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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยดว้ยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ทำการวิจัย เชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 305 คน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของ
ประชาชน ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม . 
(beta = 0.361) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (beta = 0.202) และปัจจัย
ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (beta = 0.322) ตามลำดับ  มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63.0 (Adjusted R2 = 0.63) 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/กำกับดูแล ควรมีการส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับ  การปฏิบัติงานด้านทักษะการสื่อสารของอสม .ให้มากขึ้น เพื่อให้ อสม .สามารถเป็ น
กระบอกเสียงกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกนัและรักษาโรคได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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The objectives of this research were to: 1) study expectation and opinion 

leadership factors affecting communication of village health volunteers (VHVs) in the 

prevention and control of communicable diseases, media exposure concerning 

health, and preventive health behavior and treatment among the general public; 2) 

study the relationship between communication factors and preventive health 

behavior and treatment among the general public; and 3) study communication 

factors predicting preventive health behavior and treatment among the 5th Area of  

Participatory Health Region. 

The methodology of this quantitative research was survey, using 

questionnaires to collect data from 305 respondents who experienced village health 

volunteer services in the 5th Area of Participatory Health Region. 

The results revealed that expectation and opinion leadership factors affecting 

communication of village health volunteers in the prevention and control of 

communicable diseases, and media exposure concerning health were significantly 

 



 

 

correlated with preventive health behavior and treatment among the general public . 

(R = 0.750, 0.766, and 0.574). In addition, the three communication factors could 

predict statistically 63 percent of preventive health behavior and treatment among 

people in the 5th Area of Participatory Health Region. 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นหน่วยขนาดเล็กของระบบบริการ
สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทเป็น 
ผู้เล่นคนสำคัญในโครงสร้างการบริการสุขภาพระดับหมู่บ้านหรือชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี 
โดยการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยที่ได้ รับเอาแนวคิดมาจากคำประกาศอัลมา อะตา  
เมื่อปีพ.ศ. 2521 เป็นความร่วมมือของประเทศในภาคีที่ลงความเห็นร่วมกันในการดูแล แก้ไข ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพของประชากรโลก ที่นำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพที่มาจากการทบทวนโครงสร้างการ
ทำงานในระบบสาธารณสุขไทยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการการทำงานของภาคส่วน  
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและจัดการงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยการปฏิรูปมีสาระสำคัญประการหน่ึงคือ การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนา
นโยบายเพื่อสุขภาพที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกสว่นในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ เตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่นให้จัดการตนเองในด้านการสุขภาพคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน (2558) เป็นการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ เน้นบทบาทภาครัฐและวิชาชีพเป็น
ศูนย์กลางกลายมาเป็นการพัฒนาสาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ผสมผสานเร่ือง
สุขภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของการดำรงชีวิต ผลจากแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานน้ันส่งผลต่อการ
บริหารจัดการของระบบสาธารณสุขไทยไปในวงกว้าง ทั้งในระดับชุมชนและระดับองค์การต่าง ๆ  
เช่น การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้นในปีพ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
รองรับกับโครงสร้างต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวของความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดสุขภาพโดยคนทั้ง
มวล เพื่อคนทั้งมวล (All for Health for All) (คณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน, 2558) 
  



2 

 

การกำเนิดขึ้นของ อสม. น้ันมีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองเคียงคู่ระบบสาธารณสุขไทย  
รวมถึงผลมาจากการปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพดังที่กลา่วข้างไปต้นน้ัน อสม.ยังคงเป็น
ภาคประชาชนที่ได้รับการบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ โดย สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน (2557) กำหนดบทบาทหน้าที่ของ อสม. แบ่งออกเป็น 4 บทบาทดังน้ี 1) เป็นผู้สื่อข่าวสาร
สาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน
บ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในเร่ืองต่าง ๆ 3) เป็นผู้ ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
และ 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในการจัดทำศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของประชาชน และให้บริการที่จำเป็น
ในกิจกรรมของการสาธารณสุขมูลฐาน อาจกล่าวได้ว่า อสม.น้ันถูกกำหนดบทบาทในฐานะนักสื่อสาร
สุขภาพของระบบสาธารณสุขไทย นอกจากน้ีตำแหน่งแห่งที่ของ อสม. ในช่วงต้นน้ันถูกกำหนดให้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยในยุคน้ันอันได้แก่ ภาวะทุพโภชนาและเด็กขาด
สารอาหาร ปัญหาโรคติดเชื้อ เช่น ท้องร่วง โรคพยาธิ การติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัญหาอนามัยแม่
และเด็ก อีกทั้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล  (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ , 
2550) ซึ่งสภาวการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนมักเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ แต่ก็พบว่า อสม.
ในประเทศไทยน้ันเป็นส่วนสำคัญในระบบสาธารณสุขไทยในการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก 
และผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของอสม.ในการเข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ (World Health Organization, 2007) 

ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมามีคำสั่งจากมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
มอบหมายงานการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขในภาพรวม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน
ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะพัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือเพื่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งมติความเห็นชอบหน่ึงน้ันเป็นจุดกำเนิดของการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน อยู่ในการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะเร่งด่วนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบ
สาธารณสุขที่ยึดโยงการทำงานหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (คณะทำงาน
พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน, 2558) 

ภารกิจของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนน้ันมี 3 ประการได้แก่ 1) การสร้างพื้นที่บูรณาการการ
ทำงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในการทำงานด้าน
สุขภาพ 2) ผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจำเป็น
ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อยกระดับสุขภาวะของประชาชนในเขตพื้นที่ น้ัน ๆ โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ 3) ร่วมกันอำนวยการเพื่อให้เกิดทิศทางบูรณาการขับเคลื่อนด้าน



3 

 

สุขภาพร่วมกันในเขตพื้นที่ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาสังคม โดยเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนแบ่งออกเป็น 12 เขตและกรุงเทพมหานคร 1 เขต เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบพื้นที่การ
ทำงานของภาคีหลัก 

สำหรับในงานศึกษาคร้ังน้ีใช้พื้นที่ในการศึกษาคือ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5  
มีจังหวัดเครือข่ายอยู่บ ริเวณภาคกลางด้านตะวันตก จำนวนทั้งสิ้น 8 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีสำนักงาน
เขตสุขภาพที่  5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีผลงานระดับมหภาคที่โดดเด่นในพื้นที่น้ี เช่น การตั้งศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับเขตเพื่อตอบโต้เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ที่อำเภอบ างสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หน่วยบริการสามารถรับบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้นและปีพ.ศ. 2559  
โรงพยาบาลนรปฐมปลูกถ่ายกระจกตาได้ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์และ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีพ.ศ. 2561 พบว่า สามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้ใน 
8 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพะยายมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐม 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลบางสะพาน นอกจากน้ียังมีผลงานเด่นอีกก็คือ 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยได้รับเลื อกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการใช้หลัก Smart Hospital  
ด้านการดำเนินงาน (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5, 2561) 

เขตสุขภาพที่ 5 มีการสร้างเครือข่ายงานประจำสู่งานวิจัยมาอย่างต่อเน่ือง มีวารสารระดับ
เขต มีเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับเขต จนได้รับรางวัลเครือข่ายดีเด่น  ในการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีอีก 2 โมเดลในการบริหารจัดการ
ได้แก่ รูปแบบนครชัยศรีโมเดลเป็นการพัฒนาการบริการร่วมกัน 3 โรงพยาบาลที่มี จุดเด่นในแต่ละ
ด้าน และรูปแบบสมุทรสาครโมเดลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับคำขออนุญาต และยังมีงานด้าน
สาธารณสุขที่ได้รับความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบริเวณชายแดนได้แก่ โรงพยาบาลทวายและ
โรงพยาบาลมะริด กล่าวได้ว่า ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต 5 น้ันเกิดขึ้นมาได้จากภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุก
สาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังมีภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ด้วย
(สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5, 2561) 

ในระดับจุลภาคหรือระดับท้องถิ่นน้ันมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ เล่นคนหน่ึงที่สำคัญใน
การทำงานเพื่อผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ นโยบายแผนงาน โดย
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบว่า มีอสม.ที่อยู่ในเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 จำนวน 8 คนได้รับรางวัลใน 4 สาขาได้แก่ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน 
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สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561) 

ผลการป ฏิบัติงานของอสม.ในภาพรวมน้ัน พบในงานวิจัยของ วรัญญา จิต รบ รรทัด ,  
ธมลวรรณ แก้วกระจก, และพิมพวรรณ เรืองพุทธ (2560) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ ในตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยระบุว่า อสม.มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและมีความสามารถในระดับมาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจากอสม.ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวน้ัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และกลุ่มที่ไม่ได้มี
โรคประจำตัวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในทางกลับกันพบว่างานวิจัยของ สุพัตรา ศรีชุม 
(2560) ศึกษาเร่ือง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้และความ
คาดหวังของประชาชน ตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี  พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของอสม.น้ันอยู่ใน
ระดับค่อนข้างไม่ดี แต่ประชาชน ผู้รับบริการกลับมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของอสม. อยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยทำตนเป็นแบบอย่าง และสร้างพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชน ซึ่งผลการวิจัยน้ีกล่าวสรุปว่า ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.น้ัน มีความคาดหวังสูง
กว่าการรับรู้ในบทบาทของอสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ีพบการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอสม. ในงานวิจัยของขวัญตา เพชรมณี , ศุภสรา  
หิมานันโต, และสุริยา ฟองเกิด (2559) พบว่า ผลกระทบในมิติด้านสังคมน้ัน เกิดความสัมพันธ์กันและ
กัน เกิดการแบ่งงานกันทำในชุมชน เกิดการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับในชุมชน 

ในช่วงปีพ.ศ.2563 ผ่านมาน้ัน บทบาทการทำงานของ อสม. ในระดับประเทศ ได้ถูกให้
ความสำคัญขึ้นมาอย่างเด่นชัดอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอุบัติขึ้นของการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิค 19 โดยบทบาทหน้าที่ ในการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดน้ัน อสม.ดำเนินการเชิงรุกมา
ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยวันที่ 29 มีนาคม เพจ อสม. 4.0 ได้เผยแพร่ แนวทาง อสม. เคาะ
ประตูบ้านต้านโควิด 19 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตัวของอสม. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 ภารกิจ คือ 1) เคาะประตูบ้านครัวเรือนที่รับผิดชอบ แจ้งข่าวและให้
ความรู้ คำแนะนำในการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย”  
2) คัดกรองกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง 3) ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน 4) เยี่ยม
ติดตามรายงานผล (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2563) ผลการดำเนินงานตาม
แผนงานของภาครัฐ พบว่า อสม. ไปเคาะตามประตูบ้านทุกหลังเพื่อให้คำแนะนำเร่ืองการป้องกันโรค
โควิด 19  แจกหน้ากากที่อสม.เย็บเอง รวมถึงแจกแอลกอฮอล์เจลและใบปลิว  (มณฑิรา นาควิเชียร 
และสุวิมล สงวนสัตย์, 2563) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,730,083 หลังคาเรือน ภายใต้รูปแบบการทำงาน 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อสม. ด่านหน้า ปฏิบัติหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยง (home quarantine) และปฏบิัติงาน 
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ณ จุดคัดกรองชุมชน 2) อสม. เคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 3) 
อสม. กลุ่มสนับสนุน เช่น ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ฯลฯ และ 
4) อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ (ไทยพับลิก้า, 17 พฤษภาคม 2563) ซึ่งการทำงานของอสม. ได้รับการ
ตอบรับที่ดีเพราะตอบสนองต่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดีจนได้รับคำ
ชมเชยจากองค์การอนามัยโลก (มณฑิรา นาควิเชียร และสุวิมล สงวนสัตย์, 2563) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นน้ัน การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่โอบรับ
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานที่มีแนวปฏิบัติเน้นชุมชนเป็นพื้นฐานร่วมด้วยน้ัน เป็นส่วนสำคัญต่อการ
มีอยู่ของเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศไทย รวมถึงการแบ่งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ส่งเสริมการทำงาน
ในระดับภาคีเครือข่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดน้ันเป็นไปอย่างเข้มแข็ง เกิดการประเมินชี้วัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกัน ซึ่งผลการปฏิบัติงานของ อสม. น้ันเป็นผลผลิตของการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้วิจัยใคร่สนใจศึกษาในเชิงพื้นที่ที่ภาครัฐได้จำแนกพื้นที่
ดังกล่าวออกเป็นแต่ละเขต โดยมุ่งสนใจไปทีเ่ขตสขุภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 อันมีผลงานโดดเด่นทั้ง
ในระดับมหภาค อย่างเช่น โครงการจัดตั้งศูนย์แพทย์เคลื่อนที่ และในระดับจุลภาค หรือระดับชุมชน 
อย่างเช่น การส่งเสริมประเมินผลการปฏิบัติงาน อสม. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งบทบาทที่สำคัญของ อสม. ในฐานะนักสื่อสารสุขภาพน้ันเป็นสิ่งที่แยกขาด
ออกจากตัวของ อสม. ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และ
พยาบาลในการรวบรวมข้อมูลสุขภาพคนในชุมชน รวมถึงการมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ
ของชุมชนอีกด้วย 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอสม.ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศน้ัน งานวิจัย
เหล่าน้ีได้สำรวจและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอสม. ในมิติความเป็นผู้นำ รวมถึงการสำรวจ
ความต้องการที่จะนำไปสู่การรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพของอสม. เพื่อให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ภาครัฐคาดหวังไว้ งานวิจัยของวิเชียร เทียนจารุวัฒนา, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, และสายสมร 
วชิระประพันธ์ (2564) ถอดองค์ประกอบการพัฒนาขีดความสามารถของอสม.น้ัน ควรมีคุณสมบัติ  
4 ข้อคื อ 1) ทัศนคติ  ป ระก อบด้วย  มีจิต อาสาเสีย สละ และเป็นที่พึ่ งของชุมชน 2) ค วาม รู้ 
ประกอบด้วย ความรู้สาธารณสุขพื้นฐาน การพัฒนาชุมชน และเทคโนโลยีการสื่อสาร 3) ทักษะ 
ประกอบด้วย ทักษะทางสุขภาพ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทักษะพิเศษ และ 4) พฤติกรรมการแสดงออก 
ประกอบด้วย ปฏิบัติตามค่านิยม เป็นแบบอย่างดูแลสขุภาพของตนเอง ดูแลองคร์วมทุกชว่งวัย ดู แล
ด้านจิตใจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย สำหรับการเป็นแกนนำหรือผู้นำการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพประชาชน พบ ในงานวิจัยของวิสุทธิ์  สุกรินทร์, สุนันท า  
วีรกุลเทวัญ, และมนตรี พิ ริยะกุล (2557)  ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำ 
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เชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยเชิงปริมาณระบุว่า ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ 
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเสริมอำนาจและการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ กึกก้อง 
(2557) ที่ระบุว่าองค์ประกอบของการปฏิบัตติามมาตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานในชุมชนของอสม.
น้ันจำเป็นต้องมีเร่ืองภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมริเร่ิมมาตรการทางสังคม ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระบุว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์มี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสถานการณ์ ส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนทั้งด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ด้านทรัพยากร อีกทั้งยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสำเร็จ 
และความพึงพอใจในงาน (วิสุทธิ์ สุกรินทร์ และคณะ, 2557) 

อย่างไรก็ตาม บทบาทในการปฏิบัติงานของอสม.น้ันยังมีความเป็นจำต้องได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของอสม. และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่อสม. ใน
งานวิจัยของ เวหา เกษมสุข และรักชนก คชไกร (2558)  พบว่า อสม.ยังขาดความรู้และไม่มั่นใจในการ
เยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวาน มีความต้องการพัฒนาศักยภาพและความสามารถอย่างต่อเน่ืองในการให้
ความรู้เร่ืองยาเบาหวาน การฉีดอินซูลิน การเจาะน้ำตาลที่ปลายน้ิว การออกกำลังกาย การพักผ่อน 
การควบคุมอาหาร และการใช้สมุนไพร โดยมีข้อเสนอแนะเป็นรูปแบบพัฒนาศักยภาพคือ การจัด
อบรมเพื่อแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haile, Yemane, and Gebreslassie (2014) 
ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับทางการเงิน (Non-financial incentive) ของอสม.ในประเทศ
เอธิโอเปีย ที่กระตุ้นในการทำงานพบว่า ร้อยละ 48 ของอสม.ระบุว่าแรงจูงใจหลักที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อันดับแรกคือ การฝึกอบรมทักษะในอนาคต (Future training) รองลงมาคือ ใบรับรอง และสวัสดิการ
หลังเกษียณ 

นอกจากความรู้ที่ เกี่ยวกับงานที่อสม. มีความต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วน้ัน ยังพบอีกว่า  
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือชุมชนน้ันก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อความผูกพันต่อการปฏิบัติงานของ  
อสม. ดังในงานวิจัยของทัศนพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธิศิลป์, และกฤติเดช มิ่งไม้ (2561) พบว่า ปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขน้ันมี 3 ปัจจัยได้แก่ ลักษณะงาน 

แรงจูงใจ และการสนับสนุนทางสังคม โดยปัจจัยเร่ืองลักษณะงานน้ันระบุว่า งานอาสาสมัคร
สาธารณสุขน้ันเป็นงานที่มีการติดต่อสัมพันธ์ระดับสูง ปัจจัยถัดมาเร่ืองแรงจูงใจน้ันเกี่ยวข้องในเร่ือง
ของค่าตอบแทนในระดับสูง และปัจจัยสุดท้ายเร่ืองการสนับสนุนทางสังคมน้ันพบว่า การสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสารระดับสูงน้ันได้มีอิทธิพลต่อความผูกพันในการเป็นอสม. ในทำนองเดียวกันน้ัน 
งานวิจัยของ Glenton et al. (2010) พบว่าสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการอาสาสมัครขึ้นมาเป็นเร่ืองของ
แนวคิดการใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางกับการใช้ผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบไปด้วยแรงจูงใจที่สะทอ้น
ถึงความห่วงใยต่อชุมชน (Community concern)  การแสวงหาองค์ความรู้ (Seek knowledge)  
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การพัฒ นาทักษะ (Develop skills) และประสบการณ์ ในการทำงานที่ เพิ่ มเกียรติภูมิแห่ งตน 
(Experience of values boost one ’s self-esteem)  

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ อสม. น้ันมีการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่
เป็นปัจจัยที่จะทำให้การทำงานของ อสม. น้ันประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงสิ่งที่  อสม.  
ยังต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่น้ันมุ่งให้ความสนใจปัจจัยทางจิตวิทยา ไม่ก็ปัจจัยทางสังคม 
ที่ศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งน้ีผู้วิ จัยมองเห็นความสำคัญของบทบาท  อสม. ในฐานะผู้สื่อสารด้าน
สุขภาพ โดยจะรับรู้ได้จากการที่ อสม. มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาโรคติดต่อให้ประเทศไทยในหลาย
วิกฤตที่ผ่านมา อสม.เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในระดับชุมชนมากที่สุดในโครงสร้างการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ซึ่งจากที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดน้ี นำมาสู่ประเด็นในการวิจัยคร้ังน้ีว่า ปัจจัยการสื่อสาร
ใดที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน ในเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ
รักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของ
ประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ใน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
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1.3 คำถามนำการวิจัย 

1.3.1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะ
ผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตที่ 5 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

1.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน 
ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

1.3.3 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะ
ผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร 

 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการ
สื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
เขตที่ 5 มีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่กำหนดขอบเขตไว้ภายใต้เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 
ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรคือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก  
ตัวแปรอิสระมี 1 ตัวแปร คือ ปัจจัยการสื่อสาร และกลุ่มที่สอง ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการป้องกัน
และรักษาโรค ของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
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1.5 นิยามคำศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้นิยามคำศัพท์เชิงปฏิบัติการไว้ 5 ข้อ ดังน้ี 
1.5.1 ปัจจัยการสื่อสาร หมายถึง ปัจจัยการสื่อสารสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกนั

และรักษาโรคของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยความคาดหวังในการ
สื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  

1.5.2 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. หมายถึง 
การที่ประชาชานคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพของอสม.น้ัน สามารถส่งเสริมสุขภาพกายและใจของ
ประชาชน สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่าง ๆ  และ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านการสื่อสารจาก  
อสม. เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับรพ. หรือรพ.สต. 

