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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) และบ่งชี้ปัจจัยทานาย
บทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิงานที มหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี จานวน 292 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามในช่ วงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด สถิ ติไคสแควร์
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า อสม. มีบทบาทเหมาะสม
ปานกลาง ร้อยละ 66.8 ปั จจัยทานายบทบาทของ อสม. ในการปฎิบตั ิงานทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.05) ได้แก่ อายุของ อสม. และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ซึ่ งสามารถร่ วม
ทานายได้ร้อยละ 13.6 ผลจากการศึ กษานี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาการพัฒนาบทบาทของ อสม. ในการ
ปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัวต่อไป
ABSTRACT
This research aimed to study role of village health volunteers (VHV) and factors predicting the role of village
health volunteers in Family Care Team practice in Chanthaburi Province. The samples consisted of 292 VHVs, recruited
using stratified random sampling. Data were collected during period from 5th September to 5th October 2018, analyzed
using Chi-square test, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple regression analysis and
expressed as frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum and minimum values. The study showed that
66.8% of VHV had a moderate suitable role. Predicting factors of the VHV role, which were statistically significant
(p-value<0.05), were age of VHV and motivation towards Family Care Team practice which can predict around 13.6%.
The study results can be used as a guideline for developing VHV’s role in Family Care Team practice to provide work
efficiently.
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บทนา
องค์การอนามัยโลก ได้จัดประชุ มสมัชชาขึ้ นในปี พ.ศ. 2520 โดยที่ ประชุ มได้เรี ยกร้ องให้รัฐบาลของทุก
ประเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และจัดหากลวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพดี ถว้ นหน้า ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งต่อมาในเดื อน
กันยายน พ.ศ. 2521 ได้จดั ให้มีการประชุมว่าด้วยการสาธารณสุ ขมูลฐานขึ้น และมีแถลงการณ์ที่เรี ยกกันว่า คาประกาศ
อัลมา อตา ที่ระบุวา่ “การสาธารณสุขมูลฐาน เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อความยุติธรรมในสังคม และเป็ นกุญแจที่
จะนาไปสู่เป้ าหมายของการมีสุขภาพดีถว้ นหน้าในปี พ.ศ. 2543 ได้” ต่อมาประเทศไทยได้เริ่ มนาการสาธารณสุขมูลฐาน
มาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จนถึงฉบับที่ 6 ในปั จจุบนั หลักการสาคัญของการสาธารณสุข
มู ล ฐาน คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนให้ป ระชาชนได้รู้ สึ ก เป็ นเจ้า ของและมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ งานด้า น
สาธารณสุ ข และจากหลักการนี้ เอง กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งได้เริ่ มดาเนิ นการผลิ ตอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บ้าน หรื อ อสม. ขึ้ นในปี พ.ศ. 2520 ซึ่ งบทบาทหน้าที่ สาคัญของ อสม. คื อ การเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย ตลอดจนให้บริ การสาธารณสุขด้านต่าง ๆ แต่ก็ยงั ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างครอบคลุมทั้ง
ชุมชนและในหน่วยบริ การสุ ขภาพ ต่อมา กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้มีนโยบายส่ งเสริ มการพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับ
อาเภอขึ้ น เพื่อการให้บริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุมทั้งในชุ มชนและในหน่ วยบริ การสุ ขภาพ ในปี พ.ศ. 2557
กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้มีนโยบายสร้างกลยุทธ์ ที มหมอครอบครัว (สานักบริ หารการสาธารณสุ ข , 2557) ขึ้น เพื่อ
ดาเนินการในส่วนนี้
ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อปท. ชุมชน ภาค
ประชาชน รวมถึง อสม. โดยมีบทบาทในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชนภายใต้
แนวคิด “หมอครอบครัวประจาตัวทุกครัวเรื อน”(สานักงานสนับสนุนบริ การสุขภาพเขต 8 อุดรธานี, 2559) บทบาทของ
อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว คือ การปฏิบตั ิตามภารกิจของ อสม.ที่ถูกกาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งหมด 8 บทบาท ซึ่งเน้นให้ อสม. เป็ นผูส้ นับสนุนการดาเนินงานในทีมหมอครอบครัว ให้สามารถดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาข้อมูลของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า อสม.ในทีมหมอ
ครอบครัว มีบทบาทเพียงเป็ นผูต้ ิดตามและปฏิ บตั ิตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข และภาคีเครื อข่ายในที มหมอ
ครอบครัวเท่านั้น หากสามารถดึงศักยภาพของ อสม. ให้สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทในทีมหมอครอบครัวได้ จะช่วย
ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ อสม. ได้เป็ นอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว ในจังหวัดจันทบุรี และได้
นาทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ของ Rogers (1975) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน
ของ อสม. ในที มหมอครอบครัว ต่อบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิงานที มหมอครอบครัว และได้นาแนวคิดและ
ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ แรงจู ง ใจของ Herzberg (1970) มาประยุกต์ใ ช้ เพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ต่อบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว และได้สร้างเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึ กษาขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิงานทีมหมอครอบครัว
จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพรรณนาบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
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วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ อสม. ที่ปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่ง อสม.ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง จานวน 9,160 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Daniel (1995) ดังนี้
Nz2 pq
n =
d2(N-1) + z2 pq
n
z
q
d

