากาศในการท างานให้เอื้ อต่ อการตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้น ผูบ้ ริ หารก็สามารถจูงใจพนักงานให้แสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการได้ ถ้าหากผูบ้ ริ หารล้มเหลว
ในการระบุความต้องการของพนักงาน อาจส่ งผลให้บุคคลนั้นแสดงพฤติ กรรมตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง แต่ไม่ได้เป็ นไปทางเดียวกับเป้ าหมายขององค์กรได้
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4.2.2 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory of Motivation)
เฟรดเดอริ ค เฮิร์ซเบิรค (Frederick Herzberg) (อ้างใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา,
2542, น. 110-112) ได้ศึ กษาทฤษฎี ปัจจัยจู งใจ-ปั จจัยสุ ขวิทยา (Motivator-Hygiene Theory) โดยแบ่ ง
ประเภทปั จจัยต่างๆ ที่จะกระตุน้ ให้คนขยันทางานมากขึ้นเป็ นสองพวก คือ
1) ปั จจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน
ที่ทา ปั จจัยเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับปั จจัยทางบวกกับงานที่ทา และเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของงานที่ปฏิ บตั ิ
และบุคคลจะได้รับการจูงใจให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้ดว้ ย ซึ่ งปั จจัยจูงใจนี้ จะช่ วยกระตุน้
หรื อจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความพอใจในงาน และทางานเต็มที่ข้ ึน มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้ การใช้
ปั จจัยจู งใจนี้ อาจทาได้โดยการมอบหมายงานให้พนักงานทาเต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานทุกคนมี
โอกาสทางาน เพื่อไต่เต้าไปสู่ ความสาเร็ จ และความก้าวหน้าในการปฏิ บตั ิงานเพิ่มขึ้น การจูงใจจึงทา
หน้าที่เหมือนเครื่ องส่ งเสริ มน้ าใจส่ วนบุคคล แต่ถา้ ไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่มีความพอใจใน
งานที่ทา ปั จจัยเหล่านี้ได้แก่
(1) การได้การยอมรับนับถื อ (Recognition) หมายถึ ง การยอมรับนับถื อไม่
ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา กลุ่มเพื่อน บุคคลในหน่วยงานหรื อจะบุคคลอื่นทัว่ ไป ซึ่ งการยอมรับนี้ อาจจะ
อยูใ่ นรู ปของการชมเชย
(2) ความก้ า วหน้ า (Progress) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสถานะหรื อ
ตาแหน่งของบุคคลในองค์การ โดยมีการเพิ่มงานเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
(3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ
(4) การเจริ ญเติบโต (Growth) หมายถึ ง การที่ แต่ละบุคคลในองค์การได้มี
โอกาสได้เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ความชานาญใหม่ๆ ให้กบั ตนเอง
(5) ความสาเร็ จในงานที่ทา (Achievement) หมายถึ ง การที่บุคคลสามารถ
ทางานได้เสร็ จสิ้ นและประสบผลสาเร็ จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู ้จกั ป้ องกัน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและแสดงสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล
(6) ลัก ษณะงานที่ ท า (Work Itself) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ข อง
บุคคลที่ มีต่อลักษณะของงาน เช่ นอาจจะเป็ นงานประจา งานที่ ตอ้ งอาศัยความคิ ดริ เมสร้ างสรรค์
เป็ นงานที่ง่ายหรื อยากเกินไป
2) ปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรื อปัจจัยสุ ขวิทยา (Hygiene Factor) เป็ น
ปั จจัยที่ทาให้เกิดความพอใจในงานหรื อเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกทางลบกับงานที่
ทา และเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เขาทางาน ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นปั จจัยจูงใจที่จะทาให้คน
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พอใจในงานได้ หรื อไม่สามารถทาให้ผูม้ ีความสามารถทางานมากขึ้น แต่ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็ นเพียง
ข้อกาหนดเบื้องต้นที่จะป้ องกันไม่ให้ความไม่พอใจในงานที่ทายังคงอยู่ ซึ่ งได้แก่
(1) นโยบายและการบริ หารงานขององค์การ (Company Policy and Administration) หมายถึ ง การจัดการและการบริ หารงานขององค์การ เช่ น การให้อานาจแก่ บุ คคลในการให้เขา
ดาเนิ นงานได้สาเร็ จ รวมทั้งการการติ ดต่อภายในองค์การ นั่นคื อ นโยบายขององค์การจะต้องแน่ ชัด
เพื่อให้บุคคลดาเนิ นงานได้อย่างถูกต้อง
(2) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision)
(3) เงิ นเดื อน (Salary) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในเงิ นเดื อน หรื อความไม่
พึงพอใจต่อเงินเดือนที่เพิม่ ขึ้น
(4) ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน (Interpersonal Relation on the Job)
(5) สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึ ง สภาพทางกายภาพ
ได้แก่ แสง การถ่ ายเทอากาศ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อต่า งๆ สิ่ งแวดล้อมอื่ นๆ รวมทั้งปริ มาณงาน
ตลอดจนเครื่ องอานวยความสะดวกในการทางาน
(6) ความมัน่ คงของงาน (Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ
ความมัน่ คงของงาน เช่น ระยะเวลาของงาน ความมัน่ คงหรื อความไม่มน่ั คงขององค์การ
เมื่อเปรี ยบเทียบทฤษฎี ของมาสโลว์ และเฮิร์สเบิร์ก จะพบว่าปั จจัยค้ าจุ นนั้น
เทียบได้กบั ความต้องการระดับต่า 3 ขั้นแรกของมาสโลว์ จะเห็นได้วา่ ปั จจัยค้ าจุนเป็ นสิ่ งไปสู่ ความ
พอใจในงานเพียงแต่ช่วยลดหรื อเพิ่มความไม่พอใจเท่านั้น ส่ วนปั จจัยจูงใจคล้ายกับปั จจัยต้องการ
ขั้นสู งของมาสโลว์ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวกับเนื้ อหาของงานตามแนวคิดของเฮิร์สเบิร์ก ได้แก่
งานที่มีลกั ษณะการท้าทายความสามารถ การยกย่อง โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ซึ่ งทาให้เกิด
แรงจูงใจในการทางานต่อบุคคลในการแสดงพฤติกรรมและทางานด้วยความพึงพอใจมากขึ้น
โดยสรุ ป การเสริ มสร้าง หรื อการจัดสิ่ งแวดล้อมขององค์กรให้บุคคลมีแรงจูงใจ
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน จะทาให้การดาเนิ นงานขององค์กรนั้นบรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ก็เช่ นเดี ยวกัน ในการปฏิบตั ิงานของอสม.เป็ นการ
ปฏิบตั ิงานในลักษณะอาสาสมัครที่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนตัวนั้นมี
เล็กน้อยเมื่อเปรี ยบกับปริ มาณงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ จึงน่าจะมีการเสริ มสร้างแรงจูงใจของ อสม. ให้
อสม. ทุ ก คนมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ ป ฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ อสม. เหล่ า นั้ นปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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5. แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยสนับสนุนจากองค์ การ
แรงสนับสนุ นจากองค์การเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญตัวหนึ่ งที่ มี ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ งานเพราะ
ถึงแม้วา่ บุคคลจะมีคุณสมบัติถูกต้องตามความต้องการของงาน มีแรงจูงใจอย่างมากที่จะทางานนั้น แต่
ก็อาจจะทางานได้ไม่ดีถา้ ขาดการสนับสนุนจากองค์การ แรงสนับสนุนจากองค์การหมายรวมถึงปัจจัย
ต่างๆ ทุ กชนิ ดที่ มาจากองค์การ เช่ นผลตอบแทน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความยุติธรรม วิธีการ
มอบหมายงาน เป็ นต้น ซึ่ งล้วนแต่ เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญและมี ผลต่ อก าลังใจของผู ป้ ฏิ บ ัติ งานทั้งสิ้ น
(Griffin, 1993) อ้า งในวรรณพร อิ่ มผ่ อง 2554, น. 48) ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ใ นการบริ หาร (Adminitrative
resources) หรื อปั จจัยนาเข้าพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานที่องค์การสนับสนุนให้เพื่อการปฏิบตั ิหรื อดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การมี 4 ประการ คือ
1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) คือ บุคคลกรทุกระดับขององค์การ
2. ทรั พ ยากรการเงิ น (Financial resources) คื อ เงิ นทุ นที่ ใ ช้ใ นดาเนิ นกิ จกรรมต่ า งๆ
ขององค์การ
3. ทรัพยากรกายภาพ (Physical resources) คือ ความพร้ อมของวัสดุ สิ่งของเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. ทรัพ ยากรสารสนเทศ (Information resources) คือ ข้อมู ลต่า งๆ ที่ใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ
โดยสรุ ป การสนับสนุ นจากองค์การถื อเป็ นปั จจัยที่ มี ความส าคัญและจาเป็ นต่ อการ
บริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
บริ หาร (Management) การปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรในองค์กรจะบรรลุ เป้ าหมายได้ต้องได้รับการ
สนับสนุ นจากองค์การที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ ซึ่ งอาจไม่ประสบความสาเร็ จหากได้รับการสนับสนุ นที่ ไม่
เพียงพอจากหน่ วยงาน เช่ น ขาดบุ คลากร ขาดงบประมาณ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ ไม่
เพียงพอ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานไม่ชดั เจน เวลาไม่เพียงพอในการทางาน สิ่ งเหล่านี้ มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาปั จจัยการบริ หารทั้ง 4
ด้าน คือบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริ หาร(Management)
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นจากองค์การ ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขอาเภอพระพรหมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
5.1 ปัจจัยด้ านกาลังคน (Man)
ทองหล่อ เดชไทย (2549) กล่าวว่า การบริ หารงานบุคคล หรื อการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วย การผนวกเวลา 3 ช่วง คือ
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1) การได้มา (Acquiring) มี กิ จกรรมย่อย 3 กิ จกรรม คื อ การวางแผนทรั พยากร
มนุษย์ การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ และการปฐมนิเทศทรัพยากรมนุษย์
2) การรั ก ษาไว้ (Retaining) มี กิ จ กรรมย่ อ ย 7 กิ จ กรรม คื อ การประเมิ น การ
ปฏิ บ ัติ ง าน การบรรจุ ต าแหน่ ง การฝึ กอบรมและการพัฒนา การปรึ กษาเกี่ ยวกับ วิ นัยและแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดการบริ หารสวัสดิการและผลประโยชน์ การช่วยเหลือผูป้ ฏิบตั ิงานและการปรึ กษาเกี่ยวกับ
อาชีพ และความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
3) การแยกหรื อพ้นจากตาแหน่ ง (Separation) มี กิจกรรมย่อย 3 กิ จกรรม คื อ การ
วางแผนการเกษียณ การช่วยหางานใหม่ และการสัมภาษณ์เมื่อพ้นงาน
วรพจน์ พรหมสัตยพรต (2550) กล่ า วว่าทรั พยากรกาลังคน เป็ นทรั พ ยากรที่
สาคัญที่สุดสาหรับการบริ หารงาน เพราะทุ กสิ่ ง ทุ กอย่างที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ตและกาลังจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตเกิดจากคนทั้งหมด การบริ หารทรัพยากรอย่างอื่นจะไม่มีความหมายหากขาดทรัพยากรด้าน
กาลังคน และมีหลักการบริ หารทรัพยากรด้านกาลังคนที่ผบู ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญ 4 ประการ คือ
1) การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) เป็ นการตีความระหว่างวัตถุ ประสงค์
และความต้องการของหน่ วยงานเพื่ อดาเนิ นการกาหนดแผนการใช้กาลังคนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพใน
อนาคต
2) การพยากรณ์ ก าลัง คน (Manpower Forecasting) ประกอบด้วย การประเมิ น
ความต้องการด้านกาลังคน ทั้งจานวน ประสบการณ์ความชานาญงาน และการผสมผสานของอาชีพ
รวมถึงการโยกย้าย การเลื่อนขั้น และการศึกษาเพิ่มเติม
3) การใช้กาลังคน (Manpower Utilization) โดยการพิจารณาความรู ้ความสามารถ
การศึกษา ความชานาญ และความถนัด ทั้งนี้เพื่อมอบหมายแต่งตั้งสอดคล้องกับคุณสมบัติ
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Manpower Resource Development) ควรพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ ทั้งด้านความรู ้ ความชานาญ และความสามารถ มี การเสริ มสร้ างให้บุคคลมี
ทักษะและสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการงานอาชีพ
ประจัก ร บัวผัน (2553) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า กาลังคน หมายถึ ง จานวนคนใน
ตาแหน่ งต่างๆ ในหน่ วยงานหนึ่ งๆ ที่มีอยู่ปัจจุบนั ซึ่ งคนในหน่ วยงานดังกล่าวมีความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานตามความรู ้ความสามารถในตาแหน่งงานในหน่วยงานดังกล่าว
นอกจากนี้ การบริ หารบุคคลของผูบ้ ริ หารยังต้องอาศัยการวางแผนด้านบุคลากร
ที่เหมาะสมกับลักษณะของการทางานทั้งทางด้านคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกับ
การวางแผนการผลิตและการกระจายบุคลากร การมอบหมายงานแก่ บุคลากรก็มีความสาคัญที่ผู ้
บริ หารงานต้องคานึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านความรู ้ความชานาญของบุคคลที่มีต่องานนั้น ๆ
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โดยสรุ ป ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อกาลังคน หมายถึง การวางแผนด้านบุคลากรใน
การสรรหาบุ ค คล การสนับ สนุ น บุ ค คลที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านในหน่ ว ยงานอย่ า งพอเพี ย ง มี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้การปฏิ บตั ิ งาน
บรรลุ ผลสาเร็ จได้ตามวัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน ปั จจัยด้านกาลังคนถื อได้ว่ามีความสาคัญมาก
ที่สุด เพราะบุคคลเป็ นผูก้ าหนด ผูจ้ ดั หา และใช้ทรัพยากรอื่นๆ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรคานึงถึงปั จจัย
ด้านกาลังคนเป็ นสาคัญเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
5.2 ปัจจัยด้ านงบประมาณ (Money)
งบประมาณเป็ นปั จจัย ที่ มี ค วามส าคัญประการหนึ่ ง ต่ อการบริ หาร เพื่ อใช้เป็ น
ค่าจ้างแก่กาลังคนที่มีความรู ้ ความสามารถ และยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการจัดซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน เปรี ยบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นที่ช่วยให้กลไกอื่นๆ ในระบบ
บริ หารมีความคล่องตัวมากขึ้น
ปิ ยธิ ดา ตรี เดช และศักดิ์สิทธิ์ ตรี เดช (2536 อ้างในศราวุฒิ หงิมห่ วง, 2542) กล่าว
ว่า การเงิ นว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งซึ่ งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ในการปฏิ บตั ิงานเพราะการบริ หารงานจะ
ดาเนิ นการไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุ นทางการเงิน การเงินมีประโยชน์ในด้านการวางแผนการ
จัด องค์ก าร การบริ ห ารบุ ค คล การประสานงานและการควบคุ ม งาน ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารมี ห น้า ที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หารการเงิน 3 ประการ คือ
1) การจัดหาเงินทุน คือการแสวงหาเงิ นทุนเพื่อใช้ในหน่ วยงานแสดงให้เห็ นว่า
องค์การจะสามารถหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายตามต้องการได้ ไม่วา่ เมื่อใด จากแหล่งใด และด้วยวิธีการใด
2) การวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงิน คือ การประมาณการถึงอนาคตและการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
3) การตัดสิ นใจลงทุนคือการตัดสิ นใจเพื่อใช้จ่ายเงิ นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในสภาพความเสี่ ยงต่า
ทองหล่อ เดชไทย (2549) กล่าวถึง การเงินว่า เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญประการ
หนึ่ ง ต่ อ การบริ ห ารคนเพราะการที่ จ ะให้ ไ ด้ม าซึ่ งก าลัง ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเหมาะสมกับ
ตาแหน่งที่จะปฏิบตั ิงานต้องอาศัยเงินหรื องบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน นอกจากนี้ เงิน
ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการซื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือเพื่อการดาเนินงานขององค์การ
ประจัก บัวผัน (2553) กล่าวว่า ปัจจัยด้านงบประมาณถือเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ที่สุดปั จจัยหนึ่ งและนอกจากนั้นยังเป็ นปั จจัยที่จะนามาซึ่ งปั จจัยบริ หารอย่างอื่น เช่ น วัสดุ อุปกรณ์
คน เป็ นต้น จนกระทั้ง การสนับ สนุ นให้เกิ ด กระบวนการทางการบริ หารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง
กระบวนการจัดทางบประมาณ มีข้ นั ตอนอยู่ 3 ประการ ดังนี้
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1) ขั้นเตรี ยมการ เป็ นการจัดเตรี ยมขั้นแรกโดยให้แต่ละแผนกหรื อหน่วยงานย่อย