1.5.3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
หมายถึง ทักษะในการสื่อสารสุขภาพของอสม. ในการเป็นผู้พูดผู้ฟังที่ดีและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพกับประชาชนอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนและบันทึกขอ้มูลสขุภาพของประชาชนผ่านการทำงานเป็น
เทีมและมีครือข่ายที่เข้มแข็ง 

1.5.4 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ หมายถึง แหล่งข่าวสารและ
ประเภทเน้ือหาของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคที่ประชาชนเลือกเปดิรับ ซึ่งแหล่ง
ข่าวสารที่เปิดรับมีทั้งสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน แพทย์ หรือ อสม. สื่อมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือยูทูป เป็นต้น 
ส่วนประเภทข่าวสารที่ประชาชนเปิดรับ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ยาและสมุนไพร การบริหารร่างกาย 
อาหารและโภชนาการ เป็นต้น 

1.5.5 พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ของประชาชนในการป้องกันและรักษาโรค โดยที่ประชาชนมีความเข้าใจและมีความสามารถดูแล
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเองได้มากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย และมี
ความกล้าในการพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชมากขึ้น 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ให้เป็นแนวทางสำหรับอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทุกพื้นที่สามารถนำ
ผลการวิจัยน้ีไปปรับประยุกต์ห รือพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารสุขภาพที่เกี่ยวกับใน
เร่ืององค์ประกอบการสื่อสารสุขภาพที่ส่งผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ 

1.6.2 ให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานที่
มีหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทดูแลและรับผิดชอบ อสม. โดยตรง สามารถนำผลการวิจัยน้ี
ไปใช้ในการส่งเสริมการสื่อสารสุขภาพของประชาชนผ่านการประยุกต์องค์ประกอบของปัจจัยการ
สื่อสารที่ร่วมทำนายพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคที่สำคัญทั้งสามปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยความ
คาดหวังในการสื่อสาร ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสาร และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร  

1.6.3. ให้นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านการสื่อสารสุขภาพสามารถต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ใน
ประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อบคุคลกบัการสื่อสารสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
ของประชาชนได้ 

 



 

 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่
พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5  
ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางความคิด 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมูบ้่าน (Community Health 
Volunteer) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเปรียบเสมือนฟันเฟืองหน่ึงในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีที่ เชื่อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐ) โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารสุขภาพ ให้เข้ากับประชาชนที่มีความจำเป็นในการรับ
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง กระบวนทัศน์ความคิดเกี่ยวกับอสม. มีจุดร่วมกันในระดับนานาชาติ แต่
ทว่ากระบวนการการทำงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการเข้ามาเป็นอสม. ถูกให้
ความหมายไปตามบริบทการทำงานด้านสาธารณสุขที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนน้ีจึงเป็นความ
พยายามรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอสม.เพื่อทำความเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานศึกษา
คร้ังน้ี 

 
 
 



12 

 

2.1.1 นิยามของ Community Health Worker 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมาย Community Health Worker (CHW) คื อ 

บุคคลที่มาจากชุมชนที่ได้รับการอบรมให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน โดยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบสาธารณสุขในมิติการทำงานร่วมแบ่งออกเป็น 2 มิติได้แก่  

1)   การเป็นส่วนหน่ึงในชุมชนและผู้ช่วยในการระบุปัญหาชุมชน รวมถึงทำหน้าที่
สื่อสารกับประชาชนในประเด็นที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพและความต้องการของประชาชน ซึ่งเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการวางแผนแก้ไขปัญหาทีจ่ะทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้  

2)  การให้บริการในฐานะสะพานที่เชื่อมต่อประชาชนเข้ากับการให้บ ริการทางด้าน
สาธารณสุขในประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันโรค การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสุขภาพ และการดูแลรักษา 
ให้แก่ชุมชน และบันทึกข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวังโรค (Surveillance) การวางแผน 
(Planning) และการจัดการ (Management) ในระบบสาธารณสุข 

อสม.ทั้งในแง่ที่เป็นอาสาสมัคร (Volunteer) และเป็นพนักงาน (Paid) เป็นทำงานที่เชื่อมต่อ
ชุมชนกับระบบสาธารณสุข โดยอสม.ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชนเพื่อให้ได้รับ
การบริการด้านสาธารณสุขและพัฒนาให้บ ริการแผ่ขยายออกไปอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ 
(Sharma, Webster, & Bhattacharyya, 2014) 

ในบริบทของประเทศไทยบัญญัติคำว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”  (อสม.) หรือ
มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Village Health Volunteer (VHV) ปรากฎขึ้นอย่างเป็นทางการในระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 โดยให้คำนิยามของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไว้ว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลาง
กำหนดที่ประกอบไปด้วย 3 ประเภทได้แก่ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (2) อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติงานในเขตกทม.) และ (3)  อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด(กระทรวงสาธารณสุข, 2554, น.1) 

จากการทบทวนคำนิยามของอสม. อาจสรุปได้ว่า อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเป็นบุคคล
ที่ได้ รับหน้าที่ เป็นตัวแทนของชุมชนในการปฏิบัติงานในการสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนและมีทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ โดยมีความสัมพันธ์ทั้งรูปแบบทีเ่ป็น
อาสาสมัครแบบมีความเต็มใจที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับค่าจ้างต่างตอบ
แทน 
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2.1.2 ประเภทของ Community Health Worker 
ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน (Community Health Worker) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน (Community Health Volunteer) มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพแก่ชุมชนที่
ใกล้เคียงกัน ดังในงานเขียนของ Cherrington et al. (2010) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของอสม. 
(Community health worker) ที่แตกต่างกันระหว่างแบบรับค่าจ้าง (paid staff)  กับแบบสมัครใจ 
(volunteer) ที่เป็นกลไกช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข โดยนำกรณีศึกษา
ของอสม.ทั้งสองประเภทมาเปรียบเทียบกันดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบบทบาทของอาสาสมัครสุขภาพแบบสมัครใจกับแบบรับค่าตอบแทน 

 
จุดประสงค์ของกลุ่ม การรับสมัคร บทบาทหน้าที่การทำงาน ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน 

กลุ่ม Secretos de la Buena Vida (Paid staff) 
กระตุ้นและส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
รับประทานเพื่อลด
ความเสี่ยงใน
โรคมะเร็ง 

รับสมัครสตรีที่
เกี่ยวพันกับ
โครงการอสม.
ก่อนหน้าน้ี 
และกลุ่มจิต
อาสาจาก
มหาวิทยาลัย 
ทำงานใน
ระยะเวลา 12 
สัปดาห์ 

เข้าเยี่ยมบ้านเพื่อสื่อสาร
กระบวนการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ประสบความสำเร็จในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเป้าหมาย
ทันที และการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความสัมพันธ์
ด้านจิตวิทยาสังคม 

Friendship Circles for Health (Paid staff) 
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
การป้องกันมะเร็งปาก
มดลูกของผู้อพยพ
ชาวละตินทั้งระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

รับอาสาสมัคร
ทั่วไปเข้ามา
อบรมเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ด้าน
พฤติกรรมและ
ทำงานเต็มเวลา
ตลอดเวลา 2 ป ี

รับผิดชอบการสื่อสารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทำเอกสารเพื่อ
ประเมินกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อโครงการน้ี 
และพบว่า การจ่ายค่าจ้าง
ทำให้ผู้เข้าร่วมอาสาสมัคร
ช่วยรักษาความสัมพันธ์ใน
การทำงานจนการทดลอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น 



14 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

The Deep South Network for Cancer Control (Volunteer) 

สร้างขึ้นเพื่อสร้าง
เครือข่ายชุมชนให้
ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้
เกิดการตระหนัก
เกี่ยวกับมะเร็งและให้
ความรู้ด้าน
โภชนาการในกลุ่ม
ชาวแอฟริกัน 

รับสมัคร
อาสาสมัคร 
500 คน จาก
ชุมชนที่สมัคร
ใจเข้ารับการ
อบรม  

สื่อสารเพื่อสนับสนุนให้
เกิดความตระหนักรู้
เกี่ยวกับมะเร็งและให้
ความรู้เกี่ยวกับอาหารการ
กิน 

อสม.ที่เข้าร่วมโครงการมอง
ว่า การเป็นอาสาสมัครน้ันดู
เหมือนว่า จะสามารถเพิ่ม
ระดับของความคิด
สร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น
ของชั่วโมงการทำงาน และ
รักษาความผูกพันต่อชุมชน
ไว้ได้เป็นอย่างดี 

Sowing the Seeds of Health (Volunteer) 

สร้างขึ้นมาเพื่อ
ส่งเสริมการตรวจ
โรคมะเร็งทั้งเต้านม
และปากมดลูกของ
ชาวละติน 

รับสมัครจาก
อาสาสมัคร
ภายในกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้า
รับการตรวจ
โรค โดย
ปฏิบัติงาน 2 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของชุมชน โดย
เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พูดคุยเกี่ยวกับ
การตรวจมะเร็ง และ
สนับสนุนให้กำลังใจ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่า  
อสม.มีความหมายต่อระบบ
สาธารณสุขที่ช่วยสื่อสาร
ประเด็นสุขภาพได้ดีกว่าสื่อ
อื่น ๆ จากภาครัฐ 

Familias Sanas y Activas (Volunteer) 
การปัญหาการ
เสียชีวิตในทารกและ
เด็กของประเทศ
อินโดนีเซีย 

คัดเลือกจาก
หัวหน้าชุมชน 

ให้การดูแลพื้นฐานแก่เด็ก
และเยาวชน 

อสม. มองว่า เงินค่าแรงมี
ความจำเป็นในการทำงาน 
แต่มากกว่าน้ันคือ ต้องการ
ให้ประชาชนให้เกียรติและ
เป็นที่ยอมรับมากกว่าที่
เป็นอยู่ 
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สำหรับในบางบริบทมีการผสมผสานการทำงานของอสม.ทั้งรูปแบบที่ให้ค่าแรง (Paid) กับ
รูปแบบอาสาสมัคร (Volunteer) ดังในกรณีของประเทศอินเดียที่ในระบบสาธารณสุขมีการจัดตั้งกลุ่ม
ของอสม. 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม ASHAs และกลุ่ม ANM ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข (Health department) ส่วนอีกกลุ่มคือ AWW อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนา
สตรีแ ละเยาว ชน (Department of woman and child development : DWCD) โด ยที่ กลุ่ ม 
ASHAs เป็นอสม. ที่ยืนอยู่บนแนวคิดของการเป็นอาสาสมัครที่ปฏบิัตงิานตามความสมัครใจ ขณะที่อกี
สองกลุ่มมีความเป็นเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ตามคำสั่งขององค์กรที่กำกับดูแลและมีเงินเดือนประจำ 
(Sharma et al., 2014) 

อาจกล่าวได้ว่า หากเปรียบเทียบตามบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัคร
แบบมีค่าแรง (Paid staff) กับอาสาสมัครแบบสมัครใจ (Volunteer) ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ในการ
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
การเข้าเยี่ยมเยียนบ้านของสมาชิกในชุมชนอันเป็นการแสดงความใกล้ชิดกับผู้รับสารเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนข้อแตกต่างระหว่างอาสาสมัครสอง
กลุ่มน้ีเป็นเร่ืองของรายได้ ( Income) อันเป็นแรงจูงใจหน่ึงในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแบบ
แรก และที่แนวโน้มของความต้องการรายได้ในกลุ่มหลังด้วย ขณะที่การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แบ บสมัครใจน้ันดูเหมือนว่า จะสร้างความผูกพันต่อชุมชนได้มากกว่า ซึ่งความคาดหวังของ
อาสาสมัครกลุ่มหลังน้ันมีความต้องการในแง่ของการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่  

 
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย 

 2.1.3.1  ประวัติความเป็นมาของอสม. 
แนวคิดแรกก่อนที่จะมาเป็นอสม.ในปัจจุบันน้ันได้ก่อตัวขึ้นมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ

การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หรือที่มีตัวย่อว่า สสม. เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2520 มี
แนวคิดริเร่ิมขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่ลงนามในกฎบัตรเพื่อพัฒนาการทาง
สุขภาพ (Charter for Health) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ
อนามัยโลกและประเทศสมาชิกทั่วโลกจำนวน 134 ประเทศเพื่อทำให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากคำประกาศแห่ง อัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata) เมื่อปีพ.ศ. 
2521 ในการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยเร่ืองการสาธารณสุขมูลฐาน ณ  เมืองอัลมาอะตา 
ประเทศสหภาพโซเวียต (ในขณะน้ัน) (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2545) 

หลังจากน้ันในแง่เชิงนโยบายก็มีการเคลื่อนไหวประเด็นสาธารณสุขมูลฐานเข้า
บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2520-2524) โดยที่สาธารณสุขมูล
ฐานถูกใช้ในนโยบายและแผนงานสาธารณสุขแห่งชาติ อันเป็นนโยบายระดับชาติที่ เปลี่ยนคำว่า 
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สาธารณสุขเบื้องต้น มาเป็นคำว่า การสาธารณสุขมูลฐาน โดยในระยะแรกของโครงการน้ีมีการทดลอง
ในพื้นที่ 20 จังหวัดก่อนแล้วจึงค่อยๆขยายออกไปจนทั่วป ระเทศ ซึ่งแนวคิดน้ีมีสาระสำคัญตาม 
คำประกาศ Alma Ata ในปีพ.ศ. 2521 โดยมีรายละเอียดที่แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน
นำมาใช้ใน 5 ประการคือ 

1)  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็น 
2)  การมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางสุขภาพใน

ระยะยาว 
3)  การประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
4)   การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 
5)  การเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ในช่วงแรกสาธารณสุขมูลฐานมีองค์ประกอบเพียง 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) งาน 
สุขศึกษา 2) งานโภชนาการ 3) งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 4) งานสุขาภิบาล
และการจัดหาน้ำสะอาด 5) งานเสริมสร้างภูมิคุ้นกันโรค 6) งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจำ
ท้องถิ่น 7) งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 8) งานจัดหายาที่มีความจำเป็น จากน้ันในแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับต่อมาอีกหลายฉบบัไดข้ยายขอบเขตของงานสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มเติมอีก 6 องค์ประกอบได้แก่ 
9) งานส่งเสริมสุขภาพฟัน 10) งานส่งเสริมสุขภาพจิต 11) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 12) งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 13) งานป้องกันควบคุมอุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อ และ 14) งานป้องกันควบคุมโรคเอดส์   
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2557; กฤษณชัย กิมชัย, 2551) 

ขณะเดียวกันในส่วนของกำลังคนด้านสาธารณสุขได้ทำการคัดเลือกและอบรม
ประชาชนเพื่อมาเป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 4 ที่ถูกวางบทบาทหน้าที่ไว้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากน้ันระบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขได้ขยายการจัดตั้งไปในพื้นที่ทั้งเขตเมืองและชนบทอย่างกว้างขวางมากขึ้นใน
แผนพัฒนา ฯ (พ.ศ. 2525 – 2529) (กฤษณชัย กิมชัย, 2551) ฉบับถัดมา ในช่วงปีพ.ศ. 2540 – 2549 
อสม. มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกบัสาธารณสุขมูลฐาน โดยสามารถป้องกันและมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อ ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ภาวะทุพโภชนาการ 
เป็นต้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2557) 

ประเทศไทยมีการดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานมาอย่างยาวนาน จนเกิด
การผลักดันให้มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกน้ันมีทั้งผู้สื่อข่าวสาร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แต่ในระยะหลังที่ตรงกับช่วง
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุข
มูลฐานจาก สำนัก งานคณะกรรมก ารก ารสาธารณสุขมูล ฐาน มาเป็นก องสนับ สนุนสุขภ าพ  
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ภาคประชาชน เป็นการการปรับเพื่อพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
ส่งผลให้ยกฐานะผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ทั้งหมดและปรับบทบาทของอสม.จากนักปฏิบัติให้กลายเป็นนักพัฒนา จากน้ันในช่วงปีพ.ศ. 2550 
เป็นต้นมา บทบาทของอสม.ได้เคลื่อนตัวไปเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน เน่ืองจากมีการปรับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาการสาธารณสุขที่เน้นการบริหาร การจัดการ การเสริมพลังชุมชน การสร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมมากขึ้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2557, หน้า 6-7) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้อสม.ใน
ประเทศไทยเติบโตคือ การนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน  
ทำให้อสม.มีความโดดเด่นในการเป็นอาสาสมัคร เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อประชาชนเข้ากับ
เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข และได้กลายมาเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในระบบสาธารณสุขมูลฐาน
ของไทยในที่สุด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 25 มีนาคม 2554: สืบค้นออนไลน์) 

 2.1.3.2  โครสร้างการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอสม. 
องค์การอนามัยโลกกล่าวถึงโครงสร้างระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยว่า 

ระบบน้ีได้ผ่านกระบวนการปฏิรูปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลหลายส่วน โดยกระจาย
อำนาจลงมายังระดับจังหวัดและระดับชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบสาธารณสุขของไทย  
ได้ถูกสรรหากระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น ในกทม.มีรพ.ที่มีคณะแพทย์ 5 แห่ง รพ.ทั่วไป 29 
แห่ง สถาบันหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง 19 แห่ง เป็นต้น ส่วนระดับภาคส่วนต่าง ๆ  มีโรงพยาบาลที่มี
คณะแพทย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 25 แห่ง และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 40 แห่ง  ในขณะที่ระดับ
จังหวัดมีโรงพยาบาลประมาณ 70 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ โรงพยาบาลที่อยู่ในการดูแลของ
กระทรวงกลาโหม 57 แห่ง ในระดับอำเภอมีโรงพยาบาลครอบคลุม ร้อยละ 91.2 ของพื้นที่ในระดับ
ตำบลมีโรงพยาบาลประจำตำบลประมาณ 9,765 แห่ง และในระดับหมู่บ้านมีรพ.สต.ประมาณ 
66,223 แห่ง (World Health Organization, 2007, p. 2)  

กล่าวได้ว่าระบบสาธารณสุขในประเทศไทยมีการจัดการการให้บ ริการเกี่ยวกับ
สุขภาพครอบคลุมลงไปถึงระบบหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งในส่วนน้ีจะอธิบายถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอสม. 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจากกระทรวงสาธารณสุข (2554, น.3-4) 
 

โค รงส ร้างในการดำเนินงานเกี่ย วกับอ สม.มีลักษ ณะสั่งการจากบ นลงล่ าง  
(Top-down) โดยส่วนบนสุดคือ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ 
ซึ่งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับอสม.น้ันกำกับดูแลโดยตรงจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่เน่ืองจาก 
อสม.มีลักษณะการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเข้มข้นส่งผลให้ภาระงานของอสม.ต้อง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณสุขในทุก ๆ ประเด็น ซึ่งมีผลให้กรมต่าง ๆ ภายในกระทรวง
สาธารณสุขล้วนต้องบูรณาการร่วมกันในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอสม. เช่น กรมควบคุมโรค 
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กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย เป็นต้น โดยการทำงานระดับกระทรวงและกรมน้ันได้ก่อตั้งเป็ น
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการก ลางน้ีมีบท บาทอำนาจห น้าที่  9 ประการ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554, น.3-4) ได้แก่ 

1)  เสนอนโยบายการส่งเสริมศักยภาพ การกำหนดบทบาท และการ
สนับสนุนสวัสดิการให้แก่อสม. ต่อรัฐมนตรี 

2)  ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศเร่ืองงานอสม.  ตาม
ระเบียบกระทรวง 

3)  ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวง 

4)  ก ำหนดห ลัก สูตร แล ะป ระเมินมาตรฐ านที่ เกี่ ยวข้ องกั บอ สม .  
ตามประกาศที่คณะกรรมการกลางกำหนด 

5)  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรม ตามมาตรฐานสมรรถนะของอสม. 
และมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

6)  ส่งเสริม พัฒ นาและสนับ สนุนอสม. รวมกลุ่มในการทำงานเป็ น
เครือข่ายองค์กรอสม. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบน้ีกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางพิจารณาหรือดำเนินการในเร่ืองอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