=
=
=
=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนประชากรเป้ าหมาย 9,160 คน
ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติเท่ากับ 1.96 p = ค่าสัดส่วนของ อสม. ที่ปฏิบตั ิงานตามบทบาทอยู่
1 - p ซึ่งเท่ากับ 0.77
ในระดับต่าเท่ากับ 0.23
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ กาหนด 0.05

แทนค่า n =

(9,160)(1.96)2 (0.23)(0.77)
(0.05)2(9 159) + (1.96)2 (0.23)(0.77)

= 265 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 265 คน เพื่อเป็ นการป้ องกันความคลาดเคลื่อน
ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีกร้อยละ 10 ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จึงเท่ากับ 292
คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิได้ 3 อาเภอ คือ 1. อาเภอแก่งหางแมว 2. อาเภอขลุง
3. อาเภอมะขาม และสุ่ มเลือกตาบลจากอาเภอตัวอย่างที่ สุ่มได้ โดยสุ่ มมาอาเภอละ 2 ตาบล ทาให้ได้ตาบลที่ ศึกษา
ทั้งหมด 6 ตาบล คือ 1. ตาบลแก่งหางแมว 2. ตาบลเขาวงกต 3. ตาบลเกวียนหัก 4. ตาบลตะปอน 5. ตาบลวังแซ้ม
6. ตาบลอ่างคีรี เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามในช่วงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั ประยุกต์มาจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบสอบถามที่
ดัดแปลงมาจากของผูว้ จิ ยั อื่นร่ วมด้วย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 8
ข้อ ส่ วนที่ 2 ความรู ้เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว ดัดแปลงจากแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของ อสม. จังหวัดพัทลุง ของ คณิ ต (2553) จานวน 14 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อ
การปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว ดัดแปลงจากแบบสอบถามการวิจยั ของ คณิ ต (2553) จานวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ดัดแปลงจากแบบสอบถามการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ของ ปรางค์ และคณะ (2560)
จานวน 15 ข้อ และส่ วนที่ 5 แบบสอบถามบทบาทของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
ดัดแปลงจากแบบสอบถามการวิจยั ของ ปรางค์ และคณะ (2560) และดัดแปลงจากแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง บทบาท
ของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ของ ขวัญเมือง และคณะ (2559) จานวน 40 ข้อ
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ ทาโดยการส่ งแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบ แล้วนาไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความเชื่ อมัน่ โดยใช้ Conbrach's Coefficient alpha ซึ่ งได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้ ความรู ้ เกี่ ยวกับการ
ปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว เท่ากับ 0.80 ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว
เท่ากับ 0.80 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว เท่ากับ 0.93 และการปฏิบตั ิงานของ อสม. ใน
ทีมหมอครอบครัว เท่ากับ 1.00
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด นาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบของตาราง และการใช้สถิ ติไคสแควร์ การวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่ วนบุคคลของ อสม. ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ทัศนคติต่อ
การปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว กับบทบาท
ของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise เพื่อ
หาปั จจัยที่สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรมการทาวิจยั
โครงการวิจยั นี้ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตามเอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2018-132 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 และได้รับการ
ยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างให้เก็บข้อมูล ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทุ กท่านได้ลงนามในเอกสารยินยอมการเข้าร่ วมการวิจัย
ก่อนที่จะเริ่ มเก็บข้อมูลการวิจยั
ผลการวิจยั
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของ อสม.
ผลการศึกษาพบว่า อสม. ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 82.2 มีอายุอยูใ่ นช่วง 50-64 ปี .ร้อยละ
45.6 อายุเฉลี่ย 49.59 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 72.9 มีการศึกษาสู งสุ ด อยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษา หรื อสู งกว่า ร้อยละ
66.4 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 66.8 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 59.9 มีระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน 30
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 80.0 มีระยะเวลาที่ทางานเป็ น อสม.น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 40.8
1.2 ความรู้ เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว
ผลการศึ กษาพบว่า อสม. มีความรู ้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.9 ระดับน้อย ร้อยละ 25.0 และ
ระดับมาก ร้อยละ 17.1
1.3 ทัศนคติต่อการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว
ผลการศึกษาพบว่า อสม. มีทศั นคติเชิงลบ ร้อยละ 90.8 และทัศนคติเชิงบวก ร้อยละ 9.2
1.4 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว
ผลการศึกษาพบว่า อสม. มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 55.8 ระดับมาก ร้อยละ 43.5 และ
ระดับน้อย ร้อยละ 0.7 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 292)
รวม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม.