ร่ างงบประมาณสาหรับหน่วยงานของตนอย่างหยาบๆแสดงถึงกิจกรรมและวงเงินที่ตอ้ งการในช่วง
ระยะเวลาที่กาหนด
2) ขั้นนาเสนองบประมาณ เป็ นการนาเสนอแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การต่างๆ
ไปยังหน่ วยงานกลาง เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการใช้จ่ายเงิ นขององค์การ
ต่างๆ
3) ขั้นดาเนิ นการตามงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมตั ิเงินงบประมาณแล้วหน่วยงาน
หรื อองค์การต่างๆ ก็จะดาเนินงานตามแผนการที่กาหนดไว้ต่อไป
โดยสรุ ป เงิ นนับว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งซึ่ งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน
เพราะการบริ หารงานจะดาเนิ นไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุ นทางการเงิน การเงินมีประโยชน์ใน
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารบุคคล การประสานงาน และการควบคุม ซึ่งการบริ หาร
จะดาเนินงานไปไม่ได้หากการสนับสนุนทางการเงิน โดยงบประมาณเป็ นทรัพยากรบริ หารที่ทาให้
ระบบการบริ หารมีความคล่องตัว และยังเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของบุคคลให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ปัจจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์ (Material)
วัสดุอุปกรณ์ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการบริ หาร เพื่อให้
เป็ นไปตามแผน และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานทุกประเภทถึงแม้จะมี
คนและเงินพร้อม แต่ถา้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ก็ไม่สามารถดาเนิ นไปถึงจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ได้ โดยมีผกู ้ ล่าวถึงการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ไว้ ดังนี้
ทองหล่อ เดชไทย (2549) กล่าวว่า อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้อาจเรี ยกรวมกันว่า
“พัสดุ ” ซึ่ งหมายถึ ง สิ่ งที่จาเป็ นทั้งปวงที่จดั หาไว้ในหน่ วยงาน เพื่อใช้ในการปฏิ บตั ิงานแบ่งเป็ น
2 ประเภท ด้วยการพิจารณาอายุการใช้งานเป็ นหลัก คือ
1) ครุ ภณ
ั ฑ์ หมายถึ ง เครื่ องใช้และสิ่ งของต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานนานมีความ
คงทนถาวร และส่ วนใหญ่มีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบราคาต่อหน่วย
2) วัสดุ หมายถึง เครื่ องใช้และสิ่ งของสิ้ นเปลืองต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้นและ
มีราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาต่อหน่วย
วรพจน์ พรหมสั ต ยพรต (2550) กล่ า วว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรด้า นวัส ดุ ใ ห้
คานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดเป็ นสาคัญ ซึ่ งการบริ หารพัสดุมีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ
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1) เป็ นการประมาณปริ มาณพัสดุ ที่ตอ้ งการใช้ในหน่วยงานทุกประเภท ซึ่ งอาศัย
ข้อมูลรายงานด้านที่มีอยู่และ/หรื อการพยากรณ์ หรื อคาดคะเนว่าจะต้องใช้อะไร มากน้อยเพียงใด
ในช่วงเวลาที่กาหนด
2) การจัดหาพัสดุ ตามประมาณ และชนิ ดของสิ่ งของให้ตรงตามรายละเอี ยดที่
ระบุไว้ ซึ่ งเป็ นการสั่งซื้ อโดยตรงหรื อการยืน่ ซองประกวดราคา
3) เป็ นการแจกจ่ายพัสดุ ให้หน่ วยงานอื่นตามที่ตอ้ งการ หลังจากที่ได้ตรวจสอบ
สภาพเรี ยบร้อยแล้ว
4) เป็ นการบารุ งรักษาพัสดุ ซึ่ งรวมถึ งการกระทาทุกอย่างที่มุ่งเพื่อรักษาป้ องกัน
หรื อแก้ไขเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา
5) เป็ นการจาหน่ ายพัสดุ หมายถึ ง การปลดเปลื้ องความรับผิดชอบเกี่ ยวกับวัสดุ
หรื อครุ ภณั ฑ์ที่ชารุ ดใช้การไม่ได้ เนื่องจากเสื่ อมสภาพ ล้าสมัยหรื อสู ญเสี ย โดยการตัดยอดออกจาก
บัญชีควบคุมพัสดุ ด้วยการขาย การแลกเปลี่ยน ทาลายหรื อโอนให้กบั หน่วยงานอื่น
ประจักร บัวผัน (2553) กล่าวว่าวัสดุอุปกรณ์เป็ นปั จจัยทางการบริ หารที่ผบู ้ ริ หาร
ในองค์กรต้องให้ความสาคัญและต้องบริ หารจัดการให้ได้ตามข้อกาหนด มีการใช้อย่างประหยัดให้
เกิดความคุม้ ค่าพร้อมทั้งต้องมีการควบคุม ดูแล บารุ งรักษาและซ่อมแซม
โดยสรุ ป วัสดุ อุป กรณ์ เป็ นปั จจัยที่ มีค วามสาคัญต่อ การบริ หารงานเพราะเป็ น
ปั จจัยที่กาลังคนสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิงานเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุ นและบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การสนับสนุ นด้าน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ จากองค์การเกิ ดความเพียงพอ ความทันเวลา ตรงต่อความ
ต้องการในการใช้งาน และสภาพพร้อมต่อการใช้งาน
5.4 การบริหารจัดการ (management)
การบริ หาร (Administration) และการจัดการ (Management) เป็ นคาที่สามารถใช้
แทนกันได้ เพราะมีจุดหมายที่ เหมือนกัน คือ เพื่อให้งานสาเร็ จลุ ล่วงตามวัตถุ ประสงค์ แต่ต่างกัน
ตรงที่ความนิ ยมนาไปใช้ โดยที่การบริ หารมักพบบ่อยในวงการราชการ และรัฐวิสาหกิ จ ส่ วนการ
จัดการนั้นใช้มากในทางธุ รกิจ
เซอร์ โต (Certo) อ้างในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545, น. 18) กล่ าวว่าการ
บริ หารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่ เป้ าหมายขององค์การจากการทางานร่ วมกัน โดย
ใช้ทรัพยากรอื่นๆ หรื อเป็ นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลทางานร่ วมกัน
ในกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บุญเลิศ เตียวสุ วรรณ (อ้างในขจร คาเงิน, 2546, น. 37) ได้กล่าวว่าการบริ หารจัดการ
(Management) คือ กระบวนการของการบูรณาการและการประสานร่ วมกันของทรัพยากรต่าง ๆ เช่ น
คน เงินและอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการศึ ก ษาด้า นการบริ ห ารจั ดการ โดยวิ ธี ก าร
สนับสนุ นของผู บ้ ริ หารว่าจะต้องประกอบด้วย นโยบายในการปฏิ บ ตั ิ งาน การนิ เทศติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพราะผูบ้ งั คับบัญชาถื อเป็ นตัวแทนขององค์การและเป็ นจุดรวมแห่ งพลัง
ร่ วมของบุคคลในองค์การ ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาจึงเปรี ยบเสมือนหลักชัยในการปฏิ บตั ิงาน โดยเฉพาะ
ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและต่อผลงานขององค์การ ซึ่ งมีหน้าที่ คือ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ เป็ นผูท้ ี่ จะช่ วยเสริ มสร้ างให้ปริ มาณและคุ ณภาพของงานได้รับผลสู งสุ ด เป็ น
ผูส้ อนแนะน าการท างานให้ผูใ้ ต้บ ังคับบัญชา เป็ นผูต้ ิ ดต่ อประสานงานในองค์การ เพื่ อให้งานมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นผูส้ ั่งงานและควบคุมงาน
โดยสรุ ป การบริ หารจัดการเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อไปสู่
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
นโยบายในการปฏิบตั ิงาน การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) โดยมีผศู ้ ึกษาด้านปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้ ปั จจัยจูงใจ และ
ปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานไว้ ดังนี้
6.1 ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
เอกริ นทร์ โปตะเวช และคณะ (2551, น. 265-273) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ใน
อาเภอศรี เชี ยงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า เพศมีผลต่อการปฏิ บตั ิงาน
สุ ด ารัต น์ หล่อ เพชร (2554, น. 140-149) พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลในด้า น
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิ บตั ิงานของ อสม.ในงานสุ ขภาพภาคประชาชน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ปราโมทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2552) พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล คื อ รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดื อ น, ประสบการณ์ ก ารท างานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านป้ อ งกัน และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
วรจิตร หนองแก (2548, บทคัดย่อ) พบว่า การศึกษาและอาชี พไม่มีอิทธิ พลต่อ
การปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานตามชนบท ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัด
ขอนแก่ น ส่ วนประสบการณ์ เดิ ม ด้า นสาธารณสุ ข และระยะเวลาการปฏิ บ ตั ิ ง านในตาแหน่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ภูดิท เตชาติวฒั น์ และนิ ทรา กิจธี ระวุฒวงษ์ (2557, น. 24) ศึกษาการประเมินผล
การปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นที่ปฏิ บตั ิงานในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ผลการปฏิ บตั ิงานของ อสม. มีความสัมพันธ์ กบั การมี
ตาแหน่งอื่นในชุมชน
ณัฐจารี ย ์ จินดาวงศ์ (2556) ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชในการเฝ้ าระวังและเตื อนภัยทาง
สังคม พบว่าระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผูท้ ี่มีเพศ อายุ และ
รายได้ที่ต่างกันมีระดับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมไม่แตกต่างกัน
ส่ วนผูท้ ี่มีระดับการศึกษา และอาชี พต่างกัน มีระดับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาธร อุ คคติ วันชัย ธรรมสัจการ และสุ เมธ พรหมอิ นทร์ (2551) ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมสุ ขภาพตามบทสุ ขบัญญัติแห่ งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นจังหวัดสตูล
พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิ บายพฤติกรรมสุ ขภาพตามบทสุ ขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น คือ ปัจจัยนา ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และสถานภาพทางสังคม
6.2 ความรู้
ภูดิท เตชาติวฒั น์ และนิ ทรา กิจธี ระวุฒวงษ์ (2557, น. 24) ศึกษาการประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นที่ ปฏิ บตั ิ งานในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
อาเภอพรหมพิ ราม จังหวัดพิ ษณุ โลก พบว่า ผลการปฏิ บ ตั ิ งานของ อสม. ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.5
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางรองลงมาร้อยละ 28.4 อยูใ่ นระดับดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
โครงสร้างประชากรกับผลการปฏิบตั ิงานของ อสม. พบว่าการมีตาแหน่งอื่นในชุ มชน และความรู ้ มี
ความสั มพันธ์ กบั ผลการปฏิ บตั ิ งานของอสม.อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (p-value< .05) ซึ่ งต่ างจาก
การศึกษาของธวัชชัย วีระกิติกุล (2552) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในการดาเนิ นงานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ จังหวัดพัทลุ ง
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พบว่า ปัจจัยความรู ้ และการปฏิบตั ิตามบทบาทของอสม.ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างหมู่บา้ นที่ผา่ น
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ และการศึกษาของ วรจิตร หนองแก
(2548: บทคัดย่อ) เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิ งานสาธารณสุ ขมู ลฐานตามชนบท ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
6.3 ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เอกริ นทร์ โปตะเวช และคณะ (2551, น. 265-273) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในอาเภอ
ศรี เชี ยงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่ บา้ น จานวน 5 ตัวแปรคื อ เพศ สถานที่ ต้ งั ศู นย์สาธารณสุ ขมูลฐาน การได้รับการสนับสนุ นวัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ การปฏิ บตั ิงานในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน เจตคติในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน มีค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.47 เช่นเดียวกับ ธวัชชัย วี
ระกิ ติ กุ ล (2552) ศึ กษาปั จจัยที่ มี ค วามสั มพันธ์ ก ับการปฏิ บ ัติ งาน ตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในการดาเนิ นงานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ จังหวัดพัทลุง พบว่า ปั จจัยด้านการ
ได้รับการนิ เทศติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อง มีผลต่อความแตกต่างกันระหว่างหมู่บา้ น
ที่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ นหมู่ บ ้านกับหมู่ บ ้านที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นหมู่ บ ้านจัดการสุ ขภาพ
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (p-value = 0.03) ส่ วนแรงสนับสนุ นทางสั งคมจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข
ครอบครัวและเพื่อนบ้าน สัมพันธภาพของ อสม. กับประชาชน ผูน้ าท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างหมู่บา้ นที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บา้ นจัดการ
สุ ขภาพ และปราโมทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2552) ศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิ งานป้ องกันและ
ควบคุ มโรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2550 พบว่า ปั จจัยสนับสนุนมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 รวมถึง อาธร อุคคติ วันชัย ธรรมสัจการ และสุ เมธ พรหมอินทร์ (2551) ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพตามบทสุ ขบัญญัติแห่ งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
จังหวัดสตู ล พบว่า ตัวแปรที่ สามารถอธิ บายพฤติ กรรมสุ ขภาพตามบทสุ ขบัญญัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ปั จจัยส่ งเสริ ม ได้แก่ การได้รับการฝึ กอบรม และการได้รับการนิเทศงานจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข แต่วรจิตร หนองแก (2548: บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์กนั ในกลุ่ม
อสม. และการสนับ สนุ นจากเจ้าหน้ า ที่ สาธารณสุ ขไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ระดับการปฏิ บ ัติ ง าน
สาธารณสุ ขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัดขอนแก่น
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6.4 ปัจจัยแรงจูงใจ
เอกริ นทร์ โปตะเวช และคณะ (2551, น. 265-273) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิ บ ัติ ง านสาธารณสุ ขมู ล ฐานตามบทบาทหน้ า ที่ ข องอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ ้า น
ในอาเภอศรี เชี ยงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ นอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
เช่ นเดี ยวกับ ปราโมทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2552) ศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานป้ องกันและ
ควบคุ มโรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2550 พบว่า ปั จจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นที่ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 เป็ นปั จจัยร่ วมที่ สามารถทานายการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น และการศึกษาของ คารพ พงศ์อาทิตย์ และจิรพงษ์
แสงทอง (2550) ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของอสม.มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
สาธารณสุ ขมู ลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้าน (p-value<0.05) นอกจากนี้ ณัฐจารี ย ์
จินดาวงศ์ (2556) ยังพบว่าปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชในการเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม ได้แก่ ความพอใจใน
หน้าที่ งานและสัมพันธภาพ โดยตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บ ตั ิ งานได้
ร้ อยละ 46.60 อย่างมี นัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งขัดแย้งกับธวัชชัย วีระกิ ติกุ ล (2552) ศึ กษาปั จจัยที่ มี
ความสั มพันธ์ ก ับการปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ ้านในการ
ดาเนิ นงานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ จังหวัดพัทลุ ง พบว่า ความเข้าใจในการดาเนิ นงานหมู่บา้ นจัดการ
สุ ขภาพของ อสม. ความพึ งพอใจในตาแหน่ ง อสม. และการรับรู ้ ความสามารถตนเองในการพัฒนา
หมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างหมู่บา้ นที่ผา่ นเกณฑ์และ
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. รู ปแบบกำรวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยการให้ อ าสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นให้ขอ้ มูลด้วยตนเองตามตอบแบบสอบถาม