ในส่วนที่สองคือ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นภาคส่วนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย โดยที่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) อนุมัติให้
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เสนอ ซึ่งในส่วนน้ีเป็นประกาศที่อยู่ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่
เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยในขณะน้ันและในอนาคต โดยเขตพื้นที่สุขภาพ
เพื่อประชาชนน้ันอยู่ในสาระสำคัญของการปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบาย
เพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ ทรัพยากร และทุนให้กับท้องถิ่น โดยเขตสุขภาพเพือ่
ประชาชนน้ีจัดแบ่งออกเป็น 12 เขตและกรุงเทพมหานครอีก 1 เขต เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบพื้นที่
การทำงานของภาคีหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนัก
คณะกรรมมการสุขภาพแห่งชาติ (คณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน , 
2558) 
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน อันเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมที่ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ โดยมี 6 ประการดังน้ี (ระเบียบสำนนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559, 2559, น.7) 

1)  กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและ
พัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่  โดยบูรณาการภารกิจและอำนาจหน้าที่  รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง
ตามความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันนโ ยบายของรัฐและ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ  

2)  ดำเนินการห รือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ตาม 1) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
และภายนอกเขตพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพนเขต
พื้นที่ 

3)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขต
พื้นที่ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

4) ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

5)  ติ ดตามประเมินผ ลการดำเนินงานตามเป้าห มาย ทิศท าง แล ะ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

6)  รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ัง การดำเนินงานตาม 1) ให้รวมรวมข้อมูลด้านสุขภาพในเขตพื้นที่  และภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหาต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ด้วย  

ส่วนที่สามคือ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านระดับจังหวัด อันประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศูนย์ ชุมชน และส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตำบล เข้ามาเป็นกรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการชุดน้ีมีบทบาท อำนาจหน้าที่  (กระทรวง
สาธารณสุข, 2554, น.4-5) ดังต่อไปน้ี 

1)  ให้มีอำนาจและหน้าที่เฉพาะในเขตจังหวัด หรือเขตกทม. แล้วแต่กรณี 
2)  ดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนสวัสดิการ

แก่อสม. 
3)  พิจารณาตรวจสอบกรณีมีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับอสม. 
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4)  แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ 
5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบน้ีกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการระดับจังหวัด 
6)  พิ จารณาห รือ ดำ เนินก ารในเร่ือ งอื่ น  ๆ  ต ามที่ รั ฐมนต รี ห รือ

คณะกรรมการกลางมอบหมาย 
2.1.3.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอสม. 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถูกกำหนดบทบาทความรับผิด ชอบโดย

กระทรวงสาธารณสุข ดังที่ระบุไว้ในหมวด 3 ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ประกอบไปด้วย 9 ประการ (กระทรวงสาธารณสุข , 
2554, น.7-8)  ได้แก่ 

1)  ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
2)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ห รือจัดการรณรงค์ และให้ความรู้ทางด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน 
3)  ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ   
4)  จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสุข

ภาวะของท้องถิ่น 
5)  เป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ  

6)  ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ 

7)  ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่
หน่วยงานอื่นร้องขอ 

8)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

9)  ประสานงานดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ใน
ท้องถิ่น 
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อีกทั้งยังสามารถจัดบทบาทของอสม. โดยใช้มาตรฐานของการสาธารณสุขมูลฐาน 
แบ่งออกเป็น 4 บทบาท (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2557) ดังน้ี 

1)  เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนใน
หมู่บ้าน 

2)  เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพ
ประจำครอบครัวในเร่ืองต่าง ๆ 

3)  เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและ
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยาง
อนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 

4)  หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ใน
การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของประชาชน 
และให้บริการที่จำเป็นใน 14 กิจกรรมของการสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากบทบาทอสม.ในบริบทประเทศไทยดงัที่กลา่วไปขา้งต้นแล้ว ถัดมาเป็นการ
ทบทวนบทบาทของอสม.ในบริบทต่างประเทศว่ามีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างไร  
ซึ่งกล่าวดังต่อไปน้ี 

ในงานวิจัยของ Courtright and Biggs-Jarrell (1992) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น 
อสม.ในมาลาวี ได้กล่าวถึงลักษณะของการเป็นอสม. 9 ข้อได้แก่ 

1)  อสม.ต้องเป็นผู้อ่านออกเขียนได้และมีความรักชุมชนที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง 

2)  อสม. ได้รับแรงผลักดันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
3)  อสม. ควรปฏิบัติกิจกรรมอย่างน้อย 10 ชม.ต่อสัปดาห์ 
4)  อสม. ต้องได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในระยะ 1 สัปดาห์ และมีการ

อบรมเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 
5)  อสม.มักมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นผู้ดแูล 
6)  อสม. บ่อยคร้ังมักเป็นผู้หญิง 
7)  อสม.ไม่ได้มีความเป็นอาสาสมัครตามความหมายแบบตะวันตก  

แต่อสม. ในบริบทดังกล่าวถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการและมีมติยอมรับจากชมุชน 
8)  อสม.ให้บ ริการงานด้านการป้องกัน เช่น การติดตามควบคุมการ

เจริญเติบโต การแจกจ่ายวิตามิน เอ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 
9)  อสม.ได้รับสถานภาพในชุมชนเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ  ข้างต้น 
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ในบริบทของประเทศอินเดีย อสม.กลุ่ม ASHA  ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ชุมชนและรัฐ ประกอบด้วย หัวหน้าชุมชน สมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลังจากการ
คัดเลือกเสร็จสิ้น อสม.ได้รับการอบมรมฝึกฝน 23 วันภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่งในงานวิจัยของ Sharma et al. (2014) ระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญขอ งอสม. 
(แบบ ASHAs) ในประเทศอินเดียไว้ 5 ประการดังน้ี 

1)  ค้นหาและลงทะเบียนการตั้งท้อง การเกิด และการตาย 
2)  ประชุม ให้คำปรึกษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับและเข้าถึง

บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
3)  ระบุ จัดการเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ  ได้ 
4)  สนับสนุนการบริการสาธารณสุขโดยการเยี่ยมบ้าน ปฐมพยาบาล การ

ฉีดวัคซีน และเฝ้าไข้ 
5)  เก็บ รักษาข้อมูลและมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุข

ชุมชน 
2.1.3.4  องค์ประกอบของการสื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ในง าน ศึ ก ษ าข อ ง Kowitt, Emmerling, Fisher, & Tanasugarn (2015) ได้

จำแนกระดับการสื่อสาร กิจกรรมของอสม. และปัจจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2.2 ระดับการสื่อสาร กิจกรรมของอสม. และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ระดับการสื่อสาร กิจกรรมของอสม. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ระดับนโยบาย (Policy) 1. เก็บข้อมูลในระดับชาติและ
ชุมชน 
2. กระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวโน้มของโรคต่าง ๆ  และ
จัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

การกำกับควบคุมโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 
ระดับการสื่อสาร กิจกรรมของอสม. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ระดับชุมชนและองค์กร  
(ระบบสาธารณสุข) 

1. เสริมสร้างพลังให้ชุมชน 
2. ริเร่ิมจากชุมชนในการสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ  
3. สำรวจปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 
4. เชื่อมต่อชุมชนกับบริการ
สาธารณสุข 

- การประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างบุคคลากรสาธารณสุข 
- ค วาม ไว้ ว าง ใจข อ งชุ มช น
ต่ออสม. 

ระดับระหว่างบุคคล 1. ให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน
สังคมและด้านความรู้สึก 
2. ช่วยเหลือในการจัดการต่าง ๆ   
3. ริเร่ิมและให้การสนับสนุนทาง
สังคมอย่างต่อเน่ือง 
4. ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
5. คอยควบคุมติดตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- สถานะความเป็นเพื่อน 
- สามารถยืดหยุ่นได้ 

ระดับภายในบุคคล  - มีใจรักในการให้บริการ 
- มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- มีทักษะความสามารถในการ
สื่อสาร 

 
2.1.4 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุข 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้วิจัยพบงานวิจัย

ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับอสม.ดังน้ี 
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2.1.4.1  ด้านบทบาทการปฏิบัติงาน 
สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) และสิทธิพร เกษจ้อย (2560)  ศึกษาเร่ือง บทบาทการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จำแนกบทบาทการปฏิบัติงานของอสม. 
ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสภาพ ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย นอกจากน้ีบทบาทการปฏิบัติงานทั้งสี่ด้านยังส่งผลเกี่ยวข้องกบัตัวตนของอสม.
ด้วย ดังในงานวิจัยของ คณิต หนูพลอย (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของอสม. จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน โดยมี  
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบตัิงาน ได้แก่ เจตคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ ส่วนปัจจัยใน
เร่ืองความรู้มีความสัมพันธ์เชิงลบ 

นอกจากปัจจัยทั้งสามที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานของอสม.ดังที่กล่าวมาข้างต้น ยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องด้วย ดังในงานวิจัยของ สุวัฒน์ บำรุงศรี และทัศพร ชูศักดิ์  (2560)  
ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจในองค์กร
ของคานเตอร์ในการศึกษาการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวพันกันงาน และใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมพลัง
อำนาจด้านจิตใจของโทมัสและเวลเฮ้าส์เพื่อศึกษา 3 ปัจจัยได้แก่ คุณค่าของตนเอง การเพิ่มสมรรถนะ
แห่งตน และความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยดังกล่าวประกอบไป
ด้ว ยลั กษ ณะงาน (Job characteristic)  สั มพันธภ าพ ในชุมช น (Community relationship) 

คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร (Volunteerism) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ความพึง
พอใจในงาน (Job satisfaction) และความผูกพันต่อชุมชน (Community commitment) ทั้ง 6 
ปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอสม.ได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้    

งานวิจัยของ Kowitt et al. (2015) ทำการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลากรสาธารณสุข
ชุมชนในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาวะ กรณีศึกษาอสม.ในประเทศไทย ได้ศึกษา
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสม.ในไทย ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ตัว
แปรเหล่าน้ันได้แก่ การกำกับควบคุมโดยภาครัฐ (Governmental oversight) การบูรณาการการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Collaboration with public health official) และความไว้วางใจ
จากชุมชน (Community trust)  โดยทั้งสามตัวแปรน้ีเป็นจุดแข็งของอสม.และเป็นโครงการจากรัฐที่
สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้อย่างดี 

งานวิจัยของ Sharma et al. (2014) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ 
อสม. ในประเทศอินเดีย กรณีศึกษาในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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ปฏิบัติหน้าที่และแรงจูงใจของอสม.ในองค์กร Accredited Social Health Activists1 (ASHAs) กับ
อีก 2 กลุ่ม ได้แก่  

1)  Auxiliary Nurse Midwife2 (ANM) แ ล ะ  2) Anganwadi worker3 
(AWW) แบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ระดับ และมีตัวแปรที่เป็นปัจจัยในแต่ละระดับดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบระดับการสื่อสารกับตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

หมู่บ้าน 
 

ระดับปัจจัย 
ตัวแปรที่ส่งผลในแต่ละกลุ่มอสม. 

ASHA (Volunteer) ANM และ AWW (Paid) 

ระดับบุคคล (Personal) 1)  ภูมิหลังครอบครัว (Family 
background) 

1)  การศึกษา (Education) 
2)  สุขภาพ (Health) 
3)  ภูมิหลังครอบครัว  
(Family background) 
4)  ภูมิลำเนา (Domicile) 

ระดับการทำงาน  
(Professional) 

1)  ความปลอดภัยของงาน  
(Job security) 
2)  ตำแหน่งหน้าที่ 
(Placement) 
3)  แรงจูงใจ (Incentive) 
4)  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วม (Relationship with co-

worker) 

1)  การฝึกอบรม (Training) 
2)  ความปลอดภัยของงาน  
(Job security) 
3)  ตำแหน่งหน้าที่ (Placement) 
4)  แรงจูงใจ (Incentive) 
5)  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วม 
(Relationship with co-worker) 
6)  การรับสมัคร (Recruitment) 
7) องค์ความรู้และทักษะ 
ความสามารถ  

 
1 ASHAs เป็นหน่วยงานหน่ึงในกระทรวงสาธารณสุขในประเทศอินเดีย โดยมีบทบาทสำคัญในช่วงปีค.ศ. 2005 รับสมัคร

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (CHW) เป็นผู้หญิงในแต่ละชุมชนเพื่อเข้ามาเป็นนักสื่อสารสุขภาพ (Promoter) และผู้ให้ความรู้

ด้านสุขภาพ (Educator) จำนวนประมาณ 8 แสนคน  
2 ANM อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 
3 AWW อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนาสตรีและเยาวชน (DWCD) 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
 

ระดับปัจจัย 
ตัวแปรที่ส่งผลในแต่ละกลุ่มอสม. 

ASHA (Volunteer) ANM และ AWW (Paid) 
  (Knowledge and skill) 

8)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
(Job accountability) 
9)  การติดตามควบคุมการเข้าร่วม
กิจกรรม  
(Attendance monitoring) 

ระดับองค์กร  
(Organizational) 

1)  โครงสร้างภายในองค์กร 
 (Infrastructure) 
2)  การกำกับดูแล  
(Supervision) 

1) โครงสร้างภายในองค์กร  
(Infrastructure) 
2) การกำกับดูแล (Supervision) 

ระดับสภาพแวดล้อมการ
ทำงานภายนอก  
(External work  
environment) 

1)  คนและสถานที่ 1)  คนและสถานที่ 

 
Watanabe, Chompikul, Mongkolchati, and Pimpisan ( 2 0 1 4 )  ศึ ก ษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า อสม.ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นอย่างดีจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีเช่นกัน ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การปฏิบัติงาน 3 ปัจจัยได้แก่ จำนวนคร้ังที่ฝึกอบรม ระดับความรู้ และความพึงพอใจต่องาน  

นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงงานที่ดีคือ การได้รับการอบรมความรู้ใหม่ ๆ 
และการพัฒนาระบบที่สนับสนุนในที่ทำงานและสร้างแรงจูงใจที่ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของอสม.
ต่อการปฏิบัติงาน 

2.1.4.2  ด้านการสื่อสาร 
ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ (2549)  ศึกษาเร่ืองความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุข

ภาวะของอสม. ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุข
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ภาวะของสื่อบุคคลเป็น 2 ประเด็นคือ 1) การจัดการข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ (Input)  และ  
2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Output) พบว่า ในเร่ืองของการจัดการข่าวสารและความรู้ด้าน
สุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) การแสวงหาข่าวสารความรู้จากกลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร และ
สื่อต่าง ๆ  (2) การจัดการข่าวสารผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนได้แก่ ตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดระบบ 
และเผยแพร่ (3) การจัดเก็บข่าวสารความรู้ นอกจากน้ีในงานวิจัยของประจักษ์ กึกก้อง (2557)  ที่
ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น มองว่า
การสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่  

1)  ด้านความรู้ทางกระบวนการสื่อสาร มีองค์ประกอบย่อย 3 ข้อคือ 
ความรู้ทางการสื่อสาร การออกแบบเน้ือสาร และพื้นฐานการปฏิบัติงาน 

2)  ด้านทักษะการสื่อสาร มีองค์ประกอบย่อย 3 ข้อคือ ทักษะการคิด
และแสวงหาความรู้ การโน้มน้าวใจและตัดสินใจ และการพูด 

3)  ด้านแรงจูงใจในการสื่อสาร มีองค์ประกอบย่อย 5 ข้อคือ ชื่อเสียง
เกียรติยศ การมีส่วนร่วม การประสานความร่วมมือ การยอมรับนับถือ และการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน 

4)  ด้านการรู้จักตนเอง มี  2 องค์ประกอบย่อยคือ การรู้จักคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของตนเอง และการรู้จักบทบาทในชุมชนของตนเอง  

ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้เพื่อสุขภาวะชุมชนมี 9 กลยุทธ์ได้แก่ การโน้มน้าวใจ 
แบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ใช้ข้อตกลงร่วม ให้คุณให้โทษ เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ ให้
คำปรึกษา ลดความขัดแย้ง และสร้างสำนึกรักชุมชน (ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์, 2549) ซึ่งกลยุทธ์เหล่าน้ี
เมื่อได้นำมาใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วน้ันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารสุขภาพ
ของอสม.ได้ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความสมดุลในการนำเสนอเน้ือหาข้อมูล ความน่าเชื่อถือของ  
ผู้ส่งสาร และความต่อเน่ืองของเน้ือหาข้อมูล (ประจักษ์ กึกก้อง, 2557) สามารถแบ่งออกเป็น 8 ข้อ
ย่อยดังน้ี 

1)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการ 
2)  การพัฒนาตนเอง 
3)  การใช้สื่อชุมชน 
4)  การใช้สื่อเฉพาะกิจ 
5)  การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 
6)  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปญัหาสุขภาพ 
7)  พฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
8)  การปรับปรุงเน้ือหาข่าวสาร 
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จากการทบทวนนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านงานวิจัยที่
พบส่วนใหญ่น้ันมักศึกษาอสม.ในแง่มุมของบทบาทการปฏิบัติงาน รองลงมาก็มีกล่าวถึงอสม.กับการ
สื่อสาร แรงจูงใจ และภาวะผู้นำ ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
ประเทศไทยน้ันยังขาดการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอสม.ในเร่ืองของภาวะผู้นำทางความคิด อันเป็น
แนวคิดที่คาดว่าจะสามารถส่งเสริมต่อบทบาทการปฏิบัตงิานของอสม.ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางความคิด (Opinion Leadership) 

แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมเป็นแนวคิดทีเ่ร่ิมใช้อยา่งแพร่หลายตัง้แต่ในช่วงปีค.ศ.1950 
เป็นต้นมา โดยอิทธิพลทางสังคมถูกให้นิยามว่า เป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ที่ส่งผ่านจากสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือแม้กระทั่งผ่าน
จินตนาการหรือการกระทำของผู้อื่น (Latane, 1990 as cited in Kincaid, 2004) อิทธิพลทางสังคม
น้ันเป็นปัจจัยหลักในการศึกษาวิจัยในสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร ปัจจัย
เร่ืองอิทธิพลทางสังคมน้ันเป็นตัวแปรทางสังคม (Social factor) หน่ึงที่แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดใน
แบบจำลองต่าง ๆ ในชื่อที่ เรียกว่า บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm) ใน TRA TPB และ 
TAM เป็นต้น นอกจากน้ียังปรากฏอยู่ใน UTAUT ในฐานะตัวแปรมาก่อน (Antecedent variable)  
ที่ชื่อว่า อิทธิพลทางสังคม (Social influence) 

ปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคมต่อบคุคลอืน่หรือกลุ่มน้ันจะเห็นผลต่อก็เมื่อบคุคลหรือกลุม่
มีความตั้งใจหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสาร
ระดับเพื่อน (Peer communication) น้ันพบว่ามีนัยสำคัญต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการดื่ม 
หลังจากที่มีการควบคุมการรับรู้กฎเกณฑ์บรรทัดฐาน (Real & Rimal, 2007) หรือการให้ข้อมูลเชิง
กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานน้ันก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้เช่นกัน  (Schultz, Khazian, & Zaleski, 
2008) จากการทดลองศึกษาเครือข่ายการสื่อสารใน 2 หมู่บ้านเพื่อสังเกตการแพร่กระจายนวัตกรรม
ในเครือข่ายทางสังคม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อการยอมรับเกิดขึ้นในคร้ังแรกภาย ใต้
โครงสร้างทางสังคม และเมื่อขอบเขตของระดับและการโน้มน้าวใจในการสื่อสารของคนกลุ่มเล็ก
ปะทะกับคนกลุ่มใหญ่กว่าน้ันได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมใหม่ว่าจะแพร่กระจาย
ออกไปตามกาลเวลาโดยขึ้นอยูก่ับปจัจัยอิทธพิลทางสงัคมที่สง่ผล (Kincaid, 2004)  

Carter, DeChurch, Braun, and Contractor (2015) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมอง
ของเครือข่ายไปสู่ความเป็นผู้นำใช้ในการศึกษาทำความเข้าใจการเกิดขึ้นและประสิทธิภาพของ
เครือข่ายผู้นำ (Leadership network) ใน 2 กรอบความคิดได้แก่ 
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มุมมองแรกน้ันกล่าวถึงภาวะความเป็นผู้นำภายใต้เครือข่าย (Leadership in network) 