จานวน (คน)

ร้อยละ

52
240

17.8
82.2

เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 292) (ต่อ)
รวม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม.

จานวน (คน)

ร้อยละ

17
124
133
18

5.8
42.4
45.6
6.2

79
213

27.1
72.9

98
194

33.6
66.4

195
97

66.8
33.2

55
175
35
27
55

18.9
59.9
12.0
9.2
18.9

7
20
31
234

2.4
6.9
10.7
80.0

อายุ
20-34 ปี
35-49 ปี
50-64 ปี
65 ปี ขึ้นไป
(Mean = 49.59, S.D. = 9.85, Min. = 24, Max. = 79)
สถานภาพสมรส
โสด หม้าย หย่า แยก
คู่
การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรื อสูงกว่า
อาชีพ
เกษตรกร
ไม่ใช่เกษตรกร
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 บาทขึ้นไป
น้อยกว่า 5,000 บาท
(Mean = 10,201.36 , S.D. = 7,888.07 , Min. = 2,000, Max. = 90,000)
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
น้อยกว่า 10 ปี
10-19 ปี
20-29 ปี
30 ปี ขึ้นไป
(Mean = 40.42, S.D. = 14.94 , Min. = 1, Max. = 76)
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 292) (ต่อ)
รวม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม.
ระยะเวลาที่ทางานเป็ น อสม.
น้อยกว่า 10 ปี
10-19 ปี
20-29 ปี
30 ปี ขึ้นไป
(Mean = 12.65 , S.D. = 9.29 , Min. = 1, Max. = 39)
ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
เชิงบวก
เชิงลบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

จานวน (คน)

ร้อยละ

119
106
42
25

40.8
36.3
14.4
8.5

50
169
73

17.1
57.9
25.0

27
265

9.2
90.8

127
163
2

43.5
55.8
0.7

2. บทบาทของ อสม. ในการปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึ ก ษาพบว่า ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่า นมา อสม. มี บ ทบาทเหมาะสมปานกลาง ร้ อ ยละ 66.8 บทบาท
เหมาะสมมาก ร้อยละ 25.7 และบทบาทเหมาะสมน้อย ร้อยละ 7.5 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัวในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
(n = 292)
รวม
ระดับบทบาทของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว
จานวน (คน)
ร้อยละ
- บทบาทเหมาะสมมาก (160-200 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (120-159 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (40-119 คะแนน)
(Mean = 146.66 , S.D. = 20.46 , Min. = 65, Max. = 200)
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75
195
22