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
2.1 ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษานี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ ้าน (อสม.)
ที่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในเขตอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และปฏิ บตั ิ งานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งหมด 797 คน (สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช: 2556)
2.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
2.2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) การศึกษานี้ได้คานวณขนาดตัวอย่างจาก
ประชากรโดยใช้สูตรของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) กาหนดระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 % หรื อมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 %
𝑥 2 𝑁𝑝(1 − 𝑝)
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑥 2 𝑝(1 − 𝑝)

n
N
e
𝑥2
P

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลอดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้
ค่าไคสแควร์ ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95% (𝑥 2 =3.841)
สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กาหนด p = 0.5)
3.841×797×0.5(1−0.5)

แทนค่าจากสู ตร n = 0.052(797−1)+3.841×0.5(1−0.5)
765.3193

=
2.95025
n = 260 คน

=

259.41
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ท าการสุ่ ม อย่า งง่ า ยหาจ านวนตัว อย่า งในอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น
(อสม.) ทั้ง 6 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จาแนกรายโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล
โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบล
บ้านนาสระ
บ้านพระพรหม
บ้านพระเพรง
บ้านห้วยยูง
บ้านท่าช้าง
บ้านวังวัว
รวม

จำนวนประชำกร(คน)
205
107
186
119
89
91
797

จำนวนกลุ่มตัวอย่ ำง(คน)
67
35
61
39
29
29
260

3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
3.1 ลักษณะของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรทำวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดย
ศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาปรับปรุ งให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เป็ นแบบสอบถามสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุ ข
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งแบบสอบถามเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุ คคลของ อสม. ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการเป็ น อสม. จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามความรู ้เกี่ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอ
สม. จานวน 20 ข้อ 4 ด้าน ได้แก่
1) ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา จานวน 7 ข้อ
2) ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 8 ข้อ
3) ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง จานวน 3 ข้อ
4) การแปลความหมายของข้อความและฉลาก จานวน 2 ข้อ
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ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ โดยผูต้ อบสามารถ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คาตอบ
คะแนน
ตอบใช่
1
ตอบไม่ใช่
0
การแบ่งระดับความรู ้ ใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบอิงเกณฑ์ของ Bloom(1986:42) แบ่งเป็ น
3 ระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ควำมหมำย
น้อยกว่าร้อยละ 60
ระดับต่า
ร้อยละ 60 – 79
ระดับปานกลาง
ร้อยละ 80 – 100
ระดับสู ง
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับการได้รับการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย
1) บุคลากรหรื อกาลังคน จานวน 2 ข้อ
2) งบประมาณ จานวน 1 ข้อ
3) วัสดุ อุปกรณ์หรื อสิ่ งของ จานวน 2 ข้อ
4) การบริ หารจัดการ จานวน 5 ข้อ
ลัก ษณะแบบสอบถาม เป็ นค าถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่ า ตามแบบของ
Likert เพื่อส ารวจระดับ การได้รับการสนับสนุ นในการปฏิ บ ตั ิงานของ อสม. ข้อคาถามมี เฉพาะ
เชิงบวก โดยให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับควำมคิดเห็น
คะแนน
ระดับมากที่สุด
5
ระดับมาก
4
ระดับปานกลาง
3
ระดับน้อย
2
ระดับน้อยที่สุด
1
การแปลผลคะแนนปั จ จัย สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้า น
สาธารณสุ ข โดยใช้ค ะแนนสู ง สุ ด ลบ คะแนนต่ า สุ ด แล้ว หารด้ว ยจ านวนกลุ่ ม ที่ ต้อ งการแบ่ ง
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ 2543: 27-28) ดังนี้
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด)
จานวนชั้น
5 1
=
3
=
1.33
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ควำมหมำย
1.00 - 2.33
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับต่า
2.34 - 3.67
ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.68 - 5.00
ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ ว นที่ 4 เป็ นข้อค าถามเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
จานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย
1) ปัจจัยจูงใจ จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย
- ด้านความสาเร็ จของงาน จานวน 1 ข้อ
- ด้านการยอมรับนับถือ จานวน 3 ข้อ
- ด้านลักษณะของงาน จานวน 33 ข้อ
- ด้านความรับผิดชอบ จานวน 2 ข้อ
- ด้านความก้าวหน้าในงาน จานวน 1 ข้อ
2) ปั จจัยค้ าจุน จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย
- ด้านนโยบายและการบริ หาร จานวน 2 ข้อ
- ด้านควบคุมบังคับบัญชา จานวน 3 ข้อ
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน จานวน 2 ข้อ
- ด้านสภาพการทางาน จานวน 3 ข้อ
ลัก ษณะแบบสอบถามแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภค ด้ า น
สาธารณสุ ข เป็ นคาถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า ตามแบบของ Likert เพื่อสารวจระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ระดับควำมคิดเห็น
คะแนน
ระดับมากที่สุด
5
ระดับมาก
4
ระดับปานกลาง
3
ระดับน้อย
2
ระดับน้อยที่สุด
1
การแปลผลคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
โดยใช้คะแนนสู งสุ ด ลบ คะแนนต่าสุ ดแล้วหารด้วยจานวนกลุ่มที่ตอ้ งการแบ่ง (บุญธรรม กิจปรี ดา
บริ สุทธิ์ 2543, น. 27-28) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด)
จานวนชั้น
5 1
=
3
=
1.33
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ควำมหมำย
1.00-2.33
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับต่า
2.34-3.67
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.68-5.00
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนที่ 5 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข จานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย
1) การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จานวน 2 ข้อ
2) การปฏิบตั ิงานร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน จานวน 2 ข้อ
3) การปฏิบตั ิงานร้านค้าคุณภาพแบบชุมชนมีส่วนร่ วม จานวน 2 ข้อ
4) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และท้องถิ่นให้มีคุณภาพ (OTOP)
จานวน 2 ข้อ
5) การปฏิบตั ิงานโครงการอาหารปลอดภัย จานวน 2 ข้อ
6) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค จานวน 5 ข้อ
7) การอบรมให้ความรู ้แก่ชมชน จานวน 4 ข้อ
8) การเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ จานวน 1 ข้อ
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ลักษณะแบบสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คำตอบ
คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
5
ระดับการปฏิบตั ิงานมาก
4
ระดับการปฏิบตั ิงานปานกลาง
3
ระดับการปฏิบตั ิงานน้อย
2
ระดับการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
1
การแปลผลคะแนนระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข โดยใช้
คะแนนสู งสุ ด ลบ คะแนนต่าสุ ดแล้วหารด้วยจานวนกลุ่มที่ตอ้ งการแบ่ง (บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์
2543, น. 27-28) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด)
จานวนชั้น
5−1
=
3
=
1.33
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ควำมหมำย
1.00 - 2.33
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับต่า
2.34 - 3.67
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.68 - 5.00
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนที่ 6 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จานวน 6 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดมีคาตอบให้เลือกตอบ คือ มี และไม่มีปัญหาอุ ปสรรค
เกณฑ์การให้คะแนนสาหรับคาตอบ หากตอบว่ามีให้ 1 คะแนน และตอบว่าไม่มีให้ 0 คะแนน และยังมี
คาถามปลายเปิ ด ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผูต้ อบแบบสอบถามระบุ ประเด็นปั ญหาและข้อเสนอแนะได้อย่าง
อิสระ
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3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ แบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) โดยอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ และผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ และมี ก าร
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ หลังจากมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทา
การปรับปรุ งคุ ณภาพของเครื่ องมือการวิจยั อีกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมาก
ที่สุด
3.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity) ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถาม
ที่สร้ างเสร็ จ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับงานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจานวน 5 ท่าน (ดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเนื้ อหาและความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามที่ได้รับการแนะนาให้ดียิ่งขึ้น
3.2.2 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุ งแก้ไขโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วผูว้ ิจยั จึงนาไปขออนุ ญาตใน
การทาวิจยั จากคณะกรรมการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประชากร
ที่ศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขอาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 30 คน
แล้วนามาตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
1) การหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความรู ้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกาหนดคะแนนเป็ น 0 และ1 ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบ
ผิดให้ 0 คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้วิธีของคู
เดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson; KR-20) ของแบบทดสอบความรู ้ท้ งั ฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.76
2) การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Content Reliability) ใน
ส่ ว นของภาระงาน การสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านและแรงจู ง โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของ
ครอนบราค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) คานวณโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ผลการวิเคราะห์ได้
ค่าความเที่ ยงด้านปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขเท่ากับ 0.891
ปั จจัยด้านแรงจูงใจการปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขเท่ากับ 0.750 การปฏิบตั ิงาน
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขเท่ากับ 0.923 และความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ
0.859
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3.3 กำรรับรองกำรทำกำรศึกษำวิจัยในมนุษย์
ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสาคัญและตระหนักถึ งสิ ทธิ ส่วนบุคคลของกลุ่ ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ เป็ นอย่างยิ่ง และเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลเชิ งลบกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมการวิจยั
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดแนวทางในการศึกษาด้านจริ ยธรรมในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลของแบบสอบถามโดยขออนุ มตั ิการรับรอง
การท าการศึ กษาวิ จ ั ย ในมนุ ษย์ จ ากคณะกรรมการรั บ รองจริ ยธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2558 ซึ่ งแบบสอบถาม
ได้ผ่านการอนุ ม ัติ จริ ยธรรมการวิ จ ัยมนุ ษย์จากคณะกรรมการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จ ัยในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชแล้ว เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
2) ผูว้ ิ จยั จะเคารพในสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง มี ค วามรอบคอบและ
ระมัดระวังในการดาเนิ นการทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบ หรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
กลุ่มตัวอย่างทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
3) ผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั เท่านั้น
4) จะเก็บรักษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นความลับไม่เปิ ดเผย
5) หากมี ก ารบัน ทึ ก ภาพหรื อ เสี ย งและจดบันทึ ก การสนทนากลุ่ ม จะแจ้ง ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาทราบและขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
6) การดาเนิ นงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการยื่น ขออนุ ม ตั ิ จริ ย ธรรมต่ อ
คณะกรรมการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และรับการรับรองจากจากคณะกรรมการรับรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

4. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ไปยังสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อติดต่อของอนุ ญาตเก็บข้อมูล
และขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ระหว่างวันที่ 1 -30
ตุลาคม พ.ศ. 2558 และเพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ใน
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ รวมทั้งระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้จะเป็ น
ความลับไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูต้ อบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์
ในการศึ กษาหลั ก สู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเท่านั้น
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4.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือเพื่อชี้ แจงแบบสอบถามกับ
ผูร้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ แล้วให้ช้ ี แจงแบบสอบถามแก่
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข (อสม.)ในความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอทั้ง 6
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล รวมทั้งนัดหมายวัน เวลา ในการส่ งแบบสอบถามกลับคืน
4.3 เมื่อครบกาหนด ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามให้ครอบคลุม ถูกต้อง
และปิ ดผนึกให้เรี ยบร้อย และให้ผรู ้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้า นสาธารณสุ ขในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลรวบรวมแบบสอบถามและส่ งกลับมายังผูว้ จิ ยั หากได้แบบสอบถามกลับมาไม่
ครบตามเวลาที่กาหนดจะประสานไปยังผูร้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในแต่ละ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ทาการติดตามและประสานจนกว่าจะได้แบบสอบถามครบตาม
จานวน
4.4 ในกรณี ที่แบบสอบถามขาดความสมบู รณ์ ผูว้ ิจยั จะส่ ง แบบสอบถาม ดัง กล่ า ว
กลับ ไปให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบให้ ส มบู ร ณ์ ค รบตามเนื้ อ หา โดยผู ้วิ จ ัย จะติ ด ตามประสานงาน
ผูร้ ั บผิดชอบงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในแต่ ละโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตาบล
เพื่ อให้เป็ นผูป้ ระสานติ ดตามแบบสอบถามให้ และให้ผูร้ ั บผิดชอบงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้า น
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเก็บรวบรวมแบบสอบถามและส่ งกลับมายังผูว้ จิ ยั
4.5 นาแบบสอบถามที่ ได้รับมาทั้งหมดแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ
แบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
5.1 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและกำรนำเสนอข้ อมูล
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องเรี ยบร้อยของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องครบถ้วนโดยผูว้ ิจยั เรี ยบร้อยแล้ว ได้นาข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนเป็ นรหัสตัวเลข (Code) ลงรหัส
ข้อมู ลทั้ง หมดในแบบสอบถาม และนาข้อมู ลบันทึ ก เพื่อนามาค านวณหาค่า ทางสถิ ติด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ป และมีการนาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ โดยการ
พรรณนาในรู ปแบบตารางกึ่งบทความ
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5.2 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
5.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และระยะเวลาการเป็ น อสม. ความรู ้ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ปั จจัยการ
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งาน ปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค และการปฏิ บ ตั ิ งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร-สาธารณสุ ข (อสม.) โดยนาเสนอในรู ปของจานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด
5.2.2 สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
1) สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square Test) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ กับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) สถิ ติ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่ อหาความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที ละคู่ (Bivariate
Analysis) ซึ่ งทั้งสองปั จจัยต้องมีระดับการวัดเป็ นช่วงสเกล (Interval Scale) หรื ออัตราส่ วนสเกล(Ratio
Scale) และในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัวนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรอิสระทุ กตัวที่
ต้องการวิเคราะห์ จบั คู่กบั ตัวแปรตามที ละตัว ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ ปั จจัยการ
สนับสนุ นการปฏิ บ ัติ งาน และปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค กับระดับการ
ปฏิ บตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธ รรมราช โดยการทดสอบนัย ส าคัญทางสถิ ติ แบบสองทาง (Two-tailed) ก าหนด
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (Level of Significance) ที่ ร ะดั บ 0.05 และแปลความหมายค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ดังนี้ (Munro, 2001)
r = 0.00 – 0.25 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีความสัมพันธ์กนั ต่ามาก
r = 0.26 - 0.49 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
r = 0.50 - 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
r = 0.70 - 0.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
r = 0.90 – 1.00 หมายถึงมีความสัมพันธ์กนั สู งมากถึงสมบูรณ์
3) วิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถร่ วมกันทานายผลการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้านในงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข โดยการวิ เคราะห์ การถดถอย
พหุ คู ณแบบมาตรฐาน (Standardized or Simultaneous Multiple Regression Analysis) และสร้ างสมการ
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พยากรณ์ผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ทั้งในรู ปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
(อสม.) ในงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปี 2558 นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 7 ส่ วน ดังนี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของ อสม.
2. ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
3. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน
5. ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
6. การวิเคราะห์สมการเพื่อทานายการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ข
7. ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.