สำหรับมุมมองน้ีสนใจผู้นำ (Leaders) ในบริบทของการฝังตัวอยู่ในเครือข่ายทางสังคม ตัวอย่างของ
เครือข่ายทางสังคมที่ เป็นองค์ประกอบของมุมมองน้ีก็คือ เครือข่ายการสื่อสาร ( Communication 
network) เช่น ใครคือผู้ที่แบ่งปันข้อมูลให้แก่พวกเขา เครือข่ายการแนะนำ (Advice network) เช่น 
ใครคือผู้ที่แสวงหาคำแนะนำจากพวกเขา ซึ่งงานวิจัยที่ยืนอยู่บนมุมมองแรกน้ีมักตั้งคำถามการวิจัยใน 
3 ลักษณะได้แก่ 1) ปัจจัยเครือข่ายทางสังคมใดที่อธิบายจุดเร่ิมต้นของผู้นำ 2) เครือข่ายทางสังคม
ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของผู้นำอย่างไร และ 3) ผู้นำมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมอย่างไร
และในทางกลับกันผลลัพธ์ของการเป็นผู้นำ 

อีกมุมมองหน่ึงคือ ภาวะความเป็ นผู้นำในฐานะเครือข่าย (Leadership as network)  
มีมุมมองในทางตรงกันข้ามกับมุมมองแรก เน่ืองจากตั้งอยู่บนมโนทัศน์ทางด้านจิตวิทยาที่เน้นไปใน
ด้านพฤติกรรมทางองค์กรระดับเล็ก เช่น ลักษณะของผู้นำ หรือความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ 
มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ในมุมมองที่สองสนใจในรูปแบบของความสัมพันธ์ของผู้นำ เส้นความสัมพันธ์ (Ties) ที่
เชื่อมโยงปัจเจกบุคคลน้ันคือ เส้นความสัมพันธ์ของผู้นำที่ถูกนิยามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่บคุคลหน่ึงได้
มอบให้แก่ความเป็นผู้นำและคนอื่น ๆ ก็ยอมรับสถานภาพความเป็นผู้นำน้ี ขอบเขตของมุมมอ งน้ี 
จึงตั้ งค ำถ าม  2 ประเด็นคือ 1) ปัจจัยอ ะไรที่อ ธิบายการเกิ ดขึ้นของเครือข่ายขอ งผู้ นำ แล ะ 
2) เครือข่ายของผู้นำมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของความเป็นผู้นำอย่างไร ซึ่งตัวแปรบริบททางสังคมถูก
พิจารณาเป็น Intensity variables 

และมุมมองสุดท้ายเป็นการผสมผสานสองมุมมองข้างต้นคือ ภาวะความเป็นผู้นำทั้งภายใต้
และในฐานะเครือข่าย (Leadership in and as network) ที่ประกอบไปด้วยการศึกษาที่ใช้แนวคิด
เครือข่ายทางสังคมในการสร้างโมเดลทั้งการฝังตัวในบริบททางสังคมและปรากฏการณ์ความเป็นผู้นำ
ในฐานะของเครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งการศึกษาในมุมมองที่สามน้ีมักจะค้นหาจุดกำเนิดของผู้นำและ
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงวิวัฒนาการร่วมของความสัมพันธ์ท่ามกลางความแตกต่างกัน
ของประเภทเครือข่าย อีกทั้งยังสนใจผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำและเครือข่ายทางสังคมอกีด้วย 

งานวิจัยของ Borgatti (2006) ศึกษาในมุมมองเกี่ยวกับผู้นำทางความคิดในเครือข่าย 
ทางสังคม โดย Borgatti ยกตัวอย่างการใช้ผู้เล่นคนสำคัญ (Key players) ไว้สองประการได้แก่  

1)  ในบริบทของสาธารณสุข (Public health)  น้ัน ผู้นำทางความคิดเป็นผู้ที่มี
คุณค่าความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในระดับสูง (Higher network centrality values) มักจะรับ
ได้การจ้างงาน เน่ืองจากเมื่อสถาบันสุขภาพต้องการเลือกกลุ่มประชากรขนาดเล็กเพื่อใช้ในการ
ทดสอบกระจายข้อมูลข่าวสารส่งเสริมสุขภาพเช่น การใช้สารฟอกขาวในการทำความสะอาดเข็มใน
ประชากรที่ติดยาเสพติด การที่มีผู้นำทางความคิดที่มีบทบาทสำคัญเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายน้ันจะ
เป็นส่วนช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแพร่กระจายออกไปได้เร็วและทั่วถงึ  
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2)  ในบริบทขององค์กร (Organizational context)  น้ัน ผู้นำทางความคิดเป็นที่
ต้องการก็ต่อเมื่อในระบบการจัดการต้องการใช้ความคิดริเร่ิมในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและ
ต้องการปัจเจกบุคคลสามารถจะเป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มคนขนาดเล็ก ๆ เช่นภายใน
องค์กรเกี่ยวกับการทหารหรือยุติธรรม ผู้นำทางความคิดเป็นผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมาจากกลุ่มโดยเป็น
ผู้กระทำ (Actors) ที่มีความสามารถมากในการสำรวจ การเป็นตัวกลาง รวมถึงการสร้างข้อมูลเท็จ  
ซึ่งกรณีเหล่าน้ีทำให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของผู้นำทางความคิดที่กระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจาย
นวัตกรรมออกไป อันเกี่ยวโยงกับการนิยามภาวะผู้นำทางความคิดลงไปในเครือข่ายการสื่อสา ร 
(Communication network) 

ดังที่ เกร่ินนำในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเครือข่ายในการสื่อสารน้ันสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ส่งอิทธิพลภายใต้ขอบเขตทางสังคม เช่น ในกลุ่มเล็กจนไปถึงในสังคมระดับใหญ่ ผู้เล่น
ที่มีอิทธิพลทางสังคมน้ันมักได้ รับบทบาทสำคัญในเครือข่ายทางสังคมที่มักมีคำเรียกโดยรวมว่า ผู้นำ 
ซึ่งถูกจำแนกไว้หลายประเภทดังที่จะกล่าวต่อไป แต่ทว่าในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งให้ความสนใจกับ
ภาวะผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะในบริบทเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารด้านสุขภาพ ดังในมุมของ 
Borgatti (2006) กล่าวถึงบริบทของงานด้านสาธารณสุขที่ผู้นำที่สามารถโน้มน้าวชี้นำชักจูงทาง
ความคิดแก่ประชาชนได้น้ัน ก็จะมีผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนได้ เน่ืองจากมีความสามารถในการ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารสุขภาพออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อันเป็นเหตุให้นำแนวคิด
ดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ในคร้ังน้ี 

 
2.2.1 นิยามของภาวะผู้นำทางความคิด 
แนวคิดภาวะความเป็นผู้นำทางความคิด (Opinion leadership) มีรากฐานมาจากงานศึกษา

ต่าง ๆ ซึ่งปรากฏจุดเร่ิมต้นขึ้นในงานเขียนของ Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet (1948) เร่ือง
ทางเลือกของประชาชน (The people’s choice) แล้วถูกนำมาพัฒนาต่อยอดในการศึกษาความเป็น
ผู้นำทางความคิดในงานศึกษาของ Katz, Lazarsfeld, and Roper (2017) เขียนเร่ืองอิทธิพลส่วน
บุคคล (Personal influence) โดยหยบิยกคำถามประเด็นเร่ือง ประเภทของผู้นำโดยทัว่ไป (General 
leader) แล้วจึงทดสอบแนวคิดดังกล่าวด้วยวิธกีารเปรียบเทียบจำนวนของผู้นำทางความคิดในบริบท
ต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ของการตลาด (Marketing)  แฟชั่น (Fashion) และความเห็นสาธารณะ (Public 
affairs) ผลจากการทดสอบพบว่า ทั้งสามพื้นที่เป็นอิสระต่อกันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า ความเป็น
ผู้นำทางความคิดน้ันเมื่อส่งอิทธิพลในพื้นที่ห น่ึงก็สามารถที่จะส่งอิทธิพลไปอีกพื้นที่ได้เช่นกัน (Katz 
and Lazarfald, 1965 as cited in King & Summers, 1970)  

หากจะนิยามของคำว่า ภาวะผู้นำทางความคิดน้ันได้ถู กกล่าวเอาไว้ในหลากหลายมิติ  
ซึ่ง ในช่ วงต้ น   Rogers and Cartano (1962) ก ล่ าว ถึง มิ ติ ขอ ง ผู้นำท างค ว ามคิ ด  ( Opinion 
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leadership) ว่า มีงานวิจัยและงานศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและความคิดเห็นสาธารณะ  
ซึ่งผู้ เขียนเหล่าน้ันได้ให้คำจำกัดความหรือคำที่ใช้เรียกแทนที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางความคิด 
(Opinion leadership) เช่น ผู้นำ (Leaders)  ผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ (Informal leaders)   ผู้นำ
ด้านข้อมูล  ( Information leaders) ผู้นำด้านการปรับ ตัว  (Adoption leaders) ผู้นำด้านแฟชั่น 
(Fashion leaders) ผู้นำด้านการบริโภค (Consumption leaders) ผู้ทรงอิทธิพลท้องถิ่น (Local 
influential) ผู้ทรงอิทธิพล(Influential)  ผู้มีอิทธิพล(Influencers) ผู้นำแสงสว่าง (Sparkplugs) นาย
ประตูข่าวสาร(Gatekeepers) และนักชิม (Tastemakers) จะเห็นได้ว่า บริบทของคำว่าภาวะผู้นำทาง
ความคิดน้ันครอบคลุมในหลายพื้นที่  ไม่ได้จำกัดเพียงในรูปแบบที่ เป็นทางการ แต่ยังรวมถึง
ความสัมพันธ์ที่ผู้นำมีต่อผู้ตามอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย ซึ่งหน้าที่สำคัญของผู้นำทางความคิดน้ันคือ
การสื่อสารกับผู้ที่ติดตามเพื่อส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นแพร่กระจายออกไป  

ผู้นำทางความคิดเป็นกระบวนการหน่ึงที่สัมพันธ์กับการมีอิทธิพลต่อบุคคลหน่ึง โดยที่ปัจเจก
บุคคลไม่ได้ รับอิทธิพลที่เท่ากัน ซึ่งบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ในระดับมาก (Robertson & 
Myers, 1970) โดยมีพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้อื่น ซึ่งกล่าวได้ว่าบุคคล
เหล่าน้ันเป็นผู้นำทางความคิด (Rogers & Cartano, 1962, p.435) ผู้นำทางความคิดมีลักษณะที่
แตกต่างจากผู้ไม่ใช่ผู้นำทางความคิด โดยผู้นำทางความคิดทรงอิทธิพลผา่นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
ต่อผู้รับสารที่มีสิ่งแวดล้อมหรือบริบททางสงัคมบางประการคล้ายคลึงกับผู้รับสาร (Roch, 2005) ส่วน
กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลหน่ึงที่ทรงอิทธิพลผ่านคุณลักษณะหรือการกระทำ เช่น การให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่อผู้รับสารอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้นำทางความคิดเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
ทางสังคมที่มีเครือข่ายการสื่อสารทางสังคมกัน การสื่อสารระดับไม่เป็นทางกา รหรือการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเกิดเป็นกลไกตามธรรมชาติในภาวะผู้นำทางความคิด (Accountlearning.com, n.d.) 
ซึ่งในงานเขียนของ Keller and Berry (2003) พบว่า ร้อยละ 40 ของผู้ที่มีความเป็นผู้นำทางความคิด
ใช้การสื่อสารระดับระหว่างบุคคลเพื่อส่งอิทธิพลออกไปมากกวา่ผู้ที่ไม่มีความเป็นผู้นำทางความคิด  

นอกจากน้ีคำจัดความภาวะผู้นำทางความคิดน้ันอาจมองว่าเป็นระดับที่ บุคคลหน่ึงมีอิทธิพล
ต่อความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการตามที่บุคคลที่มีอิทธิพล
ปรารถนาจะแสดงออกและมีความถี่ในการแสดงออกค่อนข้างบ่อย  (ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ , 2557) 
บุคคลที่ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นในสังคม โดยมีภาระหน้าที่แจ้งข่าวสารหรือเสนอความคิดเห็น 
รวมถึงการตัดสินใจต่อกลุ่มต่าง ๆ  ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538) เป็นบุคคลที่มี
การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในระดับปฐมภูมิ เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าง หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้นำ
ทางความคิดในเร่ืองหน่ึง ๆ อาจไม่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมหรือประเด็นอื่น ๆ ก็เป็นได้  (พนมศักดิ์  
ปากหวาน, 2544) ผู้นำทางความคิดน้ันยังถูกระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของผู้ใช้งานที่สามารถชี้นำ ( Lead 
users) เน่ืองจากมีนวัตกรรมเป็นลักษณะเด่นของภาวะผู้นำทางความคิดด้วย ยิ่งไปกว่าน้ันผู้ใช้งานที่
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สามารถชี้นำได้ น้ันสามารถที่จะเป็นผู้นำทางความคิดได้เช่นกัน และสามารถแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสารออกไปผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อ
อัตราการแพร่กระจายนวัตกรรม (Tolba & Mourad, 2011) 

โด ยสรุป ของนิย ามคำว่า ผู้นำท างความคิ ด  (Opinion leadership) กล่ าว ได้ ว่า เป็ น
กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่อคนหรือกลุ่มคนในประเด็นหน่ึงหรือมากกว่าน้ันในแง่ของ
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มได้ โดยมี
รูปแบบความสัมพันธ์ทั้งแบบทางการและไม่ทางการก็ได้ การปฏิสัมพันธ์ของผู้นำทางความคิดกับผู้อื่น
น้ันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่คนใกล้ชิด ญาติ หรือเพื่อน เป็นต้น และขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มคนอื่น ๆ  
ซึ่งสามารถวัดเป็นระดับได้จากความถี่ในการแสดงออกหรือปฏสิัมพันธ์ต่อผูท้ี่ติดตาม 
 

2.2.2 พัฒนาการของแนวคิดภาวะผู้นำทางความคิด 
แนวคิดภาวะความเป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leadership) มีความสำคัญอย่างมากใน

การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ในช่วงปีค.ศ. 1940-1950 ยกตัวอย่าง
เช่น แนวคิดภาวะความเป็นผู้นำระดับท้องถิ่นที่ Robert K. Merton ค้นพบในเมืองโรเวิล (Rovere)  

ปีค.ศ. 1949 ที่เมอร์ตันตระหนักถึงการให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เติบโตอย่างมีที่มา
ที่ไป การรวมตัวกันของความไว้ใจเกิดขึ้นจากการที่พลเมืองมีความเป็นพวกพ้องกันภายในเมือง และ
โอกาสในการสื่อสารที่ เป็นเครือข่ายท้องถิ่นที่ถักทอกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้นำความคิดมีหน้าที่แจ้ง
ข่าวสารให้ชาวเมืองทราบเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาบางประการหรือมุมมองต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เมอร์ตันใช้นิยามคำว่าผู้นำความคิดท้องถิ่น (Local opinion leaders) 

นอก จากน้ี  แ นวคิ ดพื้ นฐานของภาวะความ เป็ นผู้ นำคว ามคิดที่ถู กพัฒ นาในช่ วงปี  
ค.ศ. 1940 – 1950 เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory) 

พบคร้ังแรก ในงานศึกษาเร่ือ ง ทางเลือกข องป ระชาชน หรือ “The People’s Choice”  ขอ ง 
Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet (1944) ที่สนใจตั้งคำถามเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของผูม้ีสิทธิอ์อกเสียงเลอืกตัง้ และได้ข้อสรุปได้ว่า สื่อสารมวลชนไม่ได้
ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่ปัจเจกเข้าถึงสื่อได้ด้วยผู้นำทางความคิดเป็นอันดับแรกที่คอย
ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการตีความสารต่าง ๆ ด้วย เพื่อทำให้สิ่งที่ เกี่ยวข้องรอบ ๆ ตัวปัจเจก
บุคคลน้ันสัมพันธ์กับสิ่งที่ปัจเจกได้รับจากการชี้นำความคิดเห ล่าน้ัน โดยผู้นำทางความคิดน้ันได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาจากสื่อมวลชน เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ และจึงนำมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ติดตาม  

อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal influence) เป็นแนวคิดย่อยหน่ึงที่ถูกนิยามในฐานะของการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลีย่นสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สารที่แลกเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับคน 2 คนหรืออาจ
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มากกว่าน้ันในระบบสังคม ซึ่งส่งผลต่อมุมมองของแนวคิดความเป็นผู้นำทางความคิดว่า ปัจเจกน้ัน
สามารถทรงอิทธิพลในระดับบุคคลได้ในบางกลุ่มหรือบางสถานการณ์ หรือกล่าวได้ว่า ผู้นำทาง
ความคิดน้ันมีลักษณะการส่งอิทธิพลในระดับบุคคลที่ไม่เป็นทางการ  (Keller & Berry, 2003) ซึ่งใน
การไหลของข้อมูลข่าวสารน้ันเร่ิมขึ้นจากสื่อมวลชนไปถึงผู้นำทางความคิด จากน้ันก็ไหลต่อไปยัง
ผู้ติดตาม (Burt, 1999) 

ความแตกต่างระหว่างอิทธิพลส่วนบุคคล (Personal influence) กับการสื่อสารระหว่าง
บุคคล(Interpersonal communication) ในงานของ King and Summers (1970) อธิบายความ
แตกต่างไว้ว่า อิทธิพลส่วนบุคคลเป็นเร่ืองของการศึกษาผลกระทบ (Effect)  ของการสื่อสารระหว่าง
บุคคลสำหรับพฤติกรรมการปฏิสังสรรค์ทางสังคมที่ส่งผลในอนาคต ขณะที่การสื่อสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal communication) เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างปัจเจกบุคคล ซึ่งมักทรง
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างของทั้งสองน้ีพิจารณาผ่านบทบาทของผู้นำทาง
ความคิดได้ โดยแนวคิดส่วนใหญ่ของภาวะเป็นผู้นำทางความคิดมีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่โดดเด่นใน
เครือข่ายทางสังคมของตัวเอง (Social network) ที่แสดงถึงพลงัอำนาจของการสื่อสารระหว่างบุคคล 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้นำทางความคิดอาจจะสามารถกลายเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายของตนเองได้ แต่
ในงานศึกษาของ Burt (1999) พบว่า มีอีกตำแหน่งหน่ึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่เป็นผู้นำทางความคิด
อีกประเภทหน่ึงก็คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในการครองข้อมูล (Opinion broker) ที่ เชื่อมต่อการส่งต่อข้อมูล
จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึงได้ (สุดารัตน์ แสงแก้ว , ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิ ลป์ , และ ปรีด า 
ศรีนฤวรรณ, 2561) 

ปัจจัยเร่ืองของเทคโนโลยีอินเทอร์เนต โซเซียลมีเดีย และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
น้ันเข้ามากัดกร่อนความสำคัญของแนวคิดภาวะความเป็นผู้นำ เน่ืองจากสามารถเพิ่มการเติบโตของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ภาวะความเป็นผู้นำความคิดต้องเกดิ
การปรับตัว รูปแบบของภาวะความเป็นผู้นำความคิดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลยังคงให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาหรือมุมมองต่าง ๆ อยู่  
แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือการเกิดขึ้นของช่องทางการสื่อสารที่กว้างขวางและมีความหลากหลาย
มากขึ้น เช่น สื่อสารผ่านอีเมล มือถือ หรือบริการส่งข้อความ ทุกช่องทางมีลักษณะการสื่อสารได้แบบ
ลูกผสมที่รวมหลายช่องทางเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวคิดภาวะความเป็นผู้นำความคิดถูกจัดว่าเป็นแนวคิดที่
ยังคงสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมของสือ่อยา่งร่วมสมัยและสิ่งทีท่ำให้แนวคิดน้ีขยบัขยายเติบโตไป
ได้เร่ือย ๆ อย่างมีนัยสำคัญคือการแผ่ขยายหรือปรับตัวทางแนวคิดร่วมสมัยอย่างเป็นพลวัตรที่พัฒนา
จากแนวคิดดั้งเดิม 
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ในการประชุมนานาชาติประจำปี 2556 ของสมาพันธ์การสื่อสาร ณ เมืองลอนดอน ประเทศ
อั ง ก ฤ ษ  ( International Communication Association ’ s 2013 annual conference in 
London)  มีสมาชิกของสมาคมสื่อสารมวลชนจากประเทศเยอรมนี (German Association for 
Communication) นำเสนอผลการวิจัยต่อ ผู้ฟังระดับนานาชาติ โดยมีเหล่านักวิชาการต่าง ๆ  
ตั้งคำถามในการวิจัยจากแนวคิดภาวะความเป็นผู้นำความคิดแบบดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดเชิงทฤษฎี
กัน และได้นำเสนอผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ระบุถึงความสำคัญและคุณลักษณะของภาวะความเป็น
ผู้นำความคิดในบริบทของภูมิทัศน์สื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน สำนักต่าง ๆ มุ่งให้ความสนใจในแง่มุมที่
หลากหลายของแนวคิดดงักล่าวซึง่ทำการพัฒนาและติดตามประเมินผลกัน จนสรุปผลกันในท้ายที่สุด
ได้ว่า แนวคิดภาวะผู้นำความคิดน้ันสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมของสื่อทีเ่ปลี่ยนไปได้ 