25.7
66.8
7.5
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เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านตามบทบาทของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว ที่มีบทบาทเหมาะสมมาก มากที่สุด
3 อันดับแรก พบว่า บทบาทด้านเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นแกนนาสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ
64.4 บทบาทด้านการดาเนินกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ร้อยละ 46.9 และ บทบาทด้านการมีส่วน
ร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน ร้อยละ 42.8 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของระดับบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
จาแนกตามบทบาท (n = 292)
รวม
ระดับบทบาทของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. บทบาทด้ านการให้ สุขศึกษาสาหรับเพื่อนบ้ านและชุมชนอย่ างใกล้ ชิด
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
2. บทบาทด้ านการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ ปัญหาด้ านสุขภาพของชุมชน
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
3. บทบาทด้ านการดาเนินกิจกรรมด้ านการส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
4. บทบาทด้ านการให้ ความร่ วมมือกับเครื อข่ ายหน่ วยบริการสุ ขภาพทีมหมอครอบครัว
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
5. บทบาทด้ านการสื่ อสารข้ อมูลระหว่ างชุมชนกับเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ขและท้ องถิ่น
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
6. บทบาทด้ านการสารวจและจัดทาข้ อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิ าร
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
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117
150
25

40.1
51.3
8.6

125
143
24

42.8
49.0
8.2

137
134
21

46.9
45.9
7.2

61
152
79

20.9
52.0
27.1

87
151
54

29.8
51.7
18.5

100
143
49

34.2
49.0
16.8
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของระดับบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
จาแนกตามบทบาท (n = 292) (ต่อ)
รวม
ระดับบทบาทของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว
จานวน (คน)
ร้อยละ
7. บทบาทด้ านการติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้ านสุขภาพ
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
94
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
132
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
66
8. บทบาทด้ านเป็ นแบบอย่ างทีด่ แี ละเป็ นแกนนาสุขภาพด้ านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
- บทบาทเหมาะสมมาก (20-25 คะแนน)
188
- บทบาทเหมาะสมปานกลาง (15-19 คะแนน)
90
- บทบาทเหมาะสมน้อย (5-14 คะแนน)
14