1. ลักษณะส่ วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคล แสดงดังตารางที่ 4.1 พบว่า
อายุ อสม. ในกลุ่ ม อายุ 46 - 50 ปี มี สั ดส่ วนสู ง สุ ด ร้ อยละ 23.7 รองลงมา คื อ อายุ
56 - 60 ปี ร้อยละ 16.5 และอายุ 41 – 45 ปี ร้อยละ 15.7 อายุเฉลี่ย 49.78 ปี
สถานภาพ อสม. ส่ วนใหญ่มีสถานภาพคู่ คือร้อยละ 83.1 หม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 12.0
และโสด ร้อยละ 4.9
ระดับ การศึก ษา อสม. ส่ ว นใหญ่จ บชั้ น ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 55.0 รองลงมา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.5 และชั้นมัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 16.5
อาชี พ อสม. เป็ นแม่ บ ้ า นมี สั ด ส่ วนสู งสุ ด ร้ อ ยละ 37.8 รองลงมาเกษตรกรรม
ร้อยละ 26.0 และรับจ้าง ร้อยละ 21.7
ระยะเวลาการเป็ นอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ้ าน อสม. มีระยะเวลาการเป็ น
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจาหมู ่บ า้ นเฉลี่ย 14.41 ปี โดยส่ วนใหญ่เป็ นอสม.มาแล้ว 6 - 10 ปี
ร้อยละ 29.7 รองลงมา คือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.7 และ 16 – 20 ปี ร้อยละ 15.7
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ตารางที่ 4.1 จ านวน ร้ อ ยละของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น จ าแนกตามลัก ษณะ
ส่ วนบุคคล
ลักษณะส่ วนบุคคล
จานวนทั้งหมด

จานวน (คน)
249

อายุ (ปี )
13
ต่ากว่า 35
29
36 - 40
39
41 - 45
59
46 - 50
34
51 – 55
41
56 – 60
34
60 ขึ้นไป
อายุเฉลี่ย = 49.78 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.976 ต่าสุ ด/สู งสุ ด = 30/70
สถานภาพสมรส
12
โสด
207
คู่
30
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
137
ประถม
51
มัธยมต้น
41
มัธยมปลาย/ปวช.
12
อนุปริ ญญา
8
ปริ ญญาตรี และสู งกว่า
อาชีพ
65
เกษตรกรรม
54
รับจ้าง
33
ค้าขาย
94
แม่บา้ น
3
อื่นๆ

ร้ อยละ
100.0
5.2
11.5
15.7
23.7
13.7
16.5
13.7

4.8
83.1
12.1
55.0
20.5
16.5
4.8
3.2
26.0
21.7
13.3
37.8
1.2
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
249
100.0
จานวนทั้งหมด
ระยะเวลาการเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข
26
10.4
1 – 5 ปี
74
29.7
6 - 10 ปี
54
21.7
11 – 15 ปี
39
15.7
16 – 20 ปี
23
9.2
21 – 25 ปี
20
8.1
26 – 30 ปี
13
5.2
มากกว่า 30 ปี
ระยะเวลาเฉลี่ย = 14.41 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.409 ต่าสุ ด/สู งสุ ด = 1/38

2. ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขใน
ภาพรวมของอสม.อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงดังตารางที่ 4.2 ซึ่ งมีเกณฑ์การ
แบ่ ง ระดับ ความรู ้ เกี่ ยวกับ การคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ออกเป็ น 3 ระดับคื อ ระดับ ต่ า
ระดับปานกลาง และระดับสู ง
ภาพรวมความรู ้ เกี่ ย วกั บ การคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคด้า นสาธารณสุ ขของ อสม.
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.1 รองลงมาคือ
ระดับต่า ร้อยละ 18.9 และระดับสู ง ร้อยละ 12.0
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ตารางที่ 4.2 จานวน ร้อยละของความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในภาพรวม
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับต่า (0.00-11.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (12.00-15.00 คะแนน)
ระดับสู ง (16.00-20.00 คะแนน)
รวม

จานวน
47
172
30
249

ร้ อยละ
18.9
69.1
12.0
100.0

2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขรายด้ าน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงดังตารางที่ 4.3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ความรู ้ เกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
รายด้า นของอสม.อ าเภอพระพรหม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช พบว่า อสม. มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และความรู ้เกี่ยวกับฉลากบริ โภค อยูใ่ นระดับต่า
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขรายด้านของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ความรู้ เกีย่ วกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
1. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา
2. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหาร
3. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง
4. ความรู ้เกี่ยวกับฉลากบริ โภค
ค่ าเฉลีย่ รวม

คะแนน
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
0
7
0
7

x

S.D.

แปลผล

4.919
4.759

1.561
1.120

2.469

0.729

0

3

ระดับสู ง

1.030
13.181

0.334
2.352

0
2

2
17

ระดับต่า
ระดับปานกลาง

ระดับปานกลาง
ระดับต่า
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลความรู้ เกี่ยวกับการคุ้ มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขรายข้ อ
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงดังตารางที่
4.4
เมื่อวิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เป็ นราย
ข้อ พบว่า
2.3.1 ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ อสม. ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ คาถามเกี่ยวกับ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 90.0
2.3.2 ความรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร ข้อ ที่ ต อบได้ถู ก ต้อ งมากที่ สุ ด คื อ ค าถาม
เกี่ยวกับการเลือกซื้ ออาหารกระป๋ อง ร้อยละ 95.6
2.3.3 ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ข้อที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ คาถาม
เกี่ยวกับการแสดงฉลากของเครื่ องสาอาง ร้อยละ 87.6
2.3.4 ความรู ้ เกี่ ยวกับฉลากบริ โภค ข้อที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คื อ คาถามเกี่ ยวกับ
การยื่น ขอเลขสารบบ ร้ อยละ 93.6 ส่ วนคาถามที่ ตอบถู กน้อยที่ สุด จากทั้งหมด คือ การแสดงวัน
หมดอายุบนฉลาก ร้อยละ 9.6
ตารางที่ 4.4 จานวน ร้อยละการตอบถูก และตอบผิดของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา
1) เลขทะเบียนยา
2) ยาชุด
3) ยาสามัญประจาบ้าน
4) ร้านขายยา
5) ยาแผนโบราณ
6) ยาสมุนไพร
7) ยาปฏิชีวนะ
2. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหาร

ตอบถูก

ตอบผิด
จานวน
ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

213
215
88
149
183
153
224

85.5
86.3
35.3
59.8
73.5
61.4
90.0

36
34
161
100
66
96
25

14.5
13.7
64.7
40.2
26.5
38.6
10.0

220

88.4

29

11.6
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1) สารปนเปื้ อน
2) อาหารสาเร็ จรู ป
3) อาหารกระป๋ อง
4) สารฟอกขาว
2. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหาร
5) ไอโอดีน
6) น้ ามันทอดซ้ า
7) สารกันรา
8) ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
3. ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง
1) ฉลากเครื่ องสาอาง
2) ทดสอบการแพ้
เครื่ องสาอาง
3) คุณภาพเครื่ องสาอาง
4. ความรู ้เกี่ยวกับฉลากบริ โภค
1) การแสดงวันหมดอายุ
2) การแสดงเลขสารบบ

ตอบถูก

ตอบผิด
จานวน
25
11
203
219

จานวน
224
238
46
30

ร้ อยละ
90.0
95.6
18.5
12.0

ร้ อยละ
10.0
4.4
81.5
88.0

30
43
186
198

12.0
17.3
74.7
79.5

219
206
63
51

88.0
82.7
25.3
20.5

218
180
217

87.6
72.3
87.1

31
69
32

12.4
27.7
12.9

24
233

9.6
93.6

225
16

90.4
6.4

3. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ปั จ จั ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ขในภาพรวมของ อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงดังตารางที่ 4.5
พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง และ ระดับสู งคือ ร้อยละ 49.8 และ ร้อยละ 49.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 จานวน ร้อยละของปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ในภาพรวม
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระดับต่า (1.00-2.33)
ระดับปานกลาง (2.34-3.67)
ระดับสู ง (3.68-5.00)
รวม

จานวน
3
124
122
249

ร้ อยละ
1.2
49.8
49.0
100.0

3.2 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ขรายด้ านของ อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัด นครศรี ธรรมราช แสดงดังตารางที่ 4.6
พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการอยู่ในระดับสู ง ส่ วนปั จจัยสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขรายด้านของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. บุคลากรหรื อกาลังคน
2. เงินหรื องบประมาณ
3. วัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของ
4. การบริหารจัดการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

x

3.600
3.068
3.315
3.808
3.590

S.D.
0.617
0.787
0.717
0.621
0.522

แปลผล
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

3.3 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ขของอสม.อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบรายข้ อ แสดงดังตารางที่ 4.7
พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านบุคลากรในส่ วนการได้รับการอบรมฟื้ นฟู ความรู ้ อยู่ใน
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ระดับสู ง ส่ วนปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่าทุกข้อ
อยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการ พบว่าทุกข้ออยูใ่ น
ระดับสู ง
ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ ย วกับ ปั จ จัย สนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขรายข้อของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. บุคลากรหรื อกาลังคน
1) การอบรมฟื้ นฟูในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) การพัฒนาความรู ้
2. เงินหรื องบประมาณ
1) งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
3. วัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของ
1) เอกสารและสิ่ งของ เพียงพอต่อการใช้งาน
2) วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอต่อการใช้งาน
4. การบริหารจัดการ
1) ได้รับคาชี้แจงแนวทางการปฏิบตั ิงาน
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้ซกั ถามหรื อให้
คาแนะนาในการทางาน
3) เจ้าหน้าที่ร่วมในการปฏิบตั ิงาน
4) สาธารณสุ ขอาเภอ/ผอ.รพ.สต. ได้กาหนด
นโยบายอย่างชัดเจน
5) สาธารณสุ ขอาเภอ/ผอ.รพ.สต.ได้มีการ
นิเทศและให้คาแนะนา

x

S.D.

แปลผล

3.694
3.506

0.692
0.735

ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

3.068

0.787

ระดับปานกลาง

3.470
3.156

0.701
0.895

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.710
3.860

0.774
0.765

ระดับสู ง
ระดับสู ง

3.720
3.900

0.832
0.703

ระดับสู ง
ระดับสู ง

3.81

0.772

ระดับสู ง
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4. ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ลปั จจั ยแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ าน
สาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
รายด้ าน ตามด้ านปัจจัยจูงใจ และด้ านปัจจัยคา้ จุน แสดงดังตารางที่ 4.8
ปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของ อสม. อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ทั้งด้านปั จจัยจูงใจ และด้าน ปั จจัยค้ าจุน อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x  SD = 3.605 ,  = 0.461 และ x  S.D. = 3.674  0.559 ตามลาดับ) โดยในส่ วนปั จจัย
จู ง ใจ พบว่า ด้านที่ อยู่ในระดับ สู ง คื อ ด้านความส าเร็ จของงาน ด้านลัก ษณะของงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับสู ง คือ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปัจจัยแรงจูงใจ
1. ปัจจัยจูงใจ
1) ด้านความสาเร็ จของงาน
2) ด้านการยอมรับนับถือ
3) ด้านลักษณะของงาน
4) ด้านความรับผิดชอบ
5) ด้านความก้าวหน้าในงาน
2. ปัจจัยคา้ จุน
1) ด้านนโยบายและการบริ หาร
2) ด้านควบคุมบังคับบัญชา
3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ่ วมงาน
4) ด้านสภาพการทางาน

3.605
3.819
3.408
3.725
3.530
3.790
3.674
3.530
3.830
3.644

S.D.
0.461
0.637
0.605
0.493
0.636
0.714
0.559
0.622
0.689
0.632

แปลผล
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

3.642

0.642

ระดับปานกลาง

x
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ าน
สาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายข้ อ ด้ านปัจจัยจูงใจ แสดงดังตารางที่ 4.9
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช รายข้อ พบว่า ข้อที่มี คะแนน
เฉลี่ยสู งสุ ดคือ การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ( x  SD = 3.860  0.661) ส่ วน
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคช่วยให้ได้รับคาชมเชย จากเจ้าหน้าที่
( x  SD = 3.31  0.700)
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านปั จจัยจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แรงจูงใจด้ านปัจจัยจูงใจ
1. ด้ านความสาเร็จของงาน
1) การทางานส่ งผลให้ประชาชนในชุมชนของ
ท่านมีสุขภาพอนามัยดีข้ ึน
2. ด้ านการยอมรับนับถือ
1) ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
2) ได้รับคาชมเชยจากเจ้าหน้าที่
3) ผูร้ ับผิดชอบงานได้รับคาชมเชยจาก
ประชาชน ในพื้นที่
3. ด้ านลักษณะของงาน
1) การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่
น่าสนใจ
2) การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นงานที่
ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

x

S.D.

แปลผล

3.810

0.637

ระดับสู ง

3.53

0.695

ระดับปานกลาง

3.31
3.37

0.700
0.752

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.86

0.661

ระดับสู ง

3.73

0.712

ระดับสู ง
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
แรงจูงใจด้ านปัจจัยจูงใจ
3) งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นงานที่ปฏิบตั ิได้ง่าย
สาหรับท่าน
4. ด้ านความรับผิดชอบ
1) มีอิสระในการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
2) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับ
ความรู ้และความสามารถ
5. ด้ านความก้าวหน้ าในงาน
1) ได้มีโอกาสรับการพัฒนาความรู ้ทกั ษะใหม่ๆ
ในการปฏิบตั ิงาน

3.56

S.D.
0.626

แปลผล
ระดับปานกลาง

3.54
3.52

0.745
0.678

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.79

0.714

ระดับสู ง

x

4.3 ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายข้ อด้ านปัจจัยคา้ จุน แสดงดังตารางที่ 4.10
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแรงจูงใจด้านปั จจัยค้ าจุนในการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขของอสม.อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขให้ความช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งาน ( x  SD = 3.91 
0.819) ส่ วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลวิธีวางแผน ( x  SD = 3.46
 0.718)
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านปั จจัยค้ าจุนใน
การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แรงจูงใจด้ านปัจจัยคา้ จุน
x
1. ด้ านนโยบายและการบริหาร
3.59
1) กลวิธีการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความชัดเจน
ในทางปฏิบตั ิ
2) ผูร้ ับผิดชอบงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลวิธี
3.46
วางแผน
2. ด้ านควบคุมบังคับบัญชา
3.74
1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขสนใจติดตามความก้าวหน้า
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้คาแนะนาแนวทางในการ
3.86
ปฏิบตั ิงาน
3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาใน 3.91
การปฏิบตั ิงาน
3. ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ร่วมงาน
3.63
1) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่ วมงาน
2) ได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
3.65
ผูบ้ ริ โภค
4. ด้ านสภาพการทางาน
3.598
1) พื้นที่ที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมสาหรับการ
ปฏิบตั ิงาน
2) รู ้สึกมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
3.75
ผูบ้ ริ โภค
3) ได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ
3.58

S.D.

แปลผล

0.702 ระดับปานกลาง
0.718 ระดับปานกลาง

0.763
0.736

ระดับสู ง
ระดับสู ง

0.819

ระดับสู ง

0.740 ระดับปานกลาง
0.659 ระดับปานกลาง

0.772 ระดับปานกลาง
0.673

ระดับสู ง

0.765 ระดับปานกลาง
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5. ระดับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.1 ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
อ าเภอพระพรหม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ งผู ้วิจ ัย น าเสนอจ านวน ร้ อ ยละ และระดับ การ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข แสดงดังตารางที่ 4.11
ภาพรวมการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ ระดับสู ง ร้อยละ 17.3
ตารางที่ 4.11 จานวน ร้อยละของการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวม
การปฏิบัติงาน
ระดับต่า (1.00-2.33)
ระดับปานกลาง (2.34-3.67)
ระดับสู ง (3.68-5.00)
รวม

จานวน
18
188
43
249

ร้ อยละ
7.2
75.5
17.3
100.0

5.2 การปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ านสาธารณสุ ข ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชจาแนกรายด้ านและรายข้ อ
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล การปฏิ บ ัติ งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จาแนกรายด้าน
โดยผูว้ ิจยั นาเสนอโดยสถิติพรรณนาแสดงด้วย ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตาราง
ที่ 4.12
ผลการวิเคาะห์ ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชรายด้าน พบว่า การปฏิ บตั ิ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ข ทุ กด้านในระดับ ปานกลาง และการปฏิ บ ัติงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านการอบรมให้
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ความรู ้ แก่ชุมชนมีการปฏิ บตั ิ สูงสุ ด ( x  SD = 3.29  0.676) ส่ วนด้านที่มีการปฏิ บตั ิต่าที่สุด คือ
ด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ ( x  SD= 2.80  0.882)
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจาแนกรายด้าน
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
1. การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุ มชน
2. การปฏิบัติงานร้ านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน
3. การปฏิบัติงานร้ านค้ าคุณภาพแบบชุ มชนมี
ส่ วนร่ วม
4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนให้ มี
คุณภาพ
5. การปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
6. พัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค
7.ด้ านการอบรมให้ ความรู้ แก่ ชุมชน
8.ด้ านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ
รวม

3.13
2.97
3.14

S.D.
0.707
0.779
0.708

แปลผล
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

2.89

0.837

ระดับปานกลาง

2.93
3.15
3.29
2.80
3.09

0.852
0.668
0.676
0.882
0.578

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

x

ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล การปฏิ บ ตั ิ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอสม.
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จาแนกรายข้อ แสดงดังตารางที่ 4.13
ผลการวิเคราะห์ การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชรายข้อ พบว่า การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง และการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการอบรมให้ความรู ้แก่ชุมชน
มีการปฏิบตั ิสูงสุ ดทั้งในส่ วนของการชักชวนเพื่อนบ้าน แกนนาครอบครัวเข้าร่ วมกิ จกรรมอาหาร
ปลอดภัย ( x  SD = 3.53  0.810) และการน าข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การเลื อ กซื้ อ อาหารไป
ถ่ายทอด( x  SD = 3.40  0.813) ส่ วนด้านที่ มีการปฏิ บตั ิ ต่ าที่ สุด คื อ ด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อ
ส่ งตรวจ ( x  SD = 2.80  0.882)
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ตารางที่ 4.13 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติงานคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจาแนกรายข้อ
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
1. การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุ มชน
1) การจัดทาแผนการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
พื้นที่
2) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. การปฏิบัติงานร้ านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน
1) สารวจและจัดทาฐานข้อมูลร้านก๋ วยเตี๋ยว
2) การให้คาแนะนาผูป้ ระกอบการ
3. การปฏิบัติงานร้ านค้ าคุณภาพแบบชุ มชนมี
ส่ วนร่ วม
1) ฐานข้อมูลร้านค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
2) การตรวจแนะนาร้านค้าในชุมชน
4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนให้ มี
คุณภาพ
1) บัญชีรายชื่อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
2) มีผลการตรวจสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนทุกแห่ง
5. การปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
1) ทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย
2) การตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
6. พัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค
1) มีส่วนร่ วม อย.น้อยในโรงเรี ยน
2) การเผยแพร่ ความรู ้ เสี ยงตามสาย
3) การเผยแพร่ ความรู ้ ร้านค้า

x

S.D.