ในกระแสสมัยใหม่อันหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารน้ี แนวคิดภาวะความเป็นผู้นำทาง
ความคิดน้ันถูกศึกษาในหลากหลายศาสตร์ดังปรากฎผ่านการใช้คำเรียกแทนคำว่าผู้นำทางความคิด 
เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้สนับสนุนด้านสุขภาพ หรือผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยสุดารัตน์ แสงแก้ว และคณะ 
(2561)  สรุปความแตกต่างของการใช้แนวคิดภาวะผูน้ำทางความคิดในการศึกษาไว้ 3 ส่วนได้แก่ 

ส่วนแรก ความแตกต่างระหว่างผู้นำทางความคิดกับผู้มีชื่อเสียงเปรียบเทียบจากสถานภาพ
ของการเป็นสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้มีชื่อเสียงมักไม่เป็นสมาชิกในกลุ่ม แต่เป็นตัวแทนหรือภาพลักษณ์
ของกลุ่ม ซึ่งไม่มีการติดต่อพูดคุยโดยตรง ขณะที่ผู้นำทางความคิดมักอยู่เป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่ม 
จึงมีความใกล้ชิด มีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับไม่เป็นทางการ แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการสมาชิกใน
กลุ่ม 

ส่วนที่สอง ความแตกต่างระหว่างผู้นำทางความคิดกับผู้เชี่ยวชาญการตลาดมีจุดยืนที่ต่างกัน 
3 ประการคือ 1) บทบาทที่มีต่อกลยุทธท์างการตลาด ผู้นำทางความคิดทั่วไปมักมีบทบาทในการบอก
ต่อข้อมูลของสินค้า ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการตลาดมีบทบาทสำคัญก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงส่วนประสมทางการตลาด 2) ความเชี่ยวชาญ ข้อน้ีชัดเจนว่า ผู้เชี่ยวชาญการตลาดย่อม
ต้องมีความเจนจัดในเร่ืองการตลาดโดยทั่วไป  ขณะที่ผู้นำทางความคิดน้ันมักจะเชี่ยวชาญเป็นด้าน ๆ 
ตามความสนใจ อาจถนัด 1 อย่างหรือหลาย ๆ ด้านผสมกันก็ได้ เช่น ผู้นำทางความคิดด้านแฟชั่น 
และ 3) แรงผลักดันที่กระตุ้นภายใน สำหรับผู้เชี่ยวชาญการตลาดน้ันมาจากความเห็นอกเห็นใจอยาก
ให้ความช่วยเหลือ แต่ผู้นำทางความคิดน้ันอยู่ในรูปแบบของความต้องการเป็นผู้ฉลาดซื้อ  

ส่วนที่สาม ความแตกต่างระหว่างผู้นำทางความคิดกับนวัตกรและผู้เปิดรับสิ่งใหม่ก่อนใครมี
จุดต่างกันในการศึกษาก่อนหน้าน้ีตรงที่การบอกต่อ กล่าวคือ ก ลุ่มนวัตกรน้ันเป็นกลุ่มผู้บ ริโภคที่มี
ความว่องไวในการบริโภคก่อนและยอมรับเทคโนโลยีได้รวดเร็ว การเข้าสู่โลกออนไลน์ลักษณะของการ
บอกต่อน้ันปรับเข้ามาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นชัดของผู้นำทางความคิดเพราะ
มีการแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังพบการสื่อสารสองจังหวะ 
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(Two-step flow communication)  ในบริบทของโลกออนไลน์ โดยพบว่าข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อมวลชนน้ันกระจายไปสู่ผู้นำทางความคิด จากน้ันไหลไปตามเครือข่ายส่วนตัวของผู้นำทางความคิด 
ต่อจากน้ันก็ไปสู่ผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็วมากกว่ายุคก่อนหน้าน้ี (Liu, 2007 อ้างถึงใน สุดารัตน์ แสง
แก้ว และคณะ, 2561) 

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดภาวะผู้นำทางความคิดมีลักษณะเป็นแนวคิดร่วมสมัยที่ยังคงใช้ใน
งานวิจัยในด้านการสื่อสาร พลวัตรของแนวคิดน้ีพัฒนาขึ้นจากการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในชุมชน
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการสื่อสารไปเป็นช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภาวะผู้นำทาง
ความคิดก็ยังทรงอิทธิพลในการอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ได้อย่างร่วมสมัย ทั้งในประเด็นด้าน
การเมือง ด้านการตลาด หรือด้านการสาธารณสุข เป็นต้น ถือได้ว่า แนวคิดภาวะผู้นำทางความคิดน้ัน
สามารถบูรณาการในการศึกษาที่สนใจการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารแบบสองจังหวะที่กระจายจาก
แหล่งข้อมูลไปยังผู้นำทางความคิดและส่งต่อไปยังผู้รับสารในเครือข่ายหรือกลุ่มทางสังคม ลักษณะ
การไหลของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะในตัวเองอันเน่ืองมาจากรูปแบบของผู้นำทาง
ความคิดที่มีคุณลักษณะในการสื่อสารที่ต่างไปจากบุคคลประเภทอื่นในสังคม 

 
2.2.3 ทักษะการสื่อสารของผู้นำทางความคิด (Opinion leadership’s 

communication skill)……………………………. 
ในการศึก ษาภาว ะผู้นำท างค วามคิ ดด้ านการสื่ อส ารค วาม รู้เกี่ ยว กับ สุข ภ าพข อ ง  

อส ม .น้ัน จึงต้ อ งให้ ค วามสำคัญกั บ ท ฤษ ฎี ก ารสื่ อ สารแ บ บ ส อง จังห วะ  ( Two-step flow 
communication theory) ประกอบกันกับแนวคิดภาวะผู้นำทางความคิดเพื่อที่จะทำความเข้าใจใน
เชิงทฤษฎีที่เป็นรากฐานสำคัญในงานศึกษาคร้ังน้ี 

ทฤ ษ ฎี การสี่อ ส ารส อง จังห วะ  (Two-step flow of communication theory) มี ข้ อ
สมมติฐานและหลักการที่เชื่อว่า ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสื่อสารน้ันสามารถที่จะแพร่กระจายออกไป
ยังผู้ รับสารได้ น้ัน  มักถูกแทรกแซงโดยผู้นำท างความคิดในฐานะสมาชิกในชุมชนหรือสังคม  
หน่ึง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในการสื่อสารมวลชนและข้อความต่าง ๆ  จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดย
ผู้นำทางความคิดจะนำข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณาตีความด้วยตนเองเพื่อส่งต่อเป็นข้อมูลข่าวสารไปยัง
ผู้อื่นต่อไป จากน้ันผู้นำทางความคิดถูกพิจารณาว่าเป็นกระบวนการในการแทรกแซงระห ว่างการ
สื่อสารโดยตรงของสื่อกับปฏิกิ ริยาการโต้ตอบโดยตรงของผู้ชมหรือผู้ รับสาร ผู้นำทางความคิดจึง
ค่อนข้างมีอิทธิพลในการชักจูงหรือชี้นำทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คน ดังน้ันทฤษฎีการสี่อสารสอง
จังหวะจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจในสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจเจก
หรือกลุ่ม 
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บทบาทการสื่อสารของผู้นำทางความคิดน้ันเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารภายในเครือข่าย
ชุมชน/สังคมที่ตนเองอยู่อาศัย ผู้ที่มีภาวะผู้นำทางความคิดจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นใน
เครือข่ายการสื่อสาร ดังในงานวิจัยของ นรมน นันทมนตรี (2544) กล่าวว่าผู้นำชุมชนน้ันมียุทธวิธีใน
การสื่อสารเพื่อชักจูงให้สมาชิกในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดปริมาณขยะ โดยใช้ 7 วิธีการ
ได้แก่ 1) การนำตนเองมาเป็นสื่อในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่สมาชิก 2) การพูดคุยกับสมาชิกใน
ชุมชนอย่างใกล้ชิด 3) การชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน 4) การใช้เสียงตามสายในชุมชนเพื่อ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 5)  การจัดประชุมเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชน 6) การเลือกสมาชิกเพื่อ
ผลักดันให้เป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และ 7) การสื่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติตามผู้นำชุมชน งานวิจัยของนริศรา หอมละออ, ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์, ธีรพงษ์ บุญรักษา, และ 
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ (2557) มองว่าบทบาทผู้นำในด้านการสื่อสารน้ันจำเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาข้อมูล ผู้รับสาร และบริบทสังคม โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน ซึ่ง รูปแบบการสื่อสารในบริบทของงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้นำในด้านการ
สื่อสารเลือกใช้การประชุมทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและมอบหมายงาน รวมถึงเป็นพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายการทำงานเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม Men (2014) พบว่า ผู้นำส่วนใหญ่มักใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในเชิงบวก แต่การสื่อสารผ่านอีเมลน้ันพบว่าพนักงาน
ใช้ประโยชน์ในเชิงการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากองค์กรเท่าน้ัน ส่วนในเร่ืองประเด็นสำคัญที่ต้องใช้การ
ตัดสินใจ นโยบาย กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรมักมีรูปแบบการสื่อสารแบบ
ระหว่างบุคคลกับผู้ จัดการเสียส่วนใหญ่ นอกจากน้ีในงานวิจัย de Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., 
Oostenveld, W. (2010) ระบุว่ารูปแบบการสื่อสารของผู้นำมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ การรับรู้ถึงบทบาทของผู้นำ ความพึงพอใจต่อผู้นำ และความผูกพันของสมาชิกในทีม อีกทั้งยงั
พบว่า ลักษณะของผู้นำน้ันเป็นตัวแปรสื่อกลางในความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับผลลัพธ์
ของภาวะผู้นำอีกด้วย 

ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะน้ีสามารถที่จะทำนายอิทธิพลของสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้รับสารได้ และยังช่วยในการอธิบายว่า เหตุใดการรณรงค์ของสื่อ (Media campaigns) จึงอาจมี
แนวโน้มที่ล้มเหลวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งทฤษฎีการสี่อสารสองจังหวะน้ีจะ
พื้นฐานที่ต่อยอดไปยังทฤษฎกีารสี่อสารหลายจังหวะหรือทฤษฎกีารแพร่กระจายนวัตกรรมต่อไปไดอ้กี 

การสื่อสารในองค์การหน่ึงน้ัน มีการสื่อสารทั้งรูปแบบระหว่างบุคคลและระหว่าง กลุ่มที่มี
ความซับซ้อน หากมองการสื่อสารเป็นรูปแบบของเครือข่าย ( Communication network) ก็จะ
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบหลายทิศทาง ที่ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล
ข่าวสาร (Information flow) หรือการแพร่กระจายของข่าวสาร (Information diffusion) จากหน่วย
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หน่ึงไปยังอีกหน่วย การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการไหลเวียนของข้อมูลและเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มคณะที่อยู่ภายในองค์การให้อยู่ในรูปของโครงสร้างเครือข่าย
ทางการสื่อสาร (Goldhaber and Roger, 1979 อ้างถึงใน มานา ปัจฉิมนันท์, 2560) 

 
2.2.4 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางความคิด 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางความคิด พบในงานวิจัยของ พิชชากร พุ่มพยุง (2559)  

ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของผู้นำทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการรับ รู้ทัศนคติและการ
ตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า การที่บุคคลรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจิตจากผู้นำ
ความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินเข้าใช้บริการด้านสุขภาพจิต
อยู่ในระดับสูง 

นอกเหนือจากน้ีพบปัจจัยที่ใกล้เคียงกับภาวะผู้นำทางความคิด ซึ่งก็คือ  การสนับสนุนทาง
สังคม พบในงานวิจัยของจิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ศิวพร อึ้งวัฒนา, และ สุกฤตา สวนแก้ว (2563) 
ศึกษาเร่ือง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอสูง
เม่นย จังหวัดแพร่ พบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่ม ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ( r=0.874) ส่วนงานวิจัยของ สมรัฐ ศรีตระกูล, นิธิพงศ์  
ศรีเบญจมาศ, และ มยุรา ศิริวัฒน์ (2550)  ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำสุขภาพประจำ
ครอบครัว อำเภอวังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว และงานวิจัยของกิตติพร เนาว์
สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, และ เยาวลักษณ์ ยิ้มเยือน (2559)  ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์และอำนาจ
ในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า 
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของผู้ปว่ยความดัน
โลหิตสูง 

จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทางสนับสนุนทางสังคมน้ันมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันดูแลรักษา
โรคของประชาชน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า ภาวะผู้นำทางความคิดน้ันก็จัดอยู่ในปัจจัย
สนับสนุนทางสังคมด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยข้างต้นน้ัน บุคคลที่มีภาวะผู้นำทางความคิดน้ันมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจหรือชี้นำให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนได้  
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับขา่วสาร  

2.3.1 นิยามของการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรับสื่อ หมายถึง ระยะเวลา ช่วงเวลา และจำนวนของสื่อที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสาร 

โดยจะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ตนเองสนใจ หรือมีประโยชน์ต่อบุคคลน้ัน (McLeod & Keefe, n.d. 
อ้างถึงใน กษิดิดิศ พันธารีย์, 2563) ในทำนองเดียวกัน สุคี ศิ ริวงศ์พากร (2556) ให้ความหมายว่า 
การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง บุคคจะมีการเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สอดคล้องกับทัศนคติดั้งเดิมของตนเอง แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ซึ่งการเปิดรับข่าวสาร
สามารถแบ่งได้ 3 ประการได้แก่ 1) การแสวงหาข้อมูล ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลอื่น  
2) การเปิดรับข้อมูล ที่ต้องการทราบที่ตรงกับความสนใจ และ 3) การเปิดรับประสบการณ์ เพื่อผ่อน
คลาย (ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558) 

ลักษณะของการเปิดรับสื่อมี 3 ลักษณะ (อภิญญา แก้วเปรมกุล, 2562) ได้แก่ 
1)  การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชน ผู้รับสารคาดหวังว่าสื่อน้ันจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการได้ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรมได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและการ
ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 

2)  การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชนโดยสื่อบุคคล เป็นการอาศัยการสื่อ สารระหว่าง
บุคคลที่อาจจะเป็นการติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือโดยกลุ่ม ในการโน้มน้าวชักจูง แต่การ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านกลุ่มน้ันจะมีอิทธิพลต่อบุคคลได้มาก เน่ืองจากเป็นการรวบรวมบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกัน 

3)  การเปิดรับสารจากสื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นเคร่ืองมือที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลผ่านการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลผ่านกระบวนการ
เลือกสรรข่าวสารของมนุษย์ (Selective process) มี 3 ขั้นตอน (ชานัน รัตนโชติ , 2552, น.11  
อ้างถึงใน กุลธิดา ศรีสินสมุทร, 2558, น.7-8) ดังน้ี 

1)  การเลือกเปิดรับคือ ทิศทางที่โน้มเอียงของการเลือกสนใจข่าวสารจากสื่อแหลง่
หน่ึง ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับ เช่น ทัศนคติของผู้รับสาร โดยธรรมชาติผู้รับสารมักเลือกเปิดรับ
สื่อที่มีความสอดคล้องกับทัศนคติดั้งเดิมของตน ในทางกลับกันคือ ผู้รับสารจะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่
ตรงกับทัศนคติ เน่ืองจากอาจทำให้เกิดสภาวะไร้สมดุลกับภูมิความรู้เดิมที่มีอยู่ นอกจากน้ียังมีอีก
หลายปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับ เช่น ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม 
เป็นต้น 



40 

 

2)  การเลือกรับ รู้ เป็นกระบวนการกลั่นกรองถัดจากขั้นแรก ผู้ รับสารนำสารที่
เปิดรับมาน้ันไปตีความตามภูมิหลังของตน เช่น ประสบการณ์ ทัศนคติ ความต้องการ สภาวะอารมณ์ 
เป็นต้น 

3)  กระบวนการเลือกจดจำ เป็นแนวโน้มที่ผู้รับสารเลือกที่จะจำสารที่สอดคล้องกบั
ความสนใจ ความต้องการ หรือทัศนคติ ขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ตรงกับความสนใจก็ถูกลืมไปได้ง่ายดาย 

การเปิดรับสื่อของผู้ รับสารสามารถสรุปได้ 5 ข้อ ดังน้ี (พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , 2529, น.292  
อ้างถึงใน นิจนันท์ มั่นจริง, 2551, น.14-15)  

1)  ผู้รับสารเลือกสื่อที่สามารถหารับชมได้ (Availability) บุคคลใช้ความพยายาม
ในระดับหน่ึงในการค้นหาและเปิดรับ สื่อที่ยากต่อการเข้าถึง บุคคลจะไม่เลือกเปิดรับ ขณะที่สื่อที่
เข้าถึงง่าย บุคคลก็จะเลือกเปิดรับ 

2)  ผู้รับสารเลือกสื่อที่สอดคลอ้ง (Consistency) กับความเชื่อเดิม ค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคมของตน 

3)  ผู้รับสารเลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) บุคคลมีทางเลือกหรือช่องทาง
ในการเปิดรับสื่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบุคคลสามารถเลือกได้ตามความสะดวกส่วนตน 

4)  ผู้รับสารเลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) มักพบเห็นในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมใช้สื่อแบบเดิม ๆ  เป็นนิสัย 

 
2.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสาร 
ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการที่บุคคลตัดสินใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีองค์ประกอบ

พื้นฐาน 2 ด้าน (ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558) ได้แก่ 
1)  ด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดว่า บุคคลน้ันจะเกิด

ความสนใจหรือไม่ต่อสิ่งเร้าหน่ึงหรือไม่ 
2)  ด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่รายล้อมรอบตัว

ของปัจเจกบุคคล อันได้แก่ ครอบครัว ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี เพื่อน วัฒนธรรม เป็นต้น 
ทั้งสององค์ประกอบน้ันมีกลไกทางด้านจิตใจเป็นตัวชี้นำให้เกิดความสนใจจากภายใน

กระบวนการความคิด และชักนำไปสู่การเปิดรับหรือรับรู้ข้อมูลจากภายนอกหรือองค์ประกอบทาง
สังคมที่มีส่วนสนับสนุนหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ปัจเจกบุคคลตัดสินใจเปิดรับข่าวสารน้ัน 

ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (McLeod & Keefe, n.d. อ้างถึงใน 
กษิดิดิศ พันธารีย์, 2563) ได้แก่ 1) เวลาที่ใช้สื่อ และ 2) ความถี่ของการใช้สื่อ จำแนกตามประเภท
เน้ือหาที่แตกต่างกัน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของปัจเจกบุคคล  (ปรมะ สตะเวทิน, 2541,  
น.122 – 124  อ้างถึงใน สุภวัฒน์ สงวนงาม, 2557) ได้แก่ 

1)  ความต้องการ (Need) ปัจเจกบุคคลน้ันมีทั้งความต้องการทางกายและความ
ต้องการทางใจ ซึ่งความต้องการเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการเลือกของมนุษย์ โดยบุคคลจะเลือก
ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเพื่อเป้าหมายบางประการ เช่น เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับ 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ เป็นต้น 

2)  ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) คำว่าทัศนคติน้ันคือ ความโน้ม
เอียงของความชอบ ส่วนค่านิยมคือ สิ่งที่บุคคลยึดมั่นเป็นแนวทางในการคิดหรือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
เพื่อไตร่ตรองความเหมาะควรว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่ง น้ัน โดยทั้งสองส่งผลอย่างมากต่อการเลือกใช้
สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และเลือกที่จะจดจำ 

3)  เป้าหมาย (Goal) ปัจเจกบุคคลทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในชีวิตของแต่ละ
คน โดยเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปัจเจกบุคคลได้สร้างขึ้นมาน้ีมีผลต่อการเลือกใช้สื่อ การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจำเพื่อที่จะตอบสนองเป้าหมายของตนเอง  

4)  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลในด้านต่าง ๆ น้ันมีผลต่อ
การเลือกรับข่าวสสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหาของข่าว  