32.2
45.2
22.6
64.4
30.8
4.8

3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะส่ วนบุคคลของ อสม. ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึ กษา
สู งสุ ด อาชีพ รายได้ ต่อเดือน ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชน และระยะเวลาทีท่ างานเป็ น อสม. กับบทบาทของ อสม. ใน
การปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการวิเคราะห์ ด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า เพศ สถานภาพสมรส การศึ ก ษาสู งสุ ด และอาชี พ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั บทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี (p-value>0.05)
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ของเพียร์สนั พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของ อสม. ใน
การปฏิ บัติงานที มหมอครอบครั ว จัง หวัด จัน ทบุ รี อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p-value<0.05) ส่ ว น รายได้ต่อเดื อน
ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน และระยะเวลาที่ ทางานเป็ น อสม. ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ อสม. ในการ
ปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี (p-value>0.05) (ตารางที่ 4)
4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างความรู้ เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว กับบทบาทของ
อสม. ในการปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี (p-value>0.05)
(ตารางที่ 4)
5. ความสัมพันธ์ ระหว่ างทัศนคติต่อการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว กับบทบาทของ อสม. ใน
การปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า ทัศนคติต่อการปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) (ตารางที่ 4)
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6. ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว กับบทบาทของ อสม. ใน
การปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ปั จจัย ที่มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ทดสอบ
ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation (n = 292)
Pearson’s
รายการ
p-value
Correlation (r)
- อายุ
0.174
0.003*
- รายได้ต่อเดือน
-0.034
0.565
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
0.036
0.541
- ระยะเวลาที่ทางานเป็ น อสม.
0.098
0.096
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
-0.064
0.273
- ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
0.124
0.034*
- แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว
0.336
<0.001*
* แสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
7. ปัจจัยทีส่ ามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise พบว่า มีปัจจัย
ทานาย 2 ปั จจัย ได้แก่ อายุ และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว สามารถทานายบทบาทของ
อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ได้ร้อยละ 13.6 โดยปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อส
ม.ในทีมหมอครอบครัว (Beta = 0.326) สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัด
จันทบุรี ได้มากที่ สุด รองลงมาคือ อายุ (Beta = 0.154) ในขณะที่ ปัจจัยที่ไม่สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการ
ปฏิ บตั ิงานที มหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึ กษาสู งสุ ด อาชี พ รายได้ต่อเดื อน
ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุมชน ระยะเวลาที่ ทางานเป็ น อสม. ความรู ้ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานของ อสม. ในที มหมอ
ครอบครัว และทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ระหว่า งปั จ จัย ท านายกับ บทบาทของ อสม. ในการปฏิ บัติ ง านที ม
หมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
ปั จจัยทานาย
B
Beta
t
p-value
- แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม.
1.237
0.326
5.951
<0.001*
ในทีมหมอครอบครัว
*แสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05
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ตารางที่ 5 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ระหว่า งปั จ จัย ท านายกับ บทบาทของ อสม. ในการปฏิ บัติ ง านที ม
หมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี (ต่อ)
ปั จจัยทานาย
B
Beta
t
p-value
- อายุ
0.319
0.154
2.807
0.005*
2
2
Constant = 57.936, R = 0.136, Adjusted R = 0.130
*แสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05
ดังนั้น จึ งสามารถสร้ างสมการถดถอยเพื่อใช้ในการทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บัติงานที มหมอ
ครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ได้ดงั นี้
เมื่อ Y = บทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
a = ค่าคงที่ (Constant)
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 ...+ bpxp
แทนค่า Y = 57.936 + 1.237 (แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว) + 0.319 (อายุ)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. บทบาทของ อสม. ในการปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการศึ กษาบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บัติงานที มหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุ รี พบว่า อสม. มี
บทบาทเหมาะสมปานกลาง มากที่ สุด ร้ อ ยละ 66.8 อธิ บ ายได้ว่า อสม. มี ก ารปฏิ บัติ งานตามบทบาทในที มหมอ
ครอบครั ว อยู่ ในเกณฑ์ป านกลาง ซึ่ ง บทบาทดังกล่ า วสามารถยกระดับ ให้อยู่ใ นระดับ เหมาะสมมากได้ โดยการ
สนับสนุ นปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิ งานที มหมอครอบครั ว ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ
เนื่องจาก อสม. ที่มีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ นึ (อัจฉรา, 2542) ดังนั้น จึงควรมีการจัดอบรม อสม. ที่
มีอายุน้อย เพื่อฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทในทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว ให้มีความใกล้เคียงกับ อสม. ที่มีอายุและประสบการณ์ทางานมาก, ปั จจัยด้านทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน โดย อสม. ส่ วนใหญ่มีทศั นคติเชิงลบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ถึง