แปลผล

3.22

0.821

ระดับปานกลาง

3.04

0.789

ระดับปานกลาง

2.97
2.97

0.856
0.861

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.20

0.838

ระดับปานกลาง

3.07

0.821

ระดับปานกลาง

2.89

0.959

ระดับปานกลาง

2.88

0.956

ระดับปานกลาง

2.95
2.91

0.923
0.927

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.00
3.20
3.24

0.922
0.908
0.887

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
4) การเผยแพร่ ความรู ้ ที่ประชุมหมู่บา้ น
5) การเผยแพร่ ความรู ้ โดยใช้เอกสาร
7.ด้ านการอบรมให้ ความรู้ แก่ ชุมชน
1) อบรมผูน้ าชุมชน
2) ชักชวนเพื่อนบ้าน
3) จัดกิจกรรมรณรงค์
4) ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
8.ด้ านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ
1)เก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจกรณี สงสัย

3.24
3.06

S.D.
0.789
0.835

แปลผล
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.31
3.53
3.10
3.40

0.781
0.810
0.852
0.813

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

2.80

0.882

ระดับปานกลาง

x

6. การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ปัจจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และปัจจัยแรงจูงใจกับการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรทุกตัวมี
การกระจายเป็ นแบบปกติ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้น และไม่มีความสัมพันธ์กนั เองใน
ระดับสู ง จากนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์ ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ด้วยสถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square Test)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดจันครศรี ธรรมราช แสดงดังตารางที่
4.14
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ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การศึกษา และอาชีพกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
ลักษณะส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา/ปริ ญญาตรี
/สูงกว่า
สถานภาพสมรส
โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
คู่
อาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
แม่บา้ น/อื่นๆ

N

ระดับการปฏิบัตงิ าน
ตา่
สู ง
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

การทดสอบ
ไคสแควร์

137
51
41
20

7
1
5
5

5.11
1.96
12.20
25.00

130
50
36
15

94.89
98.04
87.80
75.00

2 = 14.877, p = 0.021*
χ (3)

42
207

4
14

9.52
6.76

38
193

90.48
93.24

2 = 0.523, p = 0.077
χ (2)

65
33
57
94

6
1
2
9

9.23
3.03
3.51
9.57

59
32
55
85

90.77
96.97
96.49
90.43

2 = 3.629, p = 0.727
χ (3)

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบไคสแคว์ พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ าน ส่ วนสถานภาพสมรสและ อาชี พ ของอสม. ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
6.2 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ด้วยสถิติสัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่าง อายุ ระยะเวลาการ
เป็ น อสม. ความรู ้ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน กับการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข แสดงดังตารางที่
4.15
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ตารางที่ 4.15 ความสั มพันธ์ ระหว่าง อายุ ระยะเวลาการเป็ น อสม. ความรู ้ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน
กับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข

ตัวแปร
อายุ

อายุ

ความรู ้

ปัจจัย
สนับสนุน

ปัจจัย
ค้ าจุน

ปัจจัย
การ
จูงใจ ปฏิบตั ิงาน

1.000

ระยะเวลาเป็ นอสม. .495***

ความรู ้
ปัจจัยสนับสนุน
ปั จจัยค้ าจุน
ปัจจัยจูงใจ
การปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา
เป็ นอสม.

-.119
.036
.077
.055
.069

1.000
-.098
.067
.035
-.040
.152**

1.000
-.021
-.005
-.038
-.034

1.000
.536***
.542***
.466***

1.000
.682***

1.000

.491*** .479***

1.000

**p< .01, ***p< .001
ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปร พบว่า ระยะเวลาการ
เป็ นอสม. ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน ปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิ บ ั ติ ง านคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ขของ อสม. อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r = 0.152, 0.466, 0.491 และ 0.479 ตามลาดับ, p< .01)
6.3 การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ท านายการปฏิ บั ติ งานของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ า
หมู่ บ้ า นในงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข โดยใช้ วิ ธี ก ารถดถอยพหู คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท านาย สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ มี ค่ า
มากกว่า 0.85 ถื อว่าตัวแปรคู่ น้ ัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน มาก (Munro, 1997) จากการวิเคราะห์ พ บว่า
ตัวแปรทานายมี ความสัมพันธ์ กนั เอง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (p < .01) โดยมี ความสั มพันธ์ กนั
ตั้งแต่ 0.152 ถึง 0.491 และไม่มีตวั แปรทานายคู่ใดมีความสัมพันธ์กนั สู งกว่า 0.85 จึงสามารถนาไป
วิเคราะห์เพื่อหาอานาจการทานาย การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. ได้
โดยไม่เกิ ดปั ญหาตัวทานายมีความสัมพันธ์กนั เองสู ง (Multicollinearity) ตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การใช้สถิติวเิ คราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
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ผู ้วิ จ ัย ได้ น าตัว แปรท านาย ได้ แ ก่ ระยะการเป็ น อสม. ปั จ จัย สนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงาน และปั จจัยแรงจูงใจทั้งด้านปั จจัยค้ าจุนและปั จจัยจูงใจ ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
แบบขั้นตอน เพื่อหาตัวแปรที่มีอานาจการทานายการปฏิบตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของ อสม. แสดงดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta) การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณและค่าสัมประสิ ทธิ์ โดยใช้การ
วิเคราะห์ แบบถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
ปั จจัยค้ าจุน
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยจูงใจ
ระยะการเป็ นอสม.

B
0.248
0.232
0.247
0.267
0.010

R2

R2 Adj

Beta

t

p-value

.241
.299
.316
.335

.238
.293
.308
.324

0.222
0.222
0.212
0.138

2.963
3.398
2.798
2.599

0.003
0.001
0.006
0.010

R2 = 0.335, adjusted R2 = 0.324, F = 30.121, df = 4, 239 Sig. of F < 0.001
ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน เพื่อพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอสม. ด้วยปั จจัยแรงจูงใจด้านปั จจัยค้ าจุนเข้าสู่
สมการเป็ นอันดับ แรก โดยพบว่า ปั จจัยค้ าจุ น สามารถบอกอานาจการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 24.1
(R2= .241) ตัวแปรที่ เพิ่มเข้าสู่ สมการเป็ นตัวถัดมา คือ ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสามารถ
บอกอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 29.9 (R2= .299) ตัวแปรที่เพิ่มเข้าสู่ สมการเป็ นตัวถัดมา คือ ปัจจัย
จูงใจ ซึ่ งสามารถบอกอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 31.6 (R2= .316) และตัวแปรที่เพิ่มเข้าสู่ สมการ
เป็ นตัวสุ ดท้าย คือ ระยะเวลาการเป็ นอสม. ทาให้อานาจพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 33.5 (R2= .335)
ความแปรปรวนของการถดถอยพหุ คู ณ พบว่า ค่ า F = 30.121 ,df = 4, 239 p < 0.001 แสดงว่ า
สมการที่ได้เป็ นสมการถดถอย หรื อ การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
อธิ บายได้จากปั จจัยค้ าจุน ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยจูงใจ และ ระยะเวลาการเป็ น อสม.
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่ อพิจารณาการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยใน
ช่อง t (t = 2.963, 3.398, 2.798, 2.599 ตามลาดับ ) และ p = < 0.01 แสดงว่า สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
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ของตัวแปรปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ปั จจัยค้ าจุ น ปั จจัยสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิ งาน ปั จจัยจู งใจ และ
ระยะเวลาการเป็ นอสม. มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงสรุ ปได้วา่ สมการถดถอยพหุ คูณที่ได้สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ โดย
สมการถดถอยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. สมการในรู ปคะแนนดิบ (B)
รู ปแบบสมการในรู ปของคะแนนดิบ
Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4
โดยที่
Y = (ตัวแปรตาม)
a = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยค้ าจุน
b2 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยจูงใจ
b4 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของระยะเวลาการเป็ นอสม.
X1 = คะแนนปัจจัยด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
X2 = คะแนนปัจจัยด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
X3 = คะแนนปัจจัยด้านปั จจัยจูงใจ
X4 = คะแนนปัจจัยด้านระยะเวลาการเป็ น อสม.
สรุ ปสมการพยากรณ์ การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอสม.
ในรู ป คะแนนดิ บ คื อ = 0.248 + 0.232 (ปั จจัยค้ าจุ น) + 0.247 (ปั จจัย สนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิ งาน) +
0.267 (ปัจจัยจูงใจ) + 0.010 (ระยะเวลาการเป็ น อสม.)
จากสมการพบว่า ปั จจัยค้ าจุ น ปั จจัยสนับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ งาน ปั จจัย จูงใจ และ
ระยะเวลาการเป็ น อสม. มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้า น
สาธารณสุ ข ของ อสม.โดยอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วยคะแนน จะท าให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เพิ่มขึ้น 0.232 หน่ วยคะแนน เมื่ อควบคุ ม
ตัวแปรปั จจัยด้านอื่นให้คงที่ และเมื่อปั จจัย สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วยคะแนน จะทา
ให้การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เพิ่มขึ้ น 0.247 หน่ วยคะแนน เมื่อ
ปั จจัยจูงใจ เพิ่มขึ้น 1 หน่ วยคะแนน จะทาให้การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ
อสม. เพิ่ ม ขึ้ น 0.267 หน่ วยคะแนน และเมื่ อปั จจัยด้านระยะเวลาการเป็ นอสม.เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย
คะแนน จะทาให้การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เพิ่มขึ้น 0.010 หน่วย
คะแนน
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2. สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta)
จากตารางที่ 4.15 เมื่ อพิ จารณาค่ าสั มประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คู ณในรู ปของคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่ า ตัวพยากรณ์ ที่ มี ค่ า Beta สู งสุ ด คื อ ปั จจัยค้ าจุ น และปั จจัยสนับสนุ นการ
ปฏิ บ ัติ งาน = 0.222 ปั จจัยจู งใจ = 0.212 และ ปั จจัยด้านระยะเวลาการเป็ น อสม. = 0.138 แสดงว่า
ปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิงานมี น้ าหนักสู งสุ ดในการพยากรณ์ ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. และนามาสร้างสมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ได้ดงั นี้
รู ปแบบสมการในรู ปของคะแนนมาตรฐาน
Y = b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4
โดย Y = การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
b1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปั จจัยค้ าจุน
b2 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยจูงใจ
b4 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของปัจจัยด้านระยะเวลาการเป็ น อสม.
X1 = คะแนนมาตรฐาน ของปั จจัยค้ าจุน
X2 = คะแนนมาตรฐานของปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
X3 = คะแนนมาตรฐานของปั จจัยจูงใจ
X4 = คะแนนมาตรฐานของปั จจัยด้านระยะเวลาการเป็ น อสม.
สร้างสมการถดถอยที่ได้จากการคานวณโดยใช้ค่าคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Y = 0.222 X1 + 0.222 X2 + 0.212 X3 + 0.138 X4
จากสมการอธิ บ ายได้ ว่า หากปรั บ ค่ าตัวแปรทุ กตัวในรู ป สมการให้ เป็ นคะแนน
มาตรฐาน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และควบคุมตัวแปรอื่นๆ ให้คงที่แล้วเพิ่มคะแนน ปัจจัย
ค้ าจุน 1 หน่ วยมาตรฐาน จะทาให้การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. เพิ่มขึ้ น
0.222 หน่วยมาตรฐาน ถ้าเพิ่มคะแนนปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน 1 หน่วยมาตรฐาน การปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. จะเพิ่มขึ้น 0.222 หน่วยมาตรฐาน ถ้าเพิ่มปัจจัยจูงใจ 1 หน่วย
มาตรฐาน การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. จะเพิ่มขึ้น 0.212 หน่วยมาตรฐาน
และถ้าเพิ่ มปั จจัยด้านปั จจัยด้านระยะเวลาการเป็ น อสม. 1 หน่ วยมาตรฐาน การปฏิ บ ัติงานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. จะเพิม่ ขึ้น 0.138 หน่วยมาตรฐาน
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7. ปั ญ หา อุป สรรค และข้ อเสนอแนะเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ าน
สาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
ปั ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บ ตั ิ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้สอบถามปั ญหาอุปสรรคแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ การ
เฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพในชุ มชน การปฏิ บ ัติ งานร้ านก๋ วยเตี๋ ยวมาตรฐาน การปฏิ บ ัติ งานร้ านค้า
คุ ณภาพแบบชุ มชนมี ส่วนร่ วม การสนับสนุ นผลิ ตภัณฑ์สุขภาพชุ มชนและท้องถิ่ นให้มีคุณภาพ การ
ปฏิ บตั ิงานโครงการอาหารปลอดภัยและการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค โดยเปิ ดโอกาสให้แสดงความ
คิ ดเห็ นถึ งปั ญหาอุ ปสรรค โดยมี ประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บ ัติ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ข แสดงดังตารางที่ 4.17
ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ
อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า อสม.มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานร้ าน
ก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐานเกี่ยวกับความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการในการใช้หม้อก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน และ ขาด
การตรวจประเมินอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง ปั ญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับการ
ขาดความรู ้และการมีผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายวางจาหน่ายในตลาดนัด รวมถึงความเชื่ อและความเคยชิ น
ของชุมชน และปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานร้านค้าคุ ณภาพแบบชุ มชนมีส่วนร่ วมซึ่ งเกี่ยวกับความ
ร่ วมมือในการตรวจติดตามในร้านค้าของผูน้ าชุมชน และเครื อข่าย และชุ มชนไม่เห็นความสาคัญในการ
ทางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.17 ร้อยละปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช (n = 249)
ปัญหาอุปสรรค
1. การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุ มชน
1) ร้านชาขายเครื่ องสาอางผสมสารต้องห้าม
2) เจ้าของร้านไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่ วมมือในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผา่ น อย.
3) เครื อข่ายสาธารณสุ ขขาดความต่อเนื่ องในการตรวจ
ประเมิน

จานวน
5
3
1

ร้ อยละ
1.92
1.16
0.38

1

0.38

ลาดับ
5
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ปัญหาอุปสรรค
2. การปฏิบัติงานร้ านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน
1) ผูป้ ระกอบการใช้หม้อก๋ วยเตี๋ยวไม่ได้มาตรฐาน
2) ขาดการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง
3. การปฏิบัติงานร้ านค้ าคุณภาพแบบชุ มชนมีส่วนร่ วม
1) ผูน้ าชุมชน เครื อข่ายในชุมชนและเครื อข่ายสาธารณสุ ข
ไม่ให้ความร่ วมมือในการตรวจติดตามในร้านค้า
2) ชุมชนไม่เห็นความสาคัญในการทางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุ มชนและท้ องถิ่นให้ มี
คุณภาพ (OTOP)
1) ผูป้ ระกอบการไม่เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
2) การสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชนและท้องถิ่นไม่ต่อเนื่ อง
5. การปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
1) ผูป้ ระกอบการไม่ได้ขายอาหารเป็ นประจา
2) โครงการอาหารปลอดภัยปฏิบตั ิงานไม่ต่อเนื่อง