5)  การใช้ประโยชน์ (Utility) บุคคลน้ันจะให้ความสนใจและพยายามที่จะเข้าใจ 
และจดจำข้อมูลข่าวสารที่บุคคลจะสร้างนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

6)  ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) ลักษณะธรรมชาติของสื่อแต่ละ
ประเภทน้ันมีผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 

7)  บริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อม อันได้แก่ สถานที่ บุคคล และช่วงเวลา
ในสถานการณ์การสื่อสารสิ่งต่าง ๆ  มีผลต่อการเลือกของผู้ รับข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการถูกมองว่า
บุคคลน้ันเป็นคนเช่นไร มีบุคลิกภาพ นิสัยใจคออย่างไร หรือคาดหวังในตัวบุคคลน้ันอย่างไรก็มีผลต่อ
การเลือกข่าวสารของปัจเจกบุคคลน้ัน 

8)  ประสบการณ์และนิสัย  (Experience and Habit) ของผู้รับข่าวสารน้ันเกิด
ขึ้นมาจากการสะสมประสบการณ์และนิสัยที่ได้ รับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่ได้รับมา ทำให้พัฒนามา
เป็นความชื่นชอบสื่อประเภทใดประเภทหน่ึง ซึ่งจะมีผลต่อตัวตนของบุคคลต่อไปในการเลือกข่าวสาร
ตามความสนใจ ตามการตีความ และเลือกที่จะจดจำเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

โดยสรุป การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลเลือกสนใจข้อมูลข่าวสารที่ตรงตาม
ความต้องการแสวงหาความรู้และมีประโยชน์ ซึ่งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารน้ันมีปัจจัยทั้งด้าน
จิตวิทยาและด้านสังคมในการวิจัยคร้ังน้ีสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชน 
ผู้รับบริการจากอสม. อันประกอบไปด้วย แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ เลือกเปิดรับข่าวสารสุขภาพ และ
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ประเภทของข่าวสารสุขภาพ เพื่อใช้ในการพิจารณาความสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรคของประชาชนต่อไป 

 
2.3.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการปอ้งกันและรกัษาโรค  
ผลของรายงานการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสำรวจพฤติกรรมประชาชนปี 2554 

ของกรมควบคุมโรค (2554) ระบุว่าช่องทางการเปิดรับข่าวสารสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด  
3 อันดับแรกได้แก่ โทรทัศน์ สื่อบุคคลประเภท เพื่อน ญาติ คนในครอบครัว และคนในชุมชนได้แก่ 
พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่อสม.  ในงานวิจัยของวิชาญ ปาวัน, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนา
สิทธิ์, จักรฤกษ์ พลราชม, และมาสริน ศุกลปักษ์ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พบว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเปิดรับได้แก ่โทรทัศน์ 
เจ้าหน้าที่อสม. และเพื่อน คนในครอบครัว ส่วนงานวิจัยของยุพารัตน์ อดกลั้น, ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์, 
ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, และ วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการรับ รู้ข่าวสาร ความรู้ และ
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค พบว่า ประชาชนในพื้นที่ เปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูล ดังน้ี แผ่น
พับ โปสเตอร์ เจ้าหน้าที่อสม. วิทยุ และโทรทัศน์ และในงานวิจัยของ บุญรักษา รักษาคม และ อดุลย์ 
ฉายพงษ์ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารเร่ืองโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบ คุมโรคของประชาชนไทย งานศึกษาพบว่า 
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงมากที่สุดได้แก ่โทรทัศน์ และเจ้าหน้าที่อสม. (สิริลักษณ์ อุบลรัศมี, 2560) 

ดังจะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคน้ัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อที่หลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อมวลชนและสื่อบุคคลล้วนแล้วแต่  
มีส่วนในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค 

 

2.4 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 

2.4.1 นิยามของความคาดหวัง 
นิยามความคาดหวังของ Victor H. Vroom ปรากฏในทฤษฎี V.I.E โดยความคาดหวังน้ัน

หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลน้ัน บุคคลมีความต้องการหลายสิ่ง เช่น เมื่อปัจจัย 4 ได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็ยังเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ทำให้เกิดความพยายามดำเนินการวิธีการ
ใดวิธีการหน่ึง เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจหรือผลลัพธ์หน่ึง (ภัทรนิดา อักษรถึง, 2555) ความคาดหวัง 
คือ ทัศนคติเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการบริการหน่ึง ๆ  โดยเป็น
ส่วนประกอบในการวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม (2545) ให้นิยามความคาดหวังว่า ความคิดเห็นหรือสิ่งที่คาดคิดว่าจะ
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เกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คาดหวังออกมาน้ันอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ หรือเป็นการ
คาดหมายว่าจะกระทำได้และเป็นความต้องการที่จะดำเนินการไปให้ถึงเป้าหมาย  

ทฤษฎีความคาดหวัง อธิบายถึงปัจเจกบุคคลว่า มักทำงานโดยมีความคาดหวังในการทำงาน
น้ัน เขาจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ (นิติพล ภูตะโชติ, 2556) ดังน้ี 

1)  ความสัมพันธ์ระหว่างความพยาพยามกับผลสำเร็จของการทำงาน (Effort – 

Performance relationship) 
2)  ความสัมพันธ์ระหว่างผลสำเร็จของการทำงานกับรางวัล (Performance –  

Reward Relationship) 
3)  ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับเป้าหมายส่วนบุคคล  (Rewards – Personal 

goals relationship) หมายถึงมูลค่าหรือคุณคา่ของรางวัลทีง่องค์การให้เพื่อตอบแทนแกพ่นักงาน กับ
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อคุณค่าของรางวัลที่ได้รับ 

Bartal และ Martin กล่าวถึงองค์ประกอบของความคาดหวังมี 3 องค์ประกอบพื้นฐาน 
(Bartal and Martin, n.d. อ้างถึงใน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม , 
2545) ได้แก่ 

1)  ความคาดห วังในความพยายามต่ อการกระท ำ ( Effort –  Performance 
Expectancy) กล่าวคือ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในการแสดงออกของพฤติกรรมหน่ึงน้ันจะประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ หากประเมินสถานการณ์แล้วว่า มีโอกาสที่จะสำเร็จตามเป้าหมาย บุคคลน้ันก็จะ
ลงมือปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม ในทางตรงกันข้าม หากคาดคะเนแล้วว่า งานน้ันมีความยากมาก
เกินไป หรือมีอุปสรรคบางประการที่ขัดขวาง บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรม อาจกล่าวได้
ว่า ความพร้อมของสภาพแวดล้อมภายนอก และทักษะความสามารถของปจัเจกบุคคลน้ันเป็นสิ่งชี้นำ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นมา 

2)  ความค าดหวั งในก ารก ระท ำต่อ ผ ลลั พ ธ์ (Performance – Outcome 
Expectancy) เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมว่า หากปัจเจกบุคคลได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วน้ัน จะได้รับผลลัพธ์กลับมาอย่างไร และผลลัพธ์น้ันเป็นเชิงลบ
หรือเชิงบวก คุ้มค่าที่ลงมือกระทำไปแล้วหรือไม่  โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้ันสามารถแยกออกเป็น  
2 ลักษณะได้แก่ ผลลัพธ์ภายนอก เช่น เงิน หรือคำชม เป็นต้น ส่วนอีกลักษณะหน่ึงคือ ผลลัพธ์ภายใน 
เช่น ความรู้สึกเติมเต็มชีวิต ดังน้ันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้ีจึงเป็นแรงจูงใจก่อให้เกิดพฤติกรรม  

3)  ความคาดหวัง ในคุณค่าของผลลัพธ์ (Valence of Outcome) กล่าวคื อ  
เมื่อปัจเจกบุคคลได้กระทำการลงไปอย่างเต็มความสามารถแล้วน้ัน ย่อมคาดการณ์คุณค่าของผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไป หากคุณค่าของผลลัพธ์ถูกให้คุณค่ามากก็จะเป็นรางวัลที่มีค่าสูง และ
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ในทางกลับกัน หากให้คุณค่าของผลลัพธ์น้อยก็จะเป็นรางวัลที่มีค่าต่ำ อาจสรุปได้ว่า รางวัลที่มีคุณค่า
สูงจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลตัดสินใจแสดงพฤติกรรมออกมา 

 
2.4.2 ความคาดหวังในการสื่อสาร 
การศึกษาความคาดหวังในการสื่อสารปรากฎในทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า  

(Expectancy – Value Theory) ที่ถูกคิดค้นโดย  John William Atikinson และถูกพัฒนาเชิ ง
ทฤษฎีมาอย่างต่อเน่ืองในแวดวงวชิาการหลากหลายแขนง โดยทฤษฎน้ีีถูกนำไปใชใ้นการศึกษาความ
คาดหวัง การเห็นคุณค่าในหลากหลายด้าน อาทิ การสื่อสาร การตลาด สุขภาพ เป็นต้น โดยมีแนวคิด
เบื้องต้นคือ เพื่ออธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจส่วนบุคคลที่ขึน้อยู่กับความคาดหวงัและการเห็น
คุณค่า ที่นำไปสู่การตัดสินใจในเร่ืองหน่ึง ๆ (พรสุรีย์ สังข์ทอง, 2558)  

ความคาดหวังในการสื่อสารน้ันถูกกล่าวถึงโดย แมคเควล และเกอร์วิตซ์ ที่ใช้แนวทางการ
อธิบายพฤติกรรมผู้รับสารด้วยหลักคิดเดียวกับแนวคิดแรงจูงใจ โดยมีความเชื่อว่า ก่อนเปิดรับสาร 
ผู้รับสารจะมีความคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า (McQuail & Gurevich, 1974 อ้างถึง
ใน ศศิธร เดชารัตน์, 2560) ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวน้ีอาจสรุปได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสะสมมา
จากประสบการณ์และนำมาใช้เป็นเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
หรือวางเป้าหมายเอาไว้ ในทำนองเดียวกัน ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง  การตระหนักถึง
หน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งห น่ึง หรือพฤติกรรมอย่างหน่ึง โดยความคาดหวังที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสื่อ 
คือ ความเชื่อส่วนบุคคลที่ เชื่อว่า สื่อมีความสามารถหรือศักยภาพที่ เป็นประโยชน์และสามารถ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจตามขึ้นมา และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปิดรับสื่อได้ (ธีรวันท์ โอภาสบุตร และ 
พลอยชนก พรวสุรัตน์, 2564) 

 
2.4.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการสื่อสาร  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการสื่อสารพบว่า งานวิจัยของ

สุพัตรา ศรีชุม (2560) ศึกษาเร่ือง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการ
รับรู้และความคาดหวังของประชาชน ตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Paired Sample 
t-test เก็บข้อมูลจากประชาชนจำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ผู้ รับบริการมีความ
คาดหวังต่อการปฏิบัติงานของอสม. อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดย
ทำตนเป็นแบบอย่าง และสร้างพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน แต่มีการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของอสม.น้ัน
อยู่ในระดับค่อนข้างไม่ดี ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.น้ัน มีความคาดหวังสูงกว่าการรับ รู้ใน
บทบาทของอสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในงานวิจัยของ จิรวัฒน์ นนทิการ และ 
สินี กิตติชนม์วรกุล (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมเสนอข่าวของสื่อและความคาดหวังของประชาชนใน
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จังหวัดสงขลาต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
เก็บแบบสอบถามจากประชาชนจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
เสนอข่าวในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณรายด้านได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านความรับผิดชอบและความตระหนักในอาชีพ และด้านบทบาทหน้าที่ของสื่อ เรียงตามลำดับ ใน
ส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสนอข่าวกับความคาดหวังของประชาชนต่อการเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่นน้ัน มีความสัมพันธ์ระดับสูง โดยเฉพาะความคาดหวังด้านบทบาท หน้าที่
สื่อมวลชน ความคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพระดับท้องถิ่นน้ันพบในงานวิจัย หน่ึงหทัย ขอผลกลาง 
(2558) เร่ืองแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ ใช้การสัมภาษณ์  
กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบวิเคราะห์เน้ือหาสื่อท้องถิน่ มีข้อค้นพบว่า บทบาทที่พึงประสงค์
ของสื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพน้ัน ได้แก่ บทบาทในการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชน การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และควรมี
การสร้างเครือข่ายสุขภาพอนามัยในท้องถิ่น  

งานวิจัยทั้งสี่ชิ้นน้ีแสดงให้เห็นว่า ประชาชนน้ันมีความคาดหวังในการสื่อสารเป็นอย่างมากต่อ
การปฏิบัติงานของสื่อ ทั้งสื่อมวลชนและอสม.ในฐานะเป็นสื่อบุคคลอนัเป็นแบบอย่างที่ดตี่อประชาชน 
ถึงแม้ว่าจะมีการรับ รู้ที่ค่อนข้างไม่ดีในการปฏิบัติงานของอสม. แต่จะเห็นได้ว่า ความคาดหวังในการ
สื่อสารสุขภาพระดับท้องถิ่นน้ัน มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันเป็นเร่ืองของ
เน้ือหาสารที่ส่งไปยังประชาชนน้ันที่จะไปสู่การทำงานเชิงปฏิบัติการในการดูแล ป้องกัน และรักษาโรค
ของประชาชนต่อไป 

นอกจากน้ีงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการสื่อสารที่สัมพันธ์หรือมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร เช่น การเปิดรับสื่อ การตัดสินใจใช้ข้อมูล หรือการมีพฤติกรรมการป้องกัน
และรักษาโรค พบงานวิจัยลักษณะดังกล่าว ดังน้ี งานวิจัยของ ธีรวันท์ โอภาสบุตร และ พลอยชนก  
พรวสุรัตน์ (2564)  ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กรของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เก็บแบบสอบถามจากประชาชนจำนวน 
400 คน ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์ทางบวก ในงานวิจัยของ 
กัลยา ลลิตพาณิชย์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่าน
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการร้านยา ทำการวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยไปข้างหน้าจากกลุ่มตัวอย่าง  
72 คน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยความคาดหวังประโยชน์
ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.03) และ
สุดท้ายในงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ที่ เสี่ยง ในอำ เภอคลองขลุง จังหวัดก ำแ พงเพช ร พบ ว่า  
ความคาดหวังถึงผลของพฤติกรรมร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรค (Beta= -
0.234, p = 0.001) 

จากการทบทวนงานแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความคาดหวังน้ัน จะเห็นได้ว่า  
ความคาดหวังถูกศึกษาทั้งในฐานะตัวแปรต้นและตัวแปรตาม บางงานวิจัยก็ศึกษาหาความสัมพันธ์ 
หรือบางงานก็ศึกษาหาอิทธิพลระหว่างปัจจัย อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิ จัยได้กำหนดปัจจัย
ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคจากอสม. เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาเพื่อหา
ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจาก  
อสม. ต่อไป 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

2.5.1 นิยามของพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนา

สุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2565 ให้
ความหมายคำว่า การป้องกันควบคุมโรค ประกอบไปด้วย 2 ส่วน (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ได้แก่ ส่วนแรกคือ การป้องกันโรค (Prevention) และการควบคุมโรค (Control)  

กรมควบคุมโรคให้คำนิยาม การป้องกันโรค คือ มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะ
เกิดโรคหรือภัย เพื่อไม่ให้เกิดโรคภัย น้ัน ส่วนคำว่า การควบคุมโรค คือ มาตรการและกิจกรรมที่
ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยขึ้นมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรคภัยน้ันสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนน้อยทีสุ่ด และไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก หรือหาก
ยังคงเกิดปรากฏขึ้นมาซ้ำอีกคร้ังก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีกรมควบคุมโรคระบุว่า นิยามความหมายของ การป้องกันโรค น้ันครอบคลุม
ความห มายขอ งการควบ คุมโรคไปแ ล้ว ตั้งแต่กิ จกรรมที่ ดำเนินการก่อ นเกิดโรค ( Primary 
prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ (Secondary prevention) แล ะเกิดอาการแล้ ว 
(Tertiary prevention) ซึ่งแต่ละช่วงมีวัตถปุระสงค์ที่ตา่งกัน (วชิระ เพ็งจันทร์, ม.ป.ป.) ดังน้ี 

กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนเกิดโรค (Primary prevention) มีวัตถุประสงค์ได้แก่ การส่งเสริม
ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน การส่งเสริมให้ร่างกายมีความต้านทานต่อโรคต่าง ๆ 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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กิจกรรมหลังเกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ (Secondary prevention)  มีวัตถุประสงค์
ได้แก่ การระงับกระบวนการดำเนินของโรค การป้องกันการแร่เชื้อและระบาดของโรคไปยังบุคลอื่น 
หรือชุมชนอื่น โดยมุ่งเน้นคัดกรองโรคให้เร็วที่สุดก่อนจะมีอาการ และให้การรักษาทันท่วงที 

กิจกรรมหลังเกิดอาการแล้ว (Tertiary prevention) มีวัตถุประสงค์เพื่อปอ้งกันความสูญเสีย
จากโรค หรือป้องกันการเกิดโรคซ้ำ 

พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ
อนามัยของประชาชน เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติเป็นประจำ 
บ่อยคร้ัง นาน ๆ คร้ัง บางคร้ัง และไม่เคยปฏิบัติเลย (รพ.สต.บ้านท่าข้าม, 2560)  

นิย ามขอ งพฤ ติก รรมก ารป้ อ งโรค  ใ นง านวิ จัย อั ง ศินันท์  อิ นท รก ำแ ห ง (2561 )  
ให้ความหมายเอาไว้ 4 ความหมาย จำแนกตามโรค และระดับอายุ ดังน้ี 

1)  พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดในกลุ่มวัยเรียน (อายุ 6 – 14 ปี) หมายถึงการ
กระทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมปฏิบัติที่แดสงออกถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการตนเอง ด้วย
การศึกษาโรคไข้เลือดออก จากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และ
ผู้รู้ การดูแลตนเองหรือผู้อื่นไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้เลอืดออก การปฏิบัติตนไม่ให้ยงุกัดโดยวิธตี่าง ๆ   

2)  พฤติกรรมป้องกันเสี่ยงทางเพศในกลุ่มวัย รุ่นและเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) 
หมายถึงการกระทำในการปฏิบัติตัวหลีกและการปฏิเสธในการมีเพศสัมพันธ์ 

3)  พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 
ปี) หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับ หลักโภชนาการ ด้วยการควบคุมปริมาณและชนิดของอาหารให้
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อ 

4)  พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง 
การกระทำหรือปฏิบัติกิจกรรมในการงดเว้นสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ ด้วยการต้านทานกันการเกิดโรค  

กล่าวโดยสรุป นิยามของพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคน้ัน หมายถึง กิจกรรม
ที่ประชาชนดำเนินการไปเพื่อป้องกันและควบคุมภัยจากปัญหาทางสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
เกิดขึ้นไปแล้ว ทั้งน้ีกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของประชาชน 
  



48 

 

2.5.2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 
ในการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือมีอทิธิพลกับพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรคภัยต่าง ๆ  ดังน้ี 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคพบใน

งานวิจัยของวิชาญ ปาวัน และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรม
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร 
ความรู้เร่ืองโรคและภัยสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพใน
ระดับต่ำ (r=.321, .171, และ .373)  อีกทั้งยังพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับ รู้ข่าวสารมาก
ที่สุดได้แก่ โทรทัศน์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเพื่อนหรือคนในครอบครัว 

ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การรับรู้ความรุนแรงโรค การรับรู้ความสามรถ
ตนเอง หรือการรับ รู้อุปสรรค ที่สัมพันธ์ห รือมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคน้ัน  
พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี ในงานวิจัยของเกณิกา สงวนสัตย์, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, เกษม ชูรัตน์, และ 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังของพนักงาน: กรณีศึกษาในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการ
วิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานจำนวน 
210 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่ทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง ได้แก่ การรับ รู้ความรุนแรงของการเกิดโรค และปัจจัยการรับ รู้ความสามารถตนเองในการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค สามารถร่วมทำนายได้ร้อยละ 35.4 ที่ระดับ 0.05 ส่วนงานวิจัยของณัชยา  
พวงทอง (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผูสู้งอาย ุจังหวดั
อุทัยธานี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ จำนวน 349 คน 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การหกล้มของผู้สูงอายุ ได้แก่  อายุ อาชีพ การรับรู้ความรุนแรงของการหกล้ม การรับรู้อุปสรรคต่อ
พฤติกรรมป้องกันการหกล้ม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และสภาพความปลอดภัยของพื้นที่  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และในงานวิจัยของประนอม กาญจนวณิชย์ (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สำรวจจากอสม. จำนวน 390 คน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า อายุและการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการปฏิบัติดูแลตนเองร่วมกันทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของอสม.ได้ร้อยละ 
17.8 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ได้แก่ อายุ (r = 0.172) การรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อโรค (r = 0.233) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (r = 0.248) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการปฏิบัติ
ดูแลตนเอง (r = 0.388) และการรับรู้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติดูแลตนเอง (r = 0.047) 
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ส่วนในงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) พบว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยน้ันมีทั้งปัจจัยที่เกิด
จากความคาดหวังของปัจเจกบุคคลเอง อิทธิพลทางสังคม และการสื่อสาร โดยศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสงูของผู้ที่มีความเสี่ยง ในอำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวเิคราะห์ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างอายุ 35 – 59 ปี จำนวน 485 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังถึงผลของพฤติกรรม 
ความคาดหวังความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
ความเพียงพอของรายได้ภายในครอบครัว และบุคคลทีใ่ห้ขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง 
สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรคได้ ร้อยละ 21.0 (Adjusted R2 = 0.210) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนใน
ข้างต้น พบว่า ปัจจัยการสื่อสารเป็นตัวแปรหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคได้
เช่นกัน และพบไม่มากนักในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ไปให้ความสำคัญกับปัจจัยแรงจูงใจ เช่น การรับ รู้เกี่ยวกับ
ความสามารถในตนเอง ความรุนแรงโรคต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยน้ีจึงให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยการ
สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 
 

2.6 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นนำมาสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยมี  
ตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร ซึ่งมีองค์ประกอบจำนวนทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยความคาดหวัง
ในการสื่อสารสุขภาพ 2) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ 3) ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิด  
ซึ่งปัจจัยทั้งสามส่งผลต่อพฤตกิรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้วิจัยกำหนดสมมติฐานได้ 3 ข้อดังน้ี 

H1: ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

H2: ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน
และรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

H3: ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิด ในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

H4: ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของประชาชน 
ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 
2.6.1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรกัษาโรค 
ในการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคพบในงานวิจัยของ ตวงพร พิกุลทอง (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีความเสี่ยง ในอำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหติสูง อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05  โดยปัจจัยความคาดหวังถึงผลของพฤติกรรมร่วมกันทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรค (Beta= -0.234, p = 0.001)  

นอกจากน้ี ผู้วิจัยพบงานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาปัจจัยความคาดหวังกับตัวแปรตามอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพหรือการสื่อสารระดับชุมชน ที่มีความใกล้เคียงกับประเด็นในการศึกษา
คร้ังน้ี ดังน้ี ในงานวิจัยของ กัลยา ลลิตพาณิชย์ (2558) ศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการร้านยา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
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ความคาดหวังในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p=0.03) งานวิจัยของ Zhang et al. (2019) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของผู้ป่วย
ในการใช้แอปพลิเคชันการจัดการโรคเบาหวาน โดยต่อยอดจากแนวคิด UTAUT กรณีศึกษาสำรวจบน
เว็บไซต์ พบว่า ตัวแปรความคาดหวังในบทบาทในการปฏิบัติงาน (Performance expectancy)  
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงฤติกรรม (Behavioral intention)  และในงานวิจัยของ 
จิรวัฒน์ นนทิการ และ สินี กิตติชนม์วรกุล (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเสนอข่าวของสื่อและ
ความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น  ผลการวิจัย 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสนอข่าวกับความคาดหวังของประชาชนต่อการเสนอข่าว
ของสื่อมวลชน อยู่ในระดับสูง 

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าตัวแปรที่ทบทวนวรรณกรรมมาข้างต้นน้ัน พบเพียงงานวิจัยของตวงพร 
พิกุลทอง (2564) ที่มีความใกล้เคียงกับการศึกษาในคร้ังน้ี และงานวิจัยชิ้นอื่น ๆ ที่ศึกษาปัจจัยความ
คาดหวังต่อตัวแปรตามอื่นๆ ในขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาพ อย่างไรก็ตามสำหรับการศึกษาคร้ังน้ีให้ความ
สนใจในปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพที่  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

H1: ปัจจัยความคาดหวังในการส่ือสารเพื่อป้องกนัและรักษาโรคของอสม. มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอสม. 
H4: ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของประชาชน 

ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
 

2.6.2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  
ในการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสัมพันธ์

หรือมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคพบในงานวิจัยของวิชาญ ปาวัน และคณะ (2559)  
ที่ศึกษาเร่ือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ผลการวิจัย
พบว่า การรับ รู้ข้อ มูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลการรับ รู้ข่าวสาร ความรู้เร่ืองโรคและภัยสุข ภาพ  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในระดับ ต่ำ (r=.321, .171, และ 
.373) ในงานวิจัยของ มณฑล หวานวาจา (2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารกับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยหาค่า
ความสัมพันธ์จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการวิจัยระบุว่า  การเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.23 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ  และในงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) 
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ผลการวิจัยพบว่า สื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคน้ันสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกั น
โรคได้ (Beta=0.530, p=0.023) 

กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนงานวิจัยที่ใช้ตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารน้ัน พบว่า 
ตัวแปรน้ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงงานวิจัยที่ศึกษา
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคน้ันพบเพียง 1 ชิ้น การวิจัยคร้ังน้ีจึงได้กำหนด
สมมติฐานในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันแลรักษาโรคต่อไป 

H2: ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษา
สุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอสม. 

H4: ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของประชาชน 
ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

2.6.3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค 
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางความคิดหรืออิทธิพลทางสังคมที่สัมพันธ์

หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสุขภาพ พบในงานวิจัยของจิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ (2563) 
ศึกษาเร่ือง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สงูอายุในชมรมผู้สงูอายุ อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่ม ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น (r=0.874) ในงานวิจัยของสมรัฐ ศรีตระกูล และคณะ 
(2550) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำ
สุขภาพประจำครอบครัว  ในงานวิจัยของกิตติพ ร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับ  
ปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และในงานวิจัยของณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ ,  
จารีศรี กุลศิ ริปัญโญ, อรุณ นุรักษ์เข , กิตติศักดิ์  หลวงพันเท  (2561) เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคในประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษา
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยนำปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
ตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์ทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือด ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
การมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรค (ร้อยละ 41.6)  R2  = .416  นอกจากน้ียัง



53 

 

พบในงานศึกษาของกัลยา ลลิตพาณิชย์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บ ริการร้านยา ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลทางสังคมมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลสขุภาพอยา่งมีนัยสำคัญทางสถติิ (p=0.00) 

กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกัน
และรักษาโรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษโรคของประชาชนน้ัน ตัวแปรที่เป็นปัจจัย
ภาวะผู้นำทางคิดน้ันปรากฎอยู่ในรูปแบบในฐานะแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ซึ่งบางงานวิจัยก็พบว่าปัจจัยน้ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคได้ด้วย จึงนำมาสู่การตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำทาง
ความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม. ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษา
โรคของประชาชน 

H3: ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค ของอสม .  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

H4: ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของประชาชน
ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 



 

 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 
ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 เป็นใช้ระเบียบวิธีวิ จัยการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
ของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เขตสุขภาพ 5 ซึ่งดำเนิน
ระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

3.1  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 แหล่งข้อมูลใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากแหล่งขอ้มูล
บุคคลโดยตรง ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเชงิสำรวจ โดยเก็บข้อมูลดว้ย
แบบสอบถามจากประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุ ขภาพ
ประชาชน เขตที่ 5 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยเชิงปริมาณน้ันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นตัวแทนของข้อมูลและ
ประชากร ทำให้การได้มาของกลุ่ม ตัวอ ย่างน้ันจำเป็ นต้องมีกระบ วนการสุ่มอย่างเป็ นระบ บ  
(อนันต์ ศรีโสภา, 2527) ดังต่อไปน้ี 

 
3.2.1 ประชากร (Population) 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 ซึ่งข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(2564) พบว่า มีจำนวนประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ในปีพ.ศ.2564 จำนวน
รวม 5,352,305 คน  

 
3.2.2 ขอบเขตของประชากร (Population frame) 
ในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน (2561)  ระบุว่า เขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน เขตที่  5 ประกอบไปด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร  

1)  จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2564) ระบุ
ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร จำแนกระดับอำเภอ ดังน้ี เมืองกาญจนบุรี 173,191 คน ไทรโยค 64,116 

คน บ่อพลอย 57,619 คน ศรีสวัสดิ์  26,886 คน ท่ามะกา 136,220 คน ท่าม่วง 108,217 คน ทองผา
ภูมิ 68,569 คน สังขละบุรี 48,694 คน พนมทวน 53,169 คน เลาขวัญ 58,397 คน ด่านมะขามเตี้ย 
34,539 คน หนองปรือ 31,556 คน และห้วยกระเจา 34,352 คน รวมทั้งสิ้น 895,525 คน 

2)  จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ เมืองนครปฐม 280,482 คน 
กำแ พงแ สน 128,562 คน นครชั ยศ รี 111,658 คน ดอ นตู ม  48,871 คน บ างเล น 94,239 คน  
สามพราน 213,646 คน และพุทธมณฑล 42,572 คน รวมทั้งสิ้น 920,030 คน 

3)  จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ เมืองราชบุรี 203,343 คน จอม
บึง 64,339 คน ส วนผึ้ ง 53,504 คน ด ำเนินสะดวก 92,641 คน บ้านโป่ง 172,621 คน บางแ พ 
44,667 คน โพธาราม 136,610 ปากท่อ 67,879 คน วัดเพลง 12,184 คน และบ้านคา 25,313 คน 
รวมทั้งสิ้น 873,101 คน 

4)  จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ เมืองสุพรรณบุรี 168,079 

คน เดิมบางนางบวช 71,774 คน ด่านช้าง 68,307 คน บางปลาม้า 77,210 คน ศรีประจันต์ 61,693 
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คน ดอนเจดีย์ 46,168 คน สองพี่ น้อง 127,800 คน สามชุก 54,060 คน อู่ทอง 121,930 คน และ
หนองหญ้าไซ 49,313 คน รวมทั้งสิ้น 846,334 คน 

5)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่  เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
91,780 คน กุ ยบุรี 43,739 คน ทับสะแก 49,903 คน บางสะพาน 77,124 คน บ างสะพานน้อ ย 
40,165 คน ปราณบุรี 79,347 คน หัวหิน 121,573 คน สามร้อยยอด 50,485 คน รวมทั้งสิ้น 554,116 

คน 
6)  จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองเพชรบุรี 123,146 คน เขา

ย้อย 39,020 คน ห นองหญ้าปล้อง 16,249 คน ชะอำ 81,205 คน ท่ายาง 86,419 คน บ้ านลาด 
52,051 คน บ้านแหลม 53,685 คน และแก่งกระจาน 33,416 คน รวมทั้งสิ้น 485,191 คน  

7)  จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ  ได้แก่ เมืองสมุทรสงคราม 
106,326 คน บางคนที 31,824คน และอัมพวา 55,155 คน รวมทั้งสิ้น 193,305คน 

8)  จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองสมุทรสาคร 302,957 

คน กระทุ่มแบน 181,373 คน และบ้านแพ้ว 100,373 คน รวมทั้งสิ้น 584,703 คน 
 

3.2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling) เพื่อทำให้การเลือกตัวอย่างน้ันมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมาย ซึ่งการสุ่ม 
(Random) น้ันจะต้องกระทำโดยไม่มีความลำเอียง รวมถึงการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  ร่วมด้วย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ซึ่งประกอบไปด้วย 8 จังหวัดดังที่กล่าวไปข้างต้น  

ผู้ศึ ก ษ าใช้ ก ระบ ว นการสุ่ มตั ว อย่ าง แ บบ ห ล าย ขั้ นตอ น (Multi-Stage Sampling)  
(ธีระ สินเดชารักษ์ , 2557) โดยเร่ิมการสุ่มตัวอย่าง ในขั้นแรกถึงขั้นที่สามน้ัน เน่ืองจากประชาชนใน
เขตสุขภาพที่ 5 น้ันได้รับบริการจากอสม. ในพื้นที่  ทุกเพศ ทุกวัย  ทุกอาชีพ อย่างเท่าเทียม ทำให้มี
คุณลักษณะร่วมที่เหมือนกัน ดังน้ันจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling: SRS) 
ในการสุ่มเลือกระดับจังหวัด ผลการสุ่มขั้นแรก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ขั้นที่สอง ผลการสุ่มที่ได้คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน อำเภอหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบ้านลาด และอำเภอสามร้อยยอด อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
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ขั้นที่สาม ผลการสุ่มที่ได้คือ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาล
ตำบลบ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เทศบาลตำบลไร่เก่า และเทศบาลตำบล 
ปราณบุรี 

ขั้นที่  4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นตามความสะดวก ( Convenience 
Sampling) โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือตำบล ในการเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างตามเป้าหมายหรือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีผังการสุ่มตัวอย่างดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ผังการสุ่มตัวอย่าง 
 
3.2.4 การกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ใช้การกำหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 

 
สูตรคำนวณของ Taro Yamane 

n =
N

1 + N(e)2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขี้นได้ (0.05) 
แทนค่า 

n =
5,352,305

1 + 5,352,305(0.05)
2
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จากการแทนค่าในสูตรได้ผลของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 399.97 คน ดังน้ันผู้วิจัย จึง

กำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิ จัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำด้วยตนเองผ่านการทำหนังสือขออนุญาตจากคณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เพื่อใช้สำหรับการติดต่อประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย จากจำนวน
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือนโดยประมาณ 

 

3.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปรมีใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ มีจำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 
1) ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค 
2) ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดของอสม. 
3) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

ตัวแปรตาม มีจำนวน 1 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้ ดังสมมติฐานใน

การวิจัยดังต่อไปน้ี 
H1: ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 
H2: ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน

และรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 
H3: ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิด ในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 
H4: ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  ของประชาชน 

ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
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ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพ  ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อ 
และปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิด 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้ รับบริการจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 

3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิดทีเ่ก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยจำแนกดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก ่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) และมาตร
อันดับ (Ordinal scale) 

เพศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
 เพศชาย    เท่ากับ  1 
 เพศหญิง   เท่ากับ  2 
 เพศทางเลือก   เท่ากับ  3 
ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ 

  ประถมศึกษา   เท่ากับ  1 
  มัธยมศึกษา   เท่ากับ  2 
  อนุปริญญา   เท่ากับ  3 
  ปริญญาตรี   เท่ากับ  4 
  สูงกว่าปริญญาตรี  เท่ากับ  5 
  ไม่ได้ศึกษา   เท่ากับ  6 
รายได้ต่อเดือน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

ไม่มีรายได้   เท่ากับ  1 
1 – 10,000 บาท   เท่ากับ  2 
10,001 – 20,000 บาท  เท่ากับ  3 
20,001 – 30,000 บาท  เท่ากับ  4 
มากกว่า 30,001 บาท  เท่ากับ  5 

อาชีพ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มคือ 
เกษตรกร   เท่ากับ  1 
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พนักงานบริษัท/ลูกจ้างโรงงาน  เท่ากับ  2 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เท่ากับ  3 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  เท่ากับ  4 
รับจ้าง    เท่ากับ  5 
แม่บ้าน    เท่ากับ  6 
อื่น ๆ     เท่ากับ  7 
 

ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่ออสม. เร่ือง การมีภาวะผู้นำทางความคิด ในการ
สื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 2.1 ในส่วนของเกณฑ์การวัดและการให้คะแนนของตัวแปรในส่วนที่ 2 ที่ใช้มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal scale) มีข้อคำถาม 5 ข้อได้แก่ 

ระยะทางจากบ้านไปถึงรพ.หรอืรพ.สต. แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
   ใกล้มาก   เท่ากับ  1 
   ใกล้   เท่ากับ  2 
   ปานกลาง  เท่ากับ  3 
   ไกล   เท่ากับ  4 
   ไกลมาก   เท่ากับ  5 
ความสะดวกสบายในการเดินทางจากบา้นไปถึงรพ.สต. แบ่งออกเปน็ 5 กลุ่มคือ 

น้อยที่สุด  เท่ากับ  1 
   น้อย   เท่ากับ  2 
   ปานกลาง  เท่ากับ  3 
   มาก   เท่ากับ  4 
   มากที่สุด  เท่ากับ  5 
การไปมาหาสู่กับอสม.ในช่วงก่อนโควิด 19 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

   ไม่เคยไปมาหาสู่กัน เท่ากับ  1 
น้อยที่สุด  เท่ากับ  2 

   น้อย   เท่ากับ  3 
   ปานกลาง  เท่ากับ  4 
   มาก   เท่ากับ  5 
   มากที่สุด  เท่ากับ  6 
การไปมาหาสู่กับอสม.ในช่วงโควิด 19 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
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ไม่เคยไปมาหาสู่กัน เท่ากับ  1 
น้อยที่สุด  เท่ากับ  2 

   น้อย   เท่ากับ  3 
   ปานกลาง  เท่ากับ  4 
   มาก   เท่ากับ  5 
   มากที่สุด  เท่ากับ  6 
เครื่องมือติดต่อสื่อสารกับอสม. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

การพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน เท่ากับ  1 
การติดต่อทางโทรศัพท์  เท่ากับ  2 
ไลน์ (Line)   เท่ากับ  3 
เฟสบุค (Facebook)  เท่ากับ  4 
อื่น ๆ     เท่ากับ  5 

 
ตอนที่ 2.2 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ประเด็นดังน้ี 

1) ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค 
2) ภาวะผู้นำทางความคิด 
3) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
4) พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) แบบ 5 ระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังน้ี 

5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

โดยคะแนนที่ได้จากคำตอบในแบบสอบถามน้ันถูกนำมารวมกันเป็นคะแนนเพื่อคำนวณหา
ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ย ในแต่ละส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ช่วงการแบ่งคะแนนตามอันตรภาคชั้น คำนวณได้จากสูตร
ดังต่อไปน้ี 

อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนระดับชั้น
=

5 − 1

5
= 0.8 

 



62 

 

ดังน้ันแต่ละช่วงคะแนนของระดับชั้นจึงเท่ากับ 0.8 คิดเป็นการแบ่งช่วงระดับคะแนนของตัว
แปรในแต่ละชั้นดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยที่ 4.24 ขึ้นไป   หมายถึง สูงที่สุด 
คะแนนค่าเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 3.43-4.23 หมายถึง สูง 
คะแนนค่าเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 2.62-3.42 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 1.81-2.61 หมายถึง ต่ำ 
คะแนนค่าเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ต่ำที่สุด 
 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย 

ผู้วิ จัยใช้การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยทั้งการตรวจสอบความเที่ยงตรง ( Content 
Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของเคร่ืองมือดังน้ี 

 
3.6.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ในขั้นแรก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์จำนวน 3 ท่าน รวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของคำและวลีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อการวิจัยคร้ังน้ี จากน้ันนำผลจากผู้ เชี่ยวชาญที่
ประเมินเป็นที่ เรียบร้อยแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแต่ละตัวแปร  
(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดยค่าดัชนีที่ได้ต้องมีช่วงระหว่าง 0.5-1.00 
แบบสอบถามจึงจะผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงได้ หากมีค่าดัชนีต่ำกว่า 0.5 แปลผลได้ว่า  
ควรต้องปรับแก้คำถามเพื่อให้มีความสอดคล้องกบัคำถามนำวิจัย  

 

IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
  

R = ค่าคะแนนความสอดคล้อง 
N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินแต่ละข้อคำถามด้วยเกณฑ์การให้คะแนน “1” แปลว่า ข้อคำถามมีความ
สอดคล้องเชิงเน้ือหา “0” แปลว่า ไม่แน่ และ “-1” แปลว่า ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องเชิงเน้ือหา 
ซึ่งผลลัพธ์จากการคำนวณค่าดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 หากค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรทำการ
ปรับแก้ข้อคำถามหรือคัดออกไป ในทางกลับกันถ้ามีค่า IOC มากกว่าเท่ากับ 0.5 ขึ้นไปแสดงว่า 
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ข้อคำถามน้ันมีความเที่ยงตรงใช้ได้  จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องชิงเน้ือหา ( Content 
Validity) จากคณะกรรมการ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
เชิงเน้ือหา สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไปได้ 