ร้อยละ 90.8 จากข้อมูลของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า อสม.ในที มหมอครอบครัว
จังหวัดจันทบุรี มีบทบาทเพียงเป็ นผูต้ ิดตามและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครื อข่ายในทีมหมอ
ครอบครัวเท่านั้น ทาให้ยงั ขาดโอกาสในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทในทีมหมอครอบครัวได้อย่างเต็มที่ และทาให้เกิด
ทัศนคติเชิงลบในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัวขึ้น จึงควรมีการเสริ มสร้างทัศนคติ ในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ให้
ทุกคนสามารถปฏิบตั ิงานในที มหมอครอบครัวได้อย่างเต็มใจ และมีประสิ ทธิ ภาพ และปั จจัยด้านแรงจูงใจที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง อสม. มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัวอยูใ่ นระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ
55.8 จึงควรมีการส่งเสริ มบทบาทของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัวให้ดียง่ิ ขึ้น โดยการส่งเสริ มแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติงาน เช่ น การยกย่อง ชื่ นชม อสม.ในความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมจากคนในชุ มชนและเจ้าหน้าที่ ทีมหมอ
ครอบครัว พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ขยันปฏิบตั ิงาน การเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ/เบี้ยเลี้ยง/สวัสดิ การใน
การปฏิบตั ิงานล่วงเวลา และการขอความช่วยเหลือตามความสะดวกของ อสม. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพหลัก (คารพ, 2550) เมื่อพิจารณาปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานของ อสม.จากกิจกรรมสาคัญที่ อสม. ไม่เคยปฏิบตั ิตาม
บทบาทในที มหมอครอบครั วมากที่ สุด 3 อันดับแรก จะพบว่า บทบาทด้านการให้ความร่ วมมื อกับเครื อข่ายหน่ วย
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บริ การสุ ขภาพทีมหมอครอบครัว เมื่อพิจารณาจากคะแนนการตอบเป็ นประจา น้อยที่ สุด พบว่า อสม. แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขเพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยหนักที่ ตอ้ งการการดูแลฉุ กเฉิ น ร้อยละ 7.2 และเป็ นกิ จกรรมสาคัญที่ อสม. ไม่เคยปฏิบตั ิ
ร้ อยละ 15.4 เนื่ องจากความทันสมัยในการคมนาคม จึ งทาให้ประชาชนในชุ มชน สามารถส่ งต่อผูป้ ่ วยได้เองจาก
สายด่วน 1669 ซึ่ งลดภาระในการประสานงานด้านการส่ งต่อลง บทบาทด้านการติดตาม รวบรวมและรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมสาคัญที่ อสม. ไม่เคยปฏิบตั ิเลย ได้แก่ ท่านได้เขียนรายงานผลการ
ดาเนิ นงานในการออกเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยติ ดเตี ยง, พิการ, ผูส้ ู งอายุ ร้ อยละ 10.3 เนื่ องจาก อสม. คิ ดว่าการเขี ยนบันทึ ก
รายงานผลการเยี่ยมผูป้ ่ วย เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และบทบาทด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นแกนนา
สุ ขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมสาคัญที่ อสม. ไม่เคยปฏิบตั ิเลย ได้แก่ อสม.
ลดการดื่มสุ รา งดการสู บบุหรี่ และไม่ใช้ยาเสพติด ร้อยละ 9.9 เนื่ องจาก อสม.ยังมีความต้องการในการดื่ มสุ ราเพื่อเข้า
สังคม และสู บบุ หรี่ เพื่อคลายเครี ยดอยู่ ซึ่ งยังไม่สามารถเลิ กได้อย่างเด็ดขาด สอดคล้องกับการศึ กษาของ พัฒน์นรี
(2550) ที่พบว่า การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อแยกบทบาทเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านป้ องกันโรค อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรั กษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านการฟื้ นฟู อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปัจจัยทีส่ ามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบัตงิ านทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัด
จันทบุรี พบว่า มี ปัจจัยทานาย 2 ปั จจัย ได้แก่ อายุ และแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ อสม. ในที มหมอครอบครัว
สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิงานที มหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ได้ร้อยละ 13.6 โดยปั จจัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว (Beta = 0.326) สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการ
ปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรีได้มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ (Beta = 0.154)
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายบทบาทของ อสม.
ในการปฏิบตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ได้ดีที่สุด อธิ บายได้วา่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ใน
ที มหมอครอบครัว ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญในการปฏิบตั ิงานในทีมหมอครอบครัว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดย อสม. มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 55.8 รองลงมา
อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 43.5 และอยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ 0.7 ตามลาดับ หากพิจารณาแรงจูงใจของ อสม. จากมากที่สุด
ไปยังน้อยที่ สุด 3 อันดับแรก จะพบว่า อสม. มีสัมพันธภาพที่ ดีในการปฏิ บตั ิงานกับที มหมอครอบครัว ร้อยละ 70.9
ชุมชนให้ความร่ วมมือกับ อสม.ในการปฏิบตั ิงานในทีมหมอ ร้อยละ 69.5 อสม.มีความสุขกับการที่ได้ปฏิบตั ิงานในทีม
หมอครอบครัว ร้อยละ 61.0 โดยจะพบว่า ในแต่ละข้อนั้น อสม.มีแรงจูงใจที่ ดี จากการมีสัมพันธภาพที่ ดีกบั ทีมหมอ
ครอบครัว ได้รับการแนะนา และฝึ กทักษะในการปฏิบตั ิงานให้มีความชานาญในการร่ วมทีมหมอครอบครัว ได้รับการ
ยอมรับและความร่ วมมือจากชุมชน ไว้วางใจให้ อสม.และทีมงานหมอครอบครัวเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่มีความสุ ขจาก
การปฏิ บตั ิงานตามบทบาทของ อสม. ในที มหมอครอบครัว จากการได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วนและเกิ ดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่ อสม.ได้ปฏิบตั ิ งาน อสม. ในทีมหมอครอบครัว พร้อมที่จะส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ได้ทาในสิ่ งที่รักและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งยังได้รับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย
จากการเป็ น อสม. และยังมีแรงจูงใจอื่นๆ ที่ช่วยผลักดันให้ อสม.สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ประภา (2548) ที่พบว่า ปั จจัยการปฏิบตั ิงาน คือ แรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การปฏิ บตั ิหน้าที่ ของ อสม. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึ กษาของ คารพ, จิ รพงษ์ (2550) ที่ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อสม. มีความสัมพันธ์ กบั การปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของ อสม. อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.0 และมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.0 และ
การศึกษาของ พรธนา (2551) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของ อสม. อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยปั จจัยแรงจูงใจ จานวน 5 ปั จจัย ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ 2 ปั จจัย คือ ความสาเร็ จ
และลักษณะของงาน ปั จจัยค้ าจุน 3 ปั จจัย คือ ความมัน่ คงในงาน ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเงินเดือน และ
การศึ กษาของ วันทนา (2554) ที่ พบว่า ปั จจัยจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานสาธารณสุ ขมูลฐาน ได้แก่ ปั จจัยการได้รับการ
ยอมรับนับถือ และปั จจัยผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ ปรางค์ และคณะ (2560) ที่พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและปั จจัยค้ าจุน
ในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
อายุ เป็ นปั จจัยที่สามารถทานายบทบาทของ อสม. ในการปฏิ บตั ิงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
รองลงมา อธิ บายได้ว่า ถึงแม้ว่าร่ างกายของมนุ ษย์ จะเสื่ อมลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่อายุที่มากขึ้นก็ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทของ อสม.ในทีมหมอครอบครัวมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่ สะสม
มาตามอายุ จากการศึกษาพบว่า อสม. มีอายุอยูใ่ นช่วง 50-64 ปี ร้อยละ 45.6 ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มวัยทางานจนถึงวัยผูส้ ู งอายุ
เมื่อกลุ่มดังกล่าวได้มีการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว นอกจากจะเพิ่มพูนประสบการณ์ใน
การปฏิ บตั ิงานแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ตนเอง ครอบครัว และยังเป็ นการตอบแทนชุมชนที่อาศัยอยูอ่ ีกด้วย
นอกจากนี้ ยังทาให้ อสม. เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ูงอายุเต็มตัว ทั้งยังเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน
ที่ จะต้องเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ น อสม. และเป็ นส่ วนหนึ่ งของที มหมอครอบครั วต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ อัจฉรา (2542) ที่ พบว่า อายุ มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานสาธารณสุ ขมูลฐานของ อสม.
เนื่องจาก อสม. ที่มีอายุมากขึ้น จะมีพฤติกรรมในการทางานที่ดีข้ ึน
เอกสารอ้ างอิง
ขวัญเมือง แก้วดาเกิง. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นในทีมหมอครอบครัว. วิจยั สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559; (2): 6-16.
คณิ ต หนู พลอย. ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จังหวัดพัทลุง
[วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุ ขภาพ]. พัทลุง: มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ;
2553.
ค ารพ พงศ์อ าทิ ตย์. ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ การปฏิ บัติ งานสาธารณสุ ขมู ลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง. วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ 2550; 12(4): 16-28.
ประภา วุ ฒิ คุ ณ . ปั จจั ย ที่ สั ม พัน ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น จั ง หวัด
ราชบุรี[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา]. ราชบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง; 2548.
ปรางค์ จักรไชย. ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.)ในทีมหมอครอบครัว
จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2560: 16-28.
พรธนา ศรี พิทกั ษ์. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น อาเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสี มา [วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ]
นครราชสี มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา; 2551.

978

MMO22-13
พัฒน์นรี รั ตนาจารย์. การปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขเปรี ยบเที ยบตามปั จจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลของอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี [วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.
วัน ทนา นิ ร นาท. การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้า น (อสม.). [วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2554.
สานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเขต 8 อุดรธานี . การสาธารณสุ ขมูลฐาน [ออนไลน์] 2559 [อ้างเมื่อเมื่อ 28 มิถุนายน
2559]. จาก http://do8.hss.moph.go.th/do8/images/upload/ knowled/570813_4decade_ph'c.pdf.
สานักบริ หารการสาธารณสุ ข สานั กปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข. ที มหมอครอบครั ว (Family Care Team). นนทบุรี :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.
อัจฉรา ชาติกานนท์. ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
ในศูนย์สาธารณสุ ขชุมชน เขตเมือง จังหวัดสมุทรสาคร [วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สุขศึกษา]. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2542.
Herzberg F. The Motivation - Hygiene Theory. Management and Motivation. Penguin Books; 1970.
Rogers RW. A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. Journal of Psychology 1975; 91:
114-93.

979