จานวน
28
18
10
10
7

ร้ อยละ
10.77
6.92
3.85
3.85
2.70

3

1.15

3

1.15

2
1

0.77
0.38

9
6
3

3.46
2.31
1.15

ลาดับ
1

3

6

4

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
1 การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคเสนอว่า
1.1 ควรมีการให้สื่อความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ ป้ายและอื่นๆ กับผูบ้ ริ โภคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
1.2 ตั้งชมรมการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคและจัด ให้มีกิจกรรมร่ วมกับกองทุนใน
การทากิจกรรมการการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
1.3 จัด ประชุ ม ชี้ แจงให้ ป ระชาชนรั บ ทราบข้อ มู ล การคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้า น
สาธารณสุ ข
2 การปฏิบตั ิงานร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐานเสนอว่า
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2.1 รณรงค์ให้ผปู ้ ระกอบการเปลี่ยนหม้อก๋ วยเตี๋ยวเป็ นหม้อปลอดสารตะกัว่
2.2 ให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุ ขจังหวัดหรื ออาเภอร่ วมออกตรวจร้านก๋ วยเตี๋ยว
3 การปฏิบตั ิงานร้านค้าคุณภาพแบบชุมชนมีส่วนร่ วมเสนอว่า
3.1 ให้ผูน้ าชุ มชน และชุ มชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ข

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องของ อสม. ได้แก่ ปั จจัยด้านลัก ษณะส่ วนบุ คคล ความรู ้
เกี่ ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ระดับ การปฏิ บ ัติงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข และปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติงาน
ประชากรที่ศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ในเขตอาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และปฏิบตั ิงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งหมด 797 คน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) จานวน 260 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ค่าความเที่ยวทั้งฉบับ เท่ากับ 0.859 และแบบทดสอบความรู ้ท้ งั ฉบับ
เท่ากับ 0.76 ทาการเก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยประสานกับส านักงานสาธารณสุ ขอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติ
เชิ งพรรณนา จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน ใน
การทดสอบไคสแควร์ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เพี ย ร์ สั น และวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ แบบ
มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่ า
ลักษณะส่ วนบุคคลของ อสม.
อสม. มี อายุเฉลี่ ยเท่ ากับ 49.78 ปี ส่ วนใหญ่ จบระดับ ประถมศึ กษา ร้ อยละ 55.0 มี
สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 83.1 ระยะเวลาการเป็ นอสม. เฉลี่ ย 14.41 ปี และส่ วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น
ร้อยละ 37.8
ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางอยูใ่ นระดับสู ง ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาอยูใ่ นระดับปานกลาง และความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และความรู ้เกี่ยวกับฉลากบริ โภค อยู่
ในระดับต่า
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ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
ภาพรวมปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 49.8 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
ด้ า นการบริ หารจัด การอยู่ ใ นระดั บ สู ง ส่ วนปั จจัย สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นบุ ค ลากร
ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
ปั จจัย ในการปฏิ บ ัติงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของ อสม. อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในด้านความสาเร็ จของงาน ด้านลักษณะของงาน และด้านความก้าวหน้าในงานเป็ น
ปั จจัยจูงใจการปฏิ บตั ิงานในระดับสู ง ส่ วนปั จจัยค้ าจุนในด้านการควบคุ มบังคับบัญชาเป็ นปั จจัย
แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานในระดับสู ง
ระดับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาการปฏิ บ ตั ิ งานรายด้า นพบว่า ด้า น
ที่มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ ด้า นการอบรมให้ความรู ้ แก่ ชุ ม ชน ส่ วนด้า นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ า สุ ด
คื อ ด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ
ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติง านคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข
การศึ กษาและระยะเวลาการเป็ น อสม. มี ความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ ง านคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในภาพรวมและ
รายด้านของ อสม. ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.001
ปั จจัยจู งใจและด้านปั จจัยค้ าจุ นมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001
ตัวแปรร่ วมทานายการปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ของอสม. คื อ
ปั จ จัย ค้ า จุ น ปั จ จัย สนับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ ง าน ปั จ จัย จู ง ใจ และระยะเวลาการเป็ น อสม. โดย
ตัวแปรทั้งสี่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ทธิ ผลในการปฏิ บ ตั ิงานได้ร้อยละ 33.5 อย่า งมี นัย สาคัญ ที่
ระดับ 0.05
ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
ของอสม. ได้แก่ ผูป้ ระกอบการไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้หม้อก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน และขาดการ
ติดตามตรวจประเมินอย่างจริ งจัง และประชาชนขาดความรู ้และมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
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วางจาหน่ ายในตลาดนัด และความเชื่ อของชุ มชนและความเคยชิ นกับพฤติกรรมการบริ โภคอย่าง
เดิม ผูน้ าชุมชน เครื อข่ายในชุ มชนและเครื อข่ายสาธารณสุ ขไม่ให้ความร่ วมมือในการตรวจติดตาม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า และชุมชนไม่เห็นความสาคัญในการทางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อสม. ดังนี้
1) การปฏิบตั ิงานร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐานเสนอดังนี้ จัดทางบประมาณหรื อกองทุนใน
การจัดซื้ อหม้อก๋ วยเตี๋ ยวเป็ นหมอปลอดสารตะกัว่ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมี ความต้องการแต่ขาด
งบประมาณในการซื้ อ โดยอาจปฏิบตั ิงานร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและให้เจ้าหน้าที่จาก
สาธารณสุ ขจังหวัดหรื ออาเภอร่ วมออกตรวจร้านก๋ วยเตี๋ยว
2) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคเสนอดังนี้ ควรมีการให้ ความรู ้ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข กับ ผูบ้ ริ โภคเพื่ อปรั บ เปลี่ ยนพฤติก รรมการบริ โภค จัดทากิ จกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้ นที่ และประชุ มชี้ แจงให้ประชาชนรับทราบข้อมู ลการบริ โภคด้าน
สาธารณสุ ข
3) การปฏิ บ ตั ิ งานร้ านค้าคุ ณ ภาพแบบชุ ม ชนมี ส่วนร่ วมเสนอให้ผูน้ าชุ ม ชนเข้ามามี
บทบาทในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในชุมชน

2. อภิปรายผล
2.1 ผลการวิจัยระดับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงาน ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบัติงาน แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1.1 การปฏิ บั ติ ง านคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข ของ อสม. พบว่ า
ภาพรวมการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนราย
ด้าน พบว่า การปฏิบตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง อาจมี
สาเหตุ จากปั จจัย ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องได้แก่ ปั จจัยลัก ษณะส่ วนบุ ค คล เช่ น อายุ ระยะเวลาการเป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เป็ นต้น ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน เพราะบุคคลจะ
ปฏิ บ ัติ งานได้ส าเร็ จนั้น ต้องมี แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ งานร่ วมด้วย รวมถึ ง ปั จ จัย สนับ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การนิ เทศติดตามงาน จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงานได้ดี นอกจากนี้ ยังอาจมีสาเหตุ
จากการที่ อสม. มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้านที่ตอ้ งดาเนิ นการในพื้นที่และต้องใช้เวลาในการ
ดาเนิ นงานในพื้นที่ เป็ นเวลานาน และการดาเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นงานที่ตอ้ งดาเนิ นการ
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ร่ วมกับหลายภาคส่ วน จึงทาให้การปฏิบตั ิงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของวรรณพร อิ่ ม ผ่อ ง (2554) ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในศูนย์สุขภาพชุมชน
จัง หวัด จัน ทบุ รี พบว่า ภาพรวมการปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุ มชนอยูใ่ นระดับปานกลาง ในส่ วนการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านการอบรมให้ความรู ้แก่ชุมชน พบว่า มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด ( x  SD = 3.31  0.677) ทั้งนี้
เนื่ องมาจากนโยบายเกี่ ยวกับ การคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เป็ นนโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุ ขซึ่ งอยูใ่ นมาตราที่ 3 ของแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 และมีการเก็บตัวชี้ วดั ทั้ง
ในระดับจังหวัดและอาเภอ รวมถึงการปฏิบตั ิงาน คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ประสบความสาเร็ จต้องอาศัย
การประสานงานและความร่ วมมือกับหน่ วยงานหลายภาคส่ วนและผูป้ ระกอบการด้านผลิ ตภัณฑ์
สุ ขภาพ ซึ่ งหากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการและชุมชนขาดความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข แล้วการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะทาสาเร็ จได้ยาก ส่ วนด้านที่มีการ
ปฏิบตั ิต่าที่สุด คือ ด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ ( x  SD = 2.81  0.884) อาจเนื่องจากการเก็บ
ตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจต้องดาเนิ นการร่ วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จึงทาให้อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ นอาจเข้าใจว่าไม่ใช่บทบาทของตนเอง
2.1.2 ความรู้ เกี่ยวกับ การคุ้ม ครองผู้บ ริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจาก อสม. มี
การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาเป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึ งความรู ้ ด้านความหมาย และการดาเนิ น งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีการบัญญัติแบบกว้างๆ และกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ น อสม. ในช่ วง 6 -10 ปี จึงได้รับ ความรู ้ และทักษะการปฏิ บ ตั ิ งานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขยังคงน้อย รวมถึ งการขาดการอบรมฟื้ นฟู ความรู ้ เกี่ ยวกับ การคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ องด้วย ส่ วนผลการศึกษาความรู ้ ของ อสม. รายด้านพบว่า มี
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางอยูใ่ นระดับสู ง ( x  SD = 2.47  0.729) อาจเนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งซึ่ งใช้ผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องส าอางเป็ นประจาท าให้มี ความสนใจศึก ษาเกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องสาอางมากกว่าด้านอื่ นๆ และยังพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ ้านมี
ความรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร และความรู ้ เกี่ ย วกับ ฉลากบริ โภค อยู่ใ นระดับ ต่ า ( x  SD =
4.76  1.120 , x  SD= 1.03  0.334 ตามลาดับ) โดยความรู ้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้น อสม.
ตอบคาถามเกี่ยวกับสารฟอกขาวที่พบปนเปื้ อนในอาหาร ระดับไอโอดี น และน้ ามันทอดซ้ าได้ต่ า
ที่สุด ส่ วนความรู ้เกี่ ยวกับฉลากบริ โภคพบว่าการแสดงวันหมดอายุบนฉลากบริ โภค อสม. ตอบถูก
น้อยที่สุด เนื่องจากเป็ นความรู ้ที่ตอ้ งได้รับการอบรมเฉพาะ และไม่ได้นามาใช้เป็ นประจา
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2.1.3 ปั จ จั ยสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของ
อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x  SD
= 3.59  0.522) เนื่องจากการสร้างขวัญกาลังใจ การเสริ มสร้างพลังอานาจ และการนิเทศงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจะท าให้ อสม. สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การที่ รั ฐ บาลได้จ ัด สรร
งบประมาณเพื่อการดาเนิ นกิ จกรรมบริ การสุ ขภาพ เรื่ องการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษาพยาบาล ฟื้ นฟู
สภาพ และการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคที่ อสม. สามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จัย
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานรายด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x  SD = 3.60
 0.617) เนื่ องจากได้มี การกาหนดให้อสม.ต้องรับผิดชอบ 10 – 12 หลังคาเรื อน แต่ยงั พบในบาง
พื้นที่ซ่ ึ งมี อสม. ไม่ครอบคลุมทาให้ตอ้ งรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมถึงการกาหนดบทบาทของ อสม. ทั้ง
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันควบคุ มโรค การรักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสภาพ ทาให้บุคลากรไม่
เพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมด้านงบประมาณอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x  SD = 3.07 
0.729) เนื่ องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการปฏิบตั ิงานจะไม่ได้รับตามกาหนดเวลา และ
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่แผนกาหนดไว้ เพราะปั จจัยด้านการเงินเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่
ใช้ในการดาเนิ นงานและหากขาดการสนับสนุ นด้า นการเงินจะทาให้การดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ไม่
ประสบความสาเร็ จ ภาพรวมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งของอยู่ในระดับปานกลาง ( x  SD = 3.32
้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข นั้น นอกจากการรณรงค์ให้
 0.717) พบว่าในการดาเนิ น งานคุ ม
ความรู ้แก่ชุมชนแล้ว ยังมีการเฝ้ าระวังด้านต่างๆ ทั้งอาหาร ยา และเครื่ องสาอาง ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์
ในการทดสอบทั้ งสิ้ น ดั ง นั้ นการได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชเพียงหน่วยงานเดียวจึงอาจไม่เพียงพอความต้องการใช้ท้ งั จังหวัด และภาพรวมการ
บริ ห ารจัดการอยู่ในระดับ สู ง ( x  SD = 3.81  0.621) โดยเฉพาะการที่ ผูบ้ ริ ห ารมี น โยบายที่
ชัด เจน และการเจ้า หน้าที่ ส าธารณสุ ข เปิ ดโอกาสให้ อสม.ได้ซัก ถามหรื อให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.1.4 ปั จจั ยแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานคุ้มครองผู้บ ริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของ
อสม. อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าทั้งด้านปั จจัยจูงใจ และด้านปั จจัยค้ าจุนอยู่
ในระดับปานกลาง ( x  SD= 3.605  0.461 และ x  SD= 3.674  0.559 ตามลาดับ) เนื่องจาก
ปั จจัยแรงจูงใจนั้นเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคล การปฏิบตั ิงาน และการบังคับบัญชา โดยปั จจัยจูง
ใจจะช่ วยกระตุน้ หรื อจูงใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกิ ดความพอใจในงาน และทางานเต็มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ส่ วนปั จจัยค้ าจุนเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความพอใจในงานและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ซึ่ ง อสม. ได้รับปั จจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับถื อ และด้านความรับ ผิดชอบอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  SD= 3.408  0.605 และ x  SD= 3.530  0.636 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยค้ า
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จุ น ที่ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลางคื อ ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร( x  SD= 3.530  0.622) ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน ( x  SD= 3.644  0.632) และด้านสภาพการทางาน ( x  SD=
3.642  0.642)
2.2 ปั จ จั ยที่มี ค วามสั ม พันธ์ กับ การปฏิ บั ติงานของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้าน
2.2.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
อายุ ไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม.
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขเป็ น
การปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งทาร่ วมกันเป็ นทีม ซึ่ งต้องอาศัยประสบการณ์และความสนใจเรี ยนรู ้ในงานของ
แต่ละบุคคล รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขคอยให้คาแนะนา และติดตามการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด
จึ งท าให้อายุไม่ มี ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ งานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข สอดคล้องกับ การศึก ษาของ
ธวัชชัย วีระกิ ติกุล (2552, น. 82) ปราโทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2550) เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปฏิ บตั ิงานป้ องกันและควบคุ มโรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และการศึ กษาของวุฒิศกั ดิ์ บุญเฉลิม (2555) และการศึกษาของคารพ
พงษ์อาทิตย์ และจิรพงษ์แสงทอง (2550) ที่พบว่าอายุไม่มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
ของ อสม.
สถานะภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้า นสาธารณสุ ข ของ อสม. ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 อธิ บ ายได้ว่า อสม.ได้รั บ การ
มอบหมายงานโดยไม่มีการแบ่งแยก และในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขต้องใช้
ความรู ้ และทัก ษะในการปฏิ บ ัติ งานเท่ ากัน ดัง นั้น สถานะภาพสมรสจึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบกับ การ
ปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข เช่ น เดี ย วกั บ ภู ดิ ท เตชาติ ว ัฒ น์ และนิ ท รา
กิ จธี ระวุฒวงษ์ (2557, น. 24) ที่ ศึกษาการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจ าหมู่ บ ้านที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ อ าเภอพรหมพิ ราม จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก
การศึกษาของปราโทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2550) เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และควบคุ ม โรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้าน อาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ และวุ ฒิ ศ ัก ดิ์ บุ ญ เฉลิ ม (2555) สถานภาพการสมรสไม่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน
สาธารณสุ ขมูลฐานของ อสม. ตาบลดงเดือย อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขของ อสม. ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยที่ อสม. ที่มีการศึกษาต่าจะปฏิบตั ิงาน
ได้ดีกว่า อสม. ที่มีการศึกษาสู ง อธิ บายได้ว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสู งอาจจะมีการโต้เถี ยงหรื อไม่เข้าร่ วม
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กิจกรรมเพราะคิดว่าตนเองรู ้แล้ว รวมถึงการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขต้องได้รับ
การฝึ กปฏิบตั ิ ดังนั้นผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจึงอาจได้รับการฝึ กปฏิบตั ินอ้ ยกว่าและปฏิบตั ิงานได้นอ้ ยกว่า
เช่ นเดียวกับการศึกษาของสุ ดารัตน์ หล่อเพชร (2554, น. 146) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ ้านในงานสุ ข ภาพภาคประชาชน วุฒิ ศ กั ดิ์
บุ ญ เฉลิ ม พบว่า ระดับ การศึ ก ษามี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านสาธารณสุ ข มู ล ฐานของ อสม. อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P-value = 0.004 โดย อสม. ที่จบการศึกษาต่ ากว่า มีค่าเฉลี่ ยในการปฏิ บตั ิงาน
สู งกว่า และคารพ พงษ์อาทิตย์ และจิรพงษ์ แสงทอง (2550) ที่พบว่าระดับการศึกษามีผลต่อการ
ปฏิ บ ัติ ง านสาธารณสุ ข มู ล ฐานของ อสม. แตกต่ า งจากวรจิ ต ร หนองแก (2548) พบว่า ระดับ
การศึ ก ษาไม่ เป็ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานตามชนบท ของอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัดขอนแก่นและการศึกษาของปราโทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2550)
เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิ งานป้ องกันและควบคุ มโรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
อาชี พ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ขของ อสม. ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 1 อธิ บ ายได้ว่าการดาเนิ นงานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขเป็ นการดาเนิ นงานที่มีกิจกรรมเดิมๆ ที่ อสม. คุน้ เคยและเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
จึ ง ท าให้ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆได้โ ดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ อาชี พ สอดคล้อ งกับ วรจิ ต ร
หนองแก (2548) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่อการปฏิ บ ตั ิ งานสาธารณสุ ขมู ลฐานตามชนบท ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาการเป็ น อสม. มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในทางบวกระดับ ต่ า (r =
0.152) กับการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 1 อธิ บ ายได้ว่าการเป็ น อสม. ในระยะเวลานานขึ้ น จะได้รับ การ
อบรมและฝึ กทักษะมากกว่าที่เป็ น อสม. มานานน้อยกว่า รวมถึงระยะเวลาการเป็ น อสม. มานานจะ
ทาให้มีทกั ษะความชานาญในงานนั้นๆ มีความเข้าใจในงานมากขึ้น และได้รับการยอมรับและความ
เชื่ อใจจากประชาชนจึงท าให้ก ารปฏิ บ ตั ิ งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข ดาเนิ นการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของธวัช ชั ย วี ร ะกิ ติ กุ ล (2552, น. 74) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี
ความสั มพันธ์ กบั การปฏิ บ ตั ิ งานตามบทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น ในการ
ดาเนิ นงานหมู่บ ้านจัดการสุ ขภาพ จังหวัดพัทลุ งและการศึ กษาของจากวรจิตร หนองแก (2548)
พบว่าระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ ง อสม. มี อิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
ตามชนบทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 ปราโทย์ เกรี ยงตัน ติ วงศ์ (2550) ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการปฏิ บ ัติงานป้ องกัน และ
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ควบคุ ม โรคไข้เลื อ ดออกของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ ้า น อ าเภอไพศาลี จัง หวัด
นครสวรรค์
2.2.2 ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2
อธิ บ ายได้ว่าผูท้ ี่ มี ความรู ้ สู งมี โอกาสพัฒ นาทัก ษะและความสามารถของตนเองได้ม ากกว่าผูท้ ี่ มี
ความรู ้ น้ อ ยกว่ า แต่ ก ารด าเนิ น งานคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคให้ ป ระสบความส าเร็ จ ต้อ งอาศัย การ
ประสานงาน และความร่ วมมื อกับภาคี ต่างๆ และผูป้ ระกอบการ จึงทาให้การปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของธวัชชัย วีระกิ ติกุล (2552) ที่พบว่า
ความรู ้ ค วามเข้าใจในการดาเนิ น งานหมู่ บ ้านจัดการสุ ข ภาพของ อสม. ไม่ มี ผ ลต่ อการประเมิ น
หมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพของจังหวัดพัทลุง ปราโทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2550) พบว่า ความรู ้ความเข้าใจ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วรจิตร หนองแก (2548)
พบว่ า ความรู ้ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านสาธารณสุ ข มู ล ฐานตามชนบทของอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ ้านในจังหวัดขอนแก่ น และสุ ดารัตน์ หล่อเพชร (2554) ซึ่ งพบว่า ระดับ
ความรู ้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานไม่วา่ ความรู ้ ระดับไหนก็สามารถปฏิ บตั ิงานได้ดีแตกต่างจาก
การศึกษาของภูดิท เตชาติวฒั น์ และนิ ทรา กิ จธี ระวุฒวงษ์ (2557) ที่พบว่า ความรู ้ มีความสัมพันธ์
กับผลการปฏิบตั ิงานของ อสม. ที่ปฏิบตั ิงานในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ อาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .05) ในระดับต่า
2.2.3 ปั จจั ย สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ปั จจัย สนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ในทางบวกระดับ ต่ า (r = 0.466) กับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุ ขอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 อธิ บายได้ว่า
ปั จจัย สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ งานมี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่งต่ อ การปฏิ บ ัติ งานคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขของ อสม. ทั้งด้านบุคลากร ด้านเงินหรื องบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และด้านการ
บริ หารจัดการ ซึ่ งจะทาให้ อสม. ปฏิ บตั ิงานได้อย่างถูกต้องและเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการปฏิ บตั ิงาน
ยิ่งขึ้น ปั จจัยสนับสนุ นการปฎิ บตั ิ งานจึงมี ความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ข เช่นเดียวกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพตามบทสุ ขบัญญัติแห่ งชาติของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จังหวัดสตูลของอาธร อุคคติ วันชัย ธรรมสัจการ และสุ เมธ
พรหมอินทร์ (2551) พบว่าการได้รับ การฝึ กอบรมด้านสาธารณสุ ข และการได้รับนิ เทศงานจาก
เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามบทสุ ข บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ข อง
อสม. วุฒิศกั ดิ์ บุญเฉลิม (2555) พบว่า การได้รับการนิ เทศงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและการ
ได้รับการอบรมต่อเนื่ องมีผลต่อการปฏิ บตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของ อสม. อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิ ติ และธวัช ชั ย วี ร ะกิ ติ กุ ล (2552) พบว่ า การนิ เทศติ ด ตามจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ขมี
ความสัมพันธ์ กบั การผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิ นหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนแรงสนับสนุ นทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เพื่อนบ้านและครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า (r = 0.16) กับการปฏิ บตั ิตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขในการดาเนิ นงานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ และปราโมทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2552) พบว่า
ปั จ จัย สนับ สนุ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคไข้เลื อ ดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นอาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
2.2.4 ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ ด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้า นสาธารณสุ ข ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001
(r = 0.479, 0.491 ตามล าดับ ) ซึ่ ง ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อ ที่ 4 อธิ บ ายได้ว่าแรงจู งใจ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้อาสามัครสาธารณสุ ขชอบและรักที่จะปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้มีการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น สอดคล้องกับการศึกษาของเอกริ นทร์ โปตะเวช (2551)
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
และการศึ ก ษาของค ารพ พงศ์ อ าทิ ต ย์ และจิ ร พงษ์ แสงทอง (2550) พบว่ า แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ อสม. มีผลต่อการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ ้าน (p-value<0.05) การศึกษาของประภา วุฒิคุณ (2548) พบว่า แรงจูงใจในการทางานด้าน
สาธารณสุ ขมีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นจังหวัด
ราชบุ รี ใ นเชิ ง บวก (p-value < 0.05) วุ ฒิ ศ ัก ดิ์ บุ ญ เฉลิ ม (2555) พบว่ า ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานมี ผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานสาธารณสุ ขมู ล ฐานของ อสม.ตาบลดงเดื อย อาเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุ โขทัยอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ P-value = 0.040 โดยระดับแรงจูงใจมีความสัมพัน ธ์
เชิ ง บวกกับ ค่ า เฉลี่ ย ในการปฏิ บ ัติ ง านของ อสม. ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ ปราโทย์
เกรี ยงตันติวงศ์ (2550) พบว่า ปั จจัยจูงใจมี ความสัมพันธ์ท างบวกกับการปฏิ บตั ิ งานป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษา ณัฐจารี ย ์ จินดาวงศ์
(2556) ปั จจัย จู ง ใจที่ ในการปฏิ บ ัติง านของอาสาสมัค รพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้านความพอใจในหน้าที่ งาน และด้านสัมพันธภาพ สามารถพยากรณ์
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองร่ วมกัน
พยากรณ์ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 46.60
2.2.5 ปั จจั ยทานายการปฏิ บัติ งานคุ้ม ครองผู้บ ริ โภคด้ านสาธารณสุ ขของ อสม.
อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ คื อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ปั จ จัย สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง าน ปั จ จัย จู ง ใจ และ
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ระยะเวลาการเป็ น อสม. โดยตัวแปรทั้งสี่ สามารถร่ วมกันอธิ บายการผันแปรผลการปฏิ บตั ิงานของ
อสม.อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ร้อยละ 33.5 เช่นเดียวกับการศึกษาของปราโมทย์
เกรี ยงตันติ วงศ์ (2552) พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน, ประสบการณ์ ท างาน, ปั จจัย จู งใจและปั จจัย
สนับสนุ นสามารรถร่ วมทานายการปฏิบตั ิงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ได้ร้อยละ 46.7 และการศึกษาของณัฐ
จารี ย ์ จินดาวงศ์ (2556) พบว่า ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราชในการเฝ้ าระวังและเตือนภัยทาง
สั งคม ได้แก่ ความพอใจในหน้ าที่ ง านและสั ม พัน ธภาพ โดยตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 46.60 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษานี้ พบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจด้านปั จจัยค้ าจุนสามารถทานายการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ อสม. ได้เป็ น
อันดับแรกร้อยละ 21.4 อธิ บายได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงานและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สามารถทานายการปฏิบตั ิงานของ อสม. ได้ เนื่ องจากปั ญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผูร้ ่ วมงานเป็ นปั จจัยเชิ งลบที่ ส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จของงาน รวมถึ งปั จจัยนโยบายและการ
บริ หารงานซึ่ งเป็ นตัวกระตุ ้นให้ อสม. ซึ่ งเป็ นผูร้ ับนโยบายและรับรู ้ การปฏิ บตั ิ จึงทาให้เกิ ดการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น
1) ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานสามารถทานายการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของ อสม. ได้เป็ นอันดับสองร้อยละ 29.9 อธิ บายได้วา่ ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานจะมี
ส่ วนสาคัญตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การชี้ แจงแนวทางการปฏิ บตั ิงาน รวมถึ งการนาแนวทางไป
ปฏิ บตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการกาหนดเป้ าหมาย นโยบายอย่างชัดเจน การมอบหมายงาน
และการนิ เทศติ ดตาม ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุ ขโดยการให้
ความรู ้และการฝึ กทักษะ และตลอดจนการจัดหาวัสดุที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งทั้งหมดถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขปฏิ บตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขได้
อย่างต่อเนื่อง
2) ปั จจัยแรงจูงใจด้านปั จจัย จูงใจสามารถทานายการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของอสม.ได้เป็ นอันดับสามร้อยละ 31.6 อธิ บายได้วา่ ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคล
ที่จะสร้ างความพึงพอใจในการทางานให้เกิ ดขึ้ น โดยความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานและสภาพ
ลักษณะงาน การได้รับความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในงานเป็ นปั จจัยที่
สามารถร่ วมทานาย หรื อมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอสม.
ได้ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์ เบิร์กที่วา่ การจูงใจในการทางานของบุคคลที่
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จะปฏิ บ ัติกิ จกรรมใดๆ ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ สึ ก ที่ ดีห รื อไม่ ดีข องบุ ค คลอัน เป็ น
แรงจูงใจที่จะกระทาหรื อปฏิบตั ิ ที่คาดว่าจะเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน
3) ระยะเวลาการเป็ น อสม. สามารถท านายการปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคของ อสม. ได้เป็ นอันดับสี่ ร้อยละ 33.5 อธิ บายได้วา่ อสม. ที่มีประสบการณ์ทางานนานจะ
มีการประสานความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขให้
ประสบความสาเร็ จ รวมถึงการได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ โดยตรงจากการปฏิ บตั ิงาน จึงทาให้ อสม. ที่ มี
ประสบการณ์มากปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขได้ดี

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ อสม. อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบปั ญหาและอุปสรรคหลายประการที่ควรนาไปแก้ไขเพื่อการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูบ้ ริ หารทั้งในระดับอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลดังนี้
3.1.1 จากการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ้ านอาเภอพระพรหม จังหวัด นครศรี ธรรมราช พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อส่ งตรวจ มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุ ด อาจเนื่ องมาจากการดาเนิ น การเก็บ ตัวอย่างเพื่ อส่ งตรวจต้องดาเนิ นการร่ วมกับ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข จึ ง ท าให้ อสม. เข้า ใจว่า เป็ นบทบาทของเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ข ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กลุ่ ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราชจึงควรมีนโยบาย แผนงานและแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการติดตามปั ญหา
อย่างชัดเจน ซึ่ งจากปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข จะ
พบว่าผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคขาดความรู ้ ความเข้าใจ ซึ่ งในส่ วนนี้ อาจมี การสนับสนุ นข้อมู ล
วิชาการ จัดอบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการ ร้านค้า ผูน้ าชุ มชนเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและเข้ามามี
ส่ วนร่ วม
3.1.2 จากการศึ ก ษาปั จ จั ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานในภาพรวม พบว่า อยู่ใ น
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานด้านการบริ หาร
จัดการอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้าน
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วัสดุ อุปกรณ์ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรมี การวางแผนร่ วมกันเพื่อให้มีการจัดสรร
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขและ
มีการอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3.1.3 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้ าน พบว่า อยู่
ในระดับสู ง และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ยรายด้านพบว่าด้านปั จจัยค้ าจุนอยูใ่ น ส่ วนด้านปั จจัยจูงใจ อยู่
ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ การปฏิ บ ตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคช่ วยให้ได้
รับคาชมเชยจากเจ้าหน้าที่และการมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลวิธีวางแผน ดังนั้นจึงควรมีการชี้ แจง
แนวทางในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยการกาหนดแนวทางร่ วมกัน และมีการยกย่องโดย
การนาผลของการปฏิบตั ิงานมาพิจารณา
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาการรั บรู้ประโยชน์ ของข้ อมูลข่ าวสารที่ประชาชนได้ รับและ
การเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ขเพื่อประเมินว่าประชาชนมี
ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการบริ โภคเป็ นอย่างไร นาไปสู่ การวางแผนการ
ปฏิ บ ัติ ง าน การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชน และการเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
3.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาการปฏิบั ติ งานคุ้ม ครองผู้บ ริ โภคในกลุ่ม อื่ น เช่ น องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูน้ าชุมชน
3.2.3 ควรมีการศึกษาในส่ วนความคิดเห็นของผู้บริ หารงานทีม่ ีต่อการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน เช่ น สมรรถนะ ความพร้อม หรื อกระบวนทัศน์ของผู ้
ปฏิ บตั ิเพื่อนาผลการศึกษามาปรับแผนการบริ หารจัดองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นในการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
3.2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพและการสั งเกตร่ วมด้ วย
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คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาสุ ขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2545
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย (ต่ อ)
4. นายวรรณะ เมืองนิเวศน์

นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สาธารณสุ ขอาเภอดอนสัก
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
(บริ หารสาธารณสุ ข)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกศึกษาศาตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2546

5. นายกฤษฎา โยธารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
รับผิดชอบงานสุ ขภาพภาคประชาชน
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุ ขชุมชน)
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2548
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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เลขที่แบบสอบถาม
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริ หารสาธารณสุ ข คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. ผูว้ จิ ยั ขอความกรุ ณาให้ท่านตอบแบบสอบถาม โดยแสดงความคิดเห็นของท่าน
อย่างครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างจะเป็ นความลับ และจะนาเสนอ
ผลที่ได้จากการศึกษาเฉพาะข้ อมูลในภาพรวมเท่านั้น
3. แบบสอบถามชุดนี้มีท้ งั หมด 6 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข จานวน 20 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน จานวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
- ปัจจัยจูงใจ จานวน 10 ข้อ
- ปั จจัยค้ าจุน จานวน10 ข้อ
ส่ วนที่ 5 การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข (อสม.) จานวน 20 ข้อ
ส่ วนที่ 6 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขจานวน 6 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่
นางสาวนิภาวรรณ รัชโทมาศ
นักศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารสาธารณสุ ข)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย () ลงใน

หรื อเติมคาลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง

ชาย
หญิง
1. เพศ
2. ปั จจุบนั ท่านอายุ .............. ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์ หากเกิน 6 เดือนนับเป็ น 1 ปี )
3. ท่านสาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับใด
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย(ปวช.)
อนุปริ ญญา (ปวส. ปวท.)
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
4. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย หย่า แยก
5. อาชีพ
1.เกษตรกรรม
ค้าขาย
3.รับจ้าง
4.แม่บา้ น
5.อื่นๆระบุ...................
6. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง อสม. .......................... ปี
7. ท่านได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น โดยวิธีใด
ลงชื่อสมัครใจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเสนอชื่อ
ชุมชนคัดเลือกโดยวิธียกมือเสนอชื่อ
กรรมการหมู่บา้ นยกมือเสนอชื่อ
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ส่ วนที่ 2 ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อความโดยละเอียด จากนั้นทาเครื่ องหมาย () ลงในที่เห็นว่า
“ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” ให้เลือกเพียงคาตอบเดียวในแต่ละรายการ
รายการ
ผลิตภัณฑ์ ยา
1. ผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดไม่จาเป็ นต้องมีเลขทะเบียนยา
2. การมียาชุดจาหน่ายในร้านชาของหมู่บา้ น หรื อร้านขายยาเป็ นเรื่ อง
ถูกต้อง เพราะทาให้สะดวกดี
3. ยาสามัญประจาบ้าน สามารถซื้ อได้จากร้านค้าทัว่ ไป ไม่จาเป็ นว่า
จะต้องเป็ นร้านขายยา
4. เพื่อความปลอดภัย ท่านควรซื้อยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้านจากร้าน
ขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
5. ยาแผนโบราณ ในรู ปแบบยาลูกกลอน ยาผง หรื อแคปซูล ที่ผิดกฎหมาย
เนื่องจาก อย. มักจะตรวจพบว่าได้มีการลักลอบนากลุ่มยาสเตียรอยด์ มา
เป็ นส่วนผสม
6. ยาสมุนไพรเป็ นยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรื อแร่ ธาตุซ่ ึงมิได้ผสม ปรุ ง หรื อ
แปรสภาพ
7. ผลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล เสี่ ยงต่อการแพ้ยา ผลข้างเคียง
จากยาและการเกิดเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยา
ผลิตภัณฑ์ อาหาร
8. การดูแลความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้ อน และจุลินทรี ย ์ ที่ทาให้เกิดโรคในอาหารสด อาหารปรุ งจาหน่าย
และอาหารแปรรู ป
9. ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปที่ออกจาหน่ายในชุมชน เช่น น้ าพริ กเผา หมู
ยอ มะม่วงดอง ฯลฯ ต้องมีเครื่ องหมาย อย. และฉลากสิ นค้า
10. การเลือกซื้ออาหารกระป๋ องต้องเลือกที่กระป๋ องใหม่ สะอาด ไม่บุบ มี
สถานที่-ผลิต มีวนั เดือนปี ที่ผลิต และมีเครื่ องหมายอย.
11. น้ าตาลปี๊ ป น้ าตาลปึ ก เมื่อเก็บไว้จะมีสีน้ าตาลเข้มขึ้นเรื่ อย ๆ ถ้ายังคง
สภาพเดิมไม่เปลี่ยนสี เมื่อเก็บไว้นาน ๆ ที่อุณหภูมิแสดงว่ามีการใช้สาร
ฟอกขาวในการผลิต

ใช่

ไม่ ใช่

สาหรับ
ผู้วจิ ยั
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ความรู้ เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข (ต่ อ)
รายการ
12. ไอโอดีน เป็ นสารจาเป็ นในการเจริ ญเติบโตของร่ างกายและสมอง
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฉบับที่ ๑๕๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
กาหนดให้เกลือบริ โภคต้องมีไอโอดิน ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม
13. หากเป็ นการปรุ งอาหารเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน การใช้น้ ามันทอดซ้ า
2-3 ครั้ง ถือว่าปลอดภัยเนื่องจากมีสารโพล่าร์ไม่เกินร้อยละ 25
14. สารกันราเป็ นสารที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในอาหารหมักดองเพื่อให้น้ า
ดองผักผลไม้ดูใส
15. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสามารถนาข้อความที่กล่าวอ้างในการป้องกัน
หรื อรักษาโรค เช่น ลดความอ้วน ป้ องกันมะเร็ ง ซึ่งเป็ นการกล่าวอ้าง
สรรพคุณทางยา มาใช้กบั ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
16. เครื่ องสาอางที่วางขายในประเทศทุกชนิดต้องแสดงฉลากภาษาไทย
และต้องแสดง เดือน ปี ที่ผลิต
17. ก่อนใช้เครื่ องสาอางชนิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่จาเป็ นต้อง
ทดสอบการแพ้เครื่ องสาอางชนิดนั้นก่อนใช้
18. การพิจารณาเครื่ องสาอางว่ามีคุณภาพหรื อไม่น้ นั ดูที่ยหี่ อ้ กับภาชนะ
บรรจุก็เพียงพอแล้วไม่จาเป็ นต้องดูส่วนผสม
การแปลความหมายของข้ อความ สัญลักษณ์ บนฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร
19. ข้อความจากข้อมูลบนฉลากต่อไปนี้
“ควรบริ โภคก่อน 15/12/10” หมายถึง ควรบริ โภคผลิตภัณฑ์น้ ีก่อนวันที่
15 เดือน ธันวาคม พ.ศ .2010
20. การแสดงเครื่ องหมาย “ อย.” หรื อที่เรี ยกว่าเลขสารบบ หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์น้ นั ได้ยนื่ ขอและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ใช่

ไม่ ใช่

สาหรับ
ผู้วจิ ยั
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุ ข
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อความโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
จากนั้นทาเครื่ องหมาย( ) ลงในช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความคิดเห็น
มากที่สุด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
หมายถึง ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 81 -100
ระดับมาก หมายถึง ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 61 -80
ระดับปานกลาง หมายถึง ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 41 -60
ระดับน้อย หมายถึง ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 21 -40
ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 0 -20
การสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ด้ านบุคลากรหรื อกาลังคน
1. ท่านได้รับการอบรมฟื้ นฟูความรู ้และ
แนวทางการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. ท่านมีโอกาสได้ไปประชุม, อบรม
หรื อศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู ้อยู่
เสมอ
ด้ านงบประมาณ
3. ชุมชนของท่านได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่งของ
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดเอกสารและ
สิ่ งของที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามที่ท่านต้องการ
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความเพียงพอต่อการ
ใช้งานของท่าน
-ชุดตรวจสารบอแรกซ์

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการสนับสนุน
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
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การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่ อ)
การสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
-ชุดตรวจสารฟอร์มาลีน
-ชุดตรวจกรดซาลิซิลิค
-ชุดตรวจสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
-น้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย
ขั้นต้น SI 2
ด้ านการบริหารจัดการ
6. ท่านได้รับการชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ซกั ถามหรื อ
ให้คาแนะนาในการทางานกับท่านอย่าง
สม่าเสมอ
8. มีเจ้าหน้าที่ร่วมในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับท่าน
9. สาธารณสุขอาเภอ/ผอ.รพ.สต. ได้
กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย การ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไว้อย่าง
ชัดเจน
10. สาธารณสุขอาเภอ/ผอ.รพ.สต.ได้มี
การนิเทศและให้คาแนะนาที่มีความ
ชัดเจนติดตามการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการสนับสนุน
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
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ส่ วนที่ 4 ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้ วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้ าน และปัจจัยคา้ จุน 4
ด้ าน
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อความโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็ นอย่างไร
จากนั้น ท าเครื่ อ งหมาย( ) ลงในช่ อ งว่างทางขวามื อ เพี ย งช่ อ งเดี ย วที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง เป็ นแรงจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ท่ านได้รับ เกื อบทั้งหมดหรื อ
ทั้งหมด
มาก
หมายถึงเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานที่ ท่านได้รับ ค่อนข้างมากแต่ไม่
ทั้งหมด
ปานกลาง
หมายถึงเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ท่านได้รับเพียงครึ่ งเดียว
น้อย
หมายถึงเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ท่านได้รับในบางกิจกรรม
น้อยที่สุด
หมายถึงเป็ นแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานที่ ท่ านได้รับ น้อ ยที่ สุ ดหรื อไม่
ได้รับ
1. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านความสาเร็ จของงาน
1.การทางานของท่านส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
ของท่านมีสุขภาพอนามัยดีข้ ึน
ด้านการยอมรับนับถือ
2.ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถใน
การทางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ท่านได้รับคา
ชมเชยจากเจ้าหน้าที่
4.ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ท่านได้รับคา
ชมเชยจากประชาชนในพื้นที่
ด้านลักษณะของงาน
5.ท่านรู ้สึกว่าการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ ง
ที่น่าสนใจ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
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1. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค (ต่ อ)
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
ผู้วจิ ยั

6. การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นงานที่ส่งเสริ ม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของท่าน
7. งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นงานที่ปฏิบตั ิได้ง่าย
สาหรับท่าน
ด้านความรับผิดชอบ
8. ท่านมีอิสระในการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่
9. ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับ
ความรู ้และความสามารถของท่าน
ด้านความก้าวหน้าในงาน
10. งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทาให้ท่านได้มีโอกาสรับ
การพัฒนาความรู ้ทกั ษะใหม่ๆในการปฏิบตั ิงาน

2. ปัจจัยคา้ จุนในการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
ปัจจัยคา้ จุนในการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านนโยบายและการบริ หาร
1. กลวิธีในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิของท่าน
2. ท่านมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลวิธีวางแผนการ
การปฏิบตั ิงานคุมครองผูบ้ ริ โภค
ด้านควบคุมบังคับบัญชา
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนใจติดตามความก้าวหน้า
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของท่านอยู่
เสมอ
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คาแนะนาแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่ท่าน

สาหรับ
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2. ปัจจัยคา้ จุนในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภค (ต่ อ)
ปัจจัยคา้ จุนในการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
5. เมื่อท่านมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปั ญหาเป็ นอย่างดี
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน
6. ท่านและเพื่อนร่ วมงานมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
7. เมื่อท่านมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่ วมงานของท่านเป็ นอย่างดี
ด้านสภาพการทางาน
8. พื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสมสาหรับ
การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
9. ท่านรู ้สึกมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
10. ท่านได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ
ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรั
บ
ผู้วจิ ยั
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ส่ วนที่ 5 ระดับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขของอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อความโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
จากนั้นทาเครื่ องหมาย( ) ลงในช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความคิดเห็น
มากที่สุด โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
มากที่สุด
หมายถึง มี ร ะดั บ การปฏิ บ ั ติ ง านคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข
สม่าเสมอไม่ เคยขาดแม้ แต่ เพียงครั้งเดียว
มาก
หมายถึ ง มี ร ะดับ การปฏิ บ ัติ ง านคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข
สม่าเสมอ แต่ มีขาดบ้ างในบางครั้ง
ปานกลาง หมายถึง มีระดับการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข บ้ างเว้ น
บ้ าง แล้วแต่ ความสะดวก
น้อย
หมายถึ งมี ระดับการปฏิ บตั ิงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เพียง
เล็กน้ อยหรื อน้ อยครั้ง
น้อยที่สุด
หมายถึง มีระดับการปฏิ บตั ิ งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เพียง
ครั้งเดียวแล้วไม่ มีอกี เลย
การปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุมชน
1. ท่านมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนการตรวจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ (ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้อ) และสถานที่ผลิตอาหารในพื้นที่
2. ท่านมีส่วนร่ วมในการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
และตรวจสอบสถานประกอบการ
ด้ านการปฏิบัตงิ านร้ านก๋ วยเตีย๋ วมาตรฐาน
3. ท่านมีส่วนร่ วมในการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการ ฐานข้อมูลภาคีเครื อข่าย
4. ท่านมีส่วนร่ วมในการให้คาแนะนา
ผูป้ ระกอบการเพื่อพัฒนาสู่ร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการปฏิบัตงิ าน
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
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การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค (ต่ อ)
การปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านการปฏิบัตงิ านร้ านค้ าคุณภาพแบบชุมชนมี
ส่ วนร่ วม
5. ท่านมีส่วนร่ วมในการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลร้านค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ท่านมีส่วนร่ วมในการตรวจแนะนาร้านค้าใน
ชุมชน
ด้ านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชนและ
ท้ องถิ่นให้ มคี ุณภาพ (OTOP)
7. ท่านมีส่วนร่ วมในการสารวจและจัดทาบัญชี
รายชื่อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
8. ท่าน มีผลการตรวจสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนทุกแห่ง
ด้ านการปฏิบัตงิ านโครงการอาหารปลอดภัย
9. ท่านมีส่วนร่ วมในการสารวจและจัดทาทะเบียน
ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร มีทะเบียน
ร้านค้า/แผง จาหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรู ป
ในหมูบ่ า้ น/ตาบล
10. ท่านมีส่วนร่ วมในการตรวจประเมินร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่ายอาหาร
ด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
11. ท่านมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการ เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และอย.
น้อยในโรงเรี ยน
12. ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องสาอาง และวัตถุมีพิษ
ทางเสียงตามสายในหมู่บ้านหรื อชุมชน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการปฏิบัตงิ าน
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
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การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค (ต่ อ)
การปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภค
13. ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องสาอาง และวัตถุมีพิษ
ให้ ร้านค้ าในหมู่บ้านหรื อชุมชน
14. ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องสาอาง และวัตถุมีพิษ
ในทีป่ ระชุมหมู่บ้านหรื อชุมชน
15. ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ความรู ้งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข โดยใช้เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์
ฯลฯ
ด้ านการอบรมให้ ความรู้แก่ ชุมชน
16. ท่านได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มผูน้ าชุมชน หรื อกลุ่ม
แม่บา้ น เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข
17. ท่านชักชวนเพื่อนบ้าน/แกนนาครอบครัวให้
เข้าร่ วมกิจกรรมการรณรงค์อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน
18. ท่านมีส่วนร่ วมในการประสานงานกับผูน้ า
ชุมชน/อบต./เครื อข่ายอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
อาหารปลอดภัย/ตลาดสด/แผงลอยน่าซื้อ
19. ท่านนาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ
หรื อบริ โภคอาหารไปถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้าน หรื อ
แกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
ด้ านการเก็บตัวอย่ างเพื่อส่ งตรวจ
20. ท่านมีส่วนร่ วมในการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
หรื อฉลากอาหาร ยา เครื่ องสาอาง เพื่อส่งตรวจ
กรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีผรู ้ ้องเรี ยน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการปฏิบัตงิ าน
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สาหรับ
ผู้วจิ ยั
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ส่ วนที่ 6 ปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุ ขภาพ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและทาเครื่ องหมาย ()ลงในช่องว่าง ( ) ระบุปัญหาที่พบและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ
1. การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
2. การปฏิบตั ิงานร้านก๋ วยเตี๋ยวมาตรฐาน
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
3. การปฏิบตั ิงานร้านค้าคุณภาพแบบชุมชนมีส่วนร่ วม
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ (OTOP
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
5. การปฏิบตั ิงานโครงการอาหารปลอดภัย (ตรวจร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด)
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
6. การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มีปัญหา
โปรดระบุ.....................…..…………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................
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