 
3.6.2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ในส่วนน้ีผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยการเก็บข้อมูลจากประชาชน

ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อื่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ 
(Pre-test) จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อคำถามที่ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ผ่านการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า Cronbach ที่ปรากฏในแต่ละข้อคำถามต้องมี
ค่า 0.7 ขึ้นไป สามารถคำนวณจากสูตรดังน้ี 

 

α =  
𝑛

(𝑛 − 1)
[1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑥
1 ] 

 

 α คือ ความน่าเชื่อถือหรือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach 
 n คือ จำนวนข้อคำถาม 

 𝑠𝑖
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

 𝑠𝑥
1 คือ ความแปรปรวนรวมทุกข้อ 

 
ซึ่งข้อคำถามในแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 4 ส่วน มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคดังน้ี 

1) ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  ได้ค่าอัลฟา 
ที่ระดับ .957 

2) ภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  
ได้ค่าอัลฟาที่ระดับ  .947 

3) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ได้ค่าอัลฟาที่ระดับ  .883 
4) พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ได้ค่าอัลฟาที่ระดับ  .937 

จะเห็นได้ว่า ตัวแปรทั้ง  4 ตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคอยู่ในระดับที่มีความ
น่าเชื่อถือดี แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได ้
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3.7 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยครบถ้วน จากน้ันผู้วิจัยทำการ 
ลงรหัส (Coding) ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
(Statistical Package for Social Science : SPSS) ใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ
ดังน้ี 

 
3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
ใช้อธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของประชากร และการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้

ในการศึกษา โดยนำเสนอข้อมูลรูปแบบตารางแจกแจงความถี่จำนวน  (N) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
3.7.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 
สำห รับ การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ น้ันใช้ก ารวิเคราะห์ท างสถิติ 2 ป ระการ ได้แก่   

1) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
เป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ที่เป็นการมุ่งวัดระดับหรือปริมาณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ได้
ให้ความสนใจเชิงสาเหตุหรือตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม แต่เป็นการคำนวณหา
ปริมาณและทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, น.343) และ  
2) การวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณ (Multiple  Regression Analysis) ใช้ศึกษาความสัมพันธ์  
เชิงเส้นตรง (Linearity) (สุทิน ชนะบุญ, 2560) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.7.2.1  ก ารวิ เค ราะห์ ข้อ มู ลด้ วย สั มป ระสิท ธิ์ สห สั มพั นธ์แ บ บเพี ย ร์สั น 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผู้วิ จัยใช้ส ถิติสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ์แ บบ เพี ย ร์สัน  (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
สมมติฐานที่ระบุไว้ข้างต้น ในการคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมีสูตรที่ใช้คำนวณดังน้ี 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√{𝑛 ∑ 𝑋2 −(∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  …………………..(1) 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑆𝑃

√(𝑆𝑆𝑋)(𝑆𝑆𝑌)
 ………………………………………………………….(2) 
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เมื่อ  𝑆𝑃 =  ∑ 𝑋𝑌 −  
(∑ 𝑋)−(∑ 𝑌)

𝑛
   

 

𝑆𝑆𝑋 =  ∑ 𝑋2 −  
(∑𝑋)2

𝑛
  

 

𝑆𝑆𝑌 =  ∑ 𝑌2 −  
(∑ 𝑌)2

𝑛
  

 
n  = จำนวนคู่ของข้อมูลหรือขนาดตัวอย่าง 

 
Y = คะแนนหรือค่าของตัวแปร Y 
SP = ผลรวมของผลคูณ (Sum of Product) ระหว่างตัวแปร X  

กับตัวแปร Y 
SSX = ผลรวมของผลต่างกำลังสอง (Sum of Square) ของตัวแปร X 
SSY = ผลรวมของผลต่างกำลังสอง (Sum of Square) ของตัวแปร Y 

 
การทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมปรสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้องทดสอบนัยสำคัญก่อนเพื่อ

ตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ โดยตั้งสมมติฐานว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 

𝐻0;  𝜌 = 0 และ 𝐻𝑖;  𝜌 ≠ 0 ที่ระดับนัยสำคัญที่  α = 0.05 ทดสอบด้วย t-test ใช้สูตรคำนวณหา
ค่า t จากสูตร 

 

𝑡 =  𝑟𝑋𝑌√
𝑛−2

1−𝑟𝑋𝑌
2    เมื่อ df = n – 2 

  
ค่า t ที่ได้จากการคำนวณต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าวิกฤตที่ได้จากการ

กำห นดค่า α = 0.01 กับค่า df ท ดสอบสองห าค่า t ข องค่ าวิกฤ ต ห ลังจากได้ค่าวิกฤตนำมา

เปรียบเทียบกับค่า t โดยที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าวิกฤติน้ันเป็นปฏิเสธสมมมติฐาน 𝐻0  แปลว่าในขั้น
แรกตัวแปรทั้งสองน้ันมีความสัมพันธ์กันจริง 

การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พิจารณาจากค่าพิสัยของค่า 

𝑟𝑋𝑌  จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 หากเคร่ืองหมายห น้า r เป็นบวก (+)  หรือไม่มีเคร่ืองหมายใดใด  
มีความหมายว่า ตัวแปรทั้งสองน้ันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือทิศทางเดียวกนั เมื่อตัวแปรหน่ึงมีค่า
มาก อีกตัวแปรหน่ึงก็จะมีค่ามากตามไปด้วย ในทางกลับกันหากเคร่ืองหมายหน้า r เป็นลบ ( -)  
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มีความหมายว่า ตัวแปรทั้งสองน้ันมีความสัมพันธ์ในเชิงลบหรือทิศทางตรงกันข้าม เมื่อตัวแปรหน่ึง  
มีค่ามาก อีกตัวแปรหน่ึงก็จะมีค่าน้อย แต่ถ้า r = 0 หรือไม่มีนัยสำคัญกล่าวได้ว่า ตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, น. 346-347) 
ได้ดังน้ี 

r มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป  มีความสัมพันธ์กันมาก 
r มีค่าระหว่าง 0.30-0.70   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
r มีค่าน้อยกว่า 0.30 ลงไป  มีความสัมพันธ์กันน้อย 
3.7.2.2  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคุณ (Multiple Linear Regression  

Analysis) 
เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย

การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเดี่ยว (Simple Linear Regression Analysis) ที่
วิเคราะห์ตัวแปรอิสระ 1 ตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อทดสอบความสัมพันธ์รายคู่ และใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบหาปัจจัยการสื่อสารที่
พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. มีรายละเอียดดังน้ี 

1)  ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ในการวิเคราะห์การถดถอย 
(1)  ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) ต้องเป็นตัวแปรเชิง

ปริมาณ หรือตัวแปรต่อเน่ือง หรือมีระดับการวัดเป็น Interval หรือ Ratio Scale หากมีระดับการวัด
เป็น Nominal หรือ Ordinal จะต้องแปลงข้อมูลให้เป็วตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่อนนำไป
วิเคราะห์ 

(2)  ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม 
(3)  ตัวแป รอิสระไม่ควรมีค วามสัมพั นธ์ห รือเป็นอิ สระต่อกั น  

(ค่าสหสัมพันธ์ไม่ควรเกิน 0.8) ในกรณีการวิเค ราะห์ถดถอย แบบพหุคูณ เพราะจะทำให้เกิ ด 
Multicollinearity คือ การที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมากซึ่งกระทบทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) สูงเกินความเป็นจริง 

หรือตรวจสอบได้จากค่า Zero-order ตัวแปรพยากรณ์ต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูงเกินกว่า 0.8 หากเกิดภาวะ Multicolinearity ให้พิจารณาค่า Partial ที่มีค่าสูง
กว่าไว้ จะเป็นวิธีเหมาะกว่าการนำตัวแปรพยากรณ์เข้าพร้อมกันสองตัว แต่ค่าที่ใช้สำหรับตรวจสอบ
ภาวะความสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ได้อย่างชัดเจน ว่า ไม่มีความสัมพันธ์สูงจนเสมือนเป็นตัวแปร
เดียวกัน คือ พิจารณาจากตาราง Collinearity Statistics ซึ่งค่าTolerance ต้องน้อยกว่า 0.10 และ
ค่า VIF ต้องไม่เกิน 10(ประยูรศรี บุตรแสน, 2555) 
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(4)  การแจกแจงของตั วแปรตามเป็นแบ บโค้งปกติ ( Normal 
Distribution) ที่ทุกค่าของ X 

(5)  ค่าของ Y มีความแปรปรวนเท่ากันทุกค่าของ X 
(6)  ความแป รป รวนขอ งค่าคล าดเคลื่ อนจาก การพย ากรณ์  

(Residual) ที่ทุกจุดบนเส้นถดถอยมีค่าเท่ากัน 
2)  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเดี่ยว (Simple Linear Regression 

Analysis) 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเดี่ยว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ 1 ตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว ที่สามารถอธิบายความสามารถในการทำนายในการ
อธิบายผลการศึกษาคร้ังน้ีได้ 

 

สมการในรูปของประชากร 𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜀 

สมการในรูปของตัวอย่าง 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 = 𝑒 

สมการพยากรณ์  �̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้มีความหมาย ดังน้ี 
𝑌  คือ ค่าของตัวแปรตาม (โดยค่า 𝑦 ใช้สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง 

และใช้ค่า �̂� ใช้สำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย) 
X  คือ ค่าของตัวแปรอิสระ  (จะใช้สัญลักษณ์ x สำหรับค่าที่ได้จาก

ตัวอย่าง และสำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย) 

𝛼 คือ ค่าคงที่  (Contant) ของสมการถดถอย (จะใช้สัญลักษณ์ a 

สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และสำหรับค่าประมาณหรือตำทำนาย) โดยที่  𝛼 หรือ a จะเป็นจุดตัด 
(Intercept) แกน y ของสมการ 

𝛽  คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวแปร
อิสระ X (จะใช้สัญลักษณ์ b สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และสำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย) โดย

ที่ค่า 𝛽 หรือ b จะแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า x ต่อค่า y ดังน้ี ถ้าค่า x เปลี่ยนไป 1 หน่วย 
จะทำให้ค่า y เปลี่ยนไป b หน่วย 

𝜀  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) ระหว่างค่า 𝑦 และ

ค่า �̂� (จะใช้สัญลักษณ์ e สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง) 
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3)  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis 
ผู้วิ จัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อสืบสาวหาว่ามีตัวแปรอิสระใดบ้างที่
สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ (สุทิน ชนะบุญ, 
2560) ดังน้ี 

สมการในรูปของประชากร 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀 

สมการในรูปของตัวอย่าง   
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 

สมการพยากรณ์    

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑥𝑘 
 

𝑥𝑖 คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (ใช้สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง 
และสำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย) 

𝑌  คือ ค่าของตัวแปรตาม (โดยค่า 𝑦 ใช้สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง 

และใช้ค่า �̂� ใช้สำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย) 
𝑘 คือ จำนวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 

𝛽0 คือ  ค่าคงที่ (Contant) ของสมการถดถอย  (โดย 𝑏0 สำหรับค่าที่
ได้จากตัวอย่าง และสำหรับค่าประมาณหรือตัวทำนาย  

𝛽
𝑖
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัว

แปรอิสระ  𝑥𝑖  แต่ละตัว โดยที่ค่า 𝛽
𝑖
 หรือ 𝑏𝑖 จะแสดงอัตราการเปลียนแปลงของค่า 𝑥𝑖 ต่อค่า 𝑦 คือ  

ถ้าค่า 𝑥𝑖 เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทำให้ค่า 𝑦 เปลี่ยนไป 𝑏𝑖 หน่วย 
𝜀  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error หรือ Residual)  ระหว่างค่า 𝑦 

และ �̂�  (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑒 สำหรับค่าที่ไดด้จากตัวอย่าง) 
 
 



 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

ในบทที่  4 เป็นการนำเสนอผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการ
ป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชน ผู้รับบริการ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้วิจัยนำเสนอประเด็นผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
4.2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกัน

และรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอ
สม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

4.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสาร
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกัน
และรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

4.4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) ของปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการ
จากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

4.5 ก ารวิ เค ราะห์ ก ารถ ดถ อ ย พหุ คูณแ บ บ ขั้ นต อ น ( Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกนัและรักษาโรคของอสม. 
ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
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4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

จากการสำรวจประชาชน ผู้ รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ในส่วนน้ีนำเสนอข้อมูลลักษณะทางประชากร มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามอายุ 

 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

18-35 ปี 129 42.3 
36-52 ปี 101 33.1 
53-70 ปี 68 22.3 
มากกว่า 71 ปีขึ้นไป 7 2.3 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 18-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 (129 คน) และมีกลุ่มอายุ
มากกว่า 71 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.3 (7 คน) ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.2 จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามเพศ 

 
เพศ จำนวน ร้อยละ 

เพศชาย 122 40.0 
เพศหญิง 173 56.7 

เพศทางเลือก 10 3.3 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.7 (173 คน) ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.3 จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 54 17.7 

มัธยมศึกษา 86 28.2 

อนุปริญญา 35 11.5 

ปริญญาตรี 89 29.2 

สูงกว่าปริญญาตรี 24 7.9 

ไม่ได้ศึกษา 17 5.6 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.บ้านในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.2 (89 คน) 
และ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.2 (86 คน) ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกนั ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.4 จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได้ 42 13.8 

1-10,000 บาท 122 40.0 

10,001-20,000 บาท 85 27.9 

20,001-30,000 บาท 34 11.1 

มากกว่า 30,001 บาท 22 7.2 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 1-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 (122 คน )  
ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.5 จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

เกษตรกร 35 11.5 

พนักงานบริษัท/ลูกจ้างโรงงาน 25 8.2 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 54 17.7 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 40 13.1 

รับจ้าง 76 24.9 

แม่บ้าน 15 4.9 

อื่น ๆ 60 19.7 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า อาชีพส่วนใหญ่คือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.9 (76 คน) ดังตารางที่ 4.5  
 
ตารางที่ 4.6  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามระยะทางจากบ้านไปถึง 

รพ./รพ.สต. 
 

ระยะทางจากบ้านไปถึงรพ./รพ.สต. จำนวน ร้อยละ 

ใกล้มาก 20 6.6 

ใกล้ 109 35.7 

ปานกลาง 144 47.2 

ไกล 28 9.2 

ไกลมาก 4 1.3 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะทางจากบ้านไปถึงรพ./รพ.สต. อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.2 (144 คน) ดังตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.7  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง  
ไปรพ./รพ.สต. 
 

ความสะดวกในการเดินทางไปรพ./รพ.สต. จำนวน ร้อยละ 

ใกล้มาก 4 1.3 

ใกล้ 10 3.3 

ปานกลาง 154 50.5 

ไกล 116 38.0 

ไกลมาก 21 6.9 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางไปรพ./รพ.สต. 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.5 (154 คน) ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.8  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่าง 

อสม.ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ช่วงก่อนเกิด 

การแพร่ระบาดเช้ือ COVID - 19 
จำนวน ร้อยละ 

ไม่เคยไปมาหาสู่หรือพูดคุย 57 18.7 

น้อยที่สุด 29 9.5 

น้อย 56 18.4 

ปานกลาง 121 39.7 

มาก 35 11.5 

มากที่สุด 7 2.3 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19  
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ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.7 (121 คน) และไม่เคยไปมาหาสู่ห รือพูดคุย  
คิดเป็นร้อยละ 18.7 (57 คน) ดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่  4.9  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่าง  

อสม.ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ต้ังแต่เกิด 
การแพร่ระบาดเช้ือCOVID - 19 

จำนวน ร้อยละ 

ไม่เคยไปมาหาสู่หรือพูดคุย 51 16.7 

น้อยที่สุด 31 10.2 

น้อย 63 20.7 

ปานกลาง 112 36.7 

มาก 39 12.8 

มากที่สุด 9 3.0 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.7 (112 คน) และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.7  
(63 คน) ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่  4.10  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามเคร่ืองมือที่ใช้ติดต่อ  

สื่อสารกับอสม. 
 

เครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับอสม. จำนวน ร้อยละ 

การพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน 172 56.4 

การติดต่อทางโทรศัพท์ 64 21.0 

ไลน์ (Line) 34 11.1 

เฟสบุค (Facebook) 20 6.6 

อื่น ๆ 32 10.5 
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จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารกับอสม. ผ่านการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 56.4 (172 คน) รองลงมาคือ การติดต่อทางโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 21.0 (64 คน) อันดับที่สาม
คือ ไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 11.1 (34 คน) ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.11  จำนวน และร้อยละของลักษณะทางประชากร จำแนกตามการใช้ประโยชน์จาก  

การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
 

การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ
รักษาโรคของอสม. 

จำนวน ร้อยละ 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 128 42.0 

2. เพื่อแบ่งปันหรือบอกต่อขา่วสารสุขภาพกับผู้อืน่ 139 45.6 

3. เพื่อคลายข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 96 31.5 

4. เพื่อระแวดระวังโรคที่มีโอกาสเสี่ยงทำให้ทา่นเจ็บป่วย  172 56.4 

5. อื่นๆ 17 5.6 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  
อสม. เพื่อระแวดระวังโรคที่มีโอกาสเสี่ยงทำให้ท่านเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 56.4 (172 คน) รองลงมา
คือ เพื่อแบ่งปันหรือบอกต่อข่าวสารกับผู้อื่น คิ ดเป็นร้อยละ 45.6 (139 คน) อันดับที่สามคือ  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.0 (128 คน) ดังตารางที่ 4.11 
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4.2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการส่ือสารเพ่ือการป้องกัน
และรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการส่ือสารเพ่ือการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค………………………………… 

ในส่วนน้ีเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา
โรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรค มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.12  จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในการสื่อสาร 
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

 
ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของ 

อสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

1.สามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการดูแล
สุขภาพของท่าน 

จำนวน 18 36 123 105 23 3.26 0.97 ปาน
กลาง ร้อยละ 5.9 11.8 40.3 34.4 7.5 

 

2.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย
ที่ดี 

จำนวน 12 43 118 104 28 3.30 0.96 ปาน
กลาง ร้อยละ 3.9 14.1 38.7 34.1 9.2 

 

3.ส่งเสริมให้มีสุขภาพใจ 
ที่ดี 

จำนวน 15 49 118 98 25 3.23 0.98 ปาน
กลาง ร้อยละ 4.9 16.1 38.7 32.1 8.2 

 

4.ช่วยในการเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต เป็นต้น 

จำนวน 14 52 107 98 34 3.28 1.02 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 4.6 17 35.1 32.1 11.1 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 
ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของ 

อสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

5.ช่วยให้ทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพได้
รวดเร็วมากขึ้น 

จำนวน 14 51 120 96 24 3.21 0.97 ปาน
กลาง ร้อยละ 4.6 16.7 39.3 31.5 7.9 

 

6.ช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการเดินทางไปหา
หมอที่โรงพยาบาล 

จำนวน 30 61 98 88 28 3.08 1.12 ปาน
กลาง ร้อยละ 9.8 20 32.1 28.9 9.2 

 

7.ช่วยให้เข้ารับการ
บริการได้รวดเร็วขึ้น 

จำนวน 39 59 99 76 32 3.01 1.17 ปาน
กลาง ร้อยละ 12.8 19.3 32.5 24.9 10.5 

 

8.อสม.ใช้คำพูด อธิบาย 
หรือยกตัวอย่างให้ท่าน
เข้าใจได้ง่าย 

จำนวน 18 33 137 92 25 3.24 0.96 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.9 10.8 44.9 30.2 8.2   

9.อสม.เป็นตัวกลางใน
การประสานงานกับ
โรงพยาบาลให้กับท่าน 

จำนวน 31 49 104 99 22 3.10 1.08 ปาน
กลาง ร้อยละ 10.2 16.1 34.1 32.5 7.2   

10.อสม.แนะนำข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพที่
ทันสมัย 

จำนวน 29 55 115 84 22 3.05 1.06 ปาน
กลาง ร้อยละ 9.5 18.0 37.7 27.5 7.2 3.24 0.96 

11.อสม.มีความใกล้ชิด
เสมือนญาติมิตรที่
พูดคุยกันได้ 

จำนวน 24 51 96 105 29 3.21 1.08 ปาน
กลาง  ร้อยละ 7.9 16.7 31.5 34.4 9.5 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม .  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามประเด็นแรกที่ประชาชนมีความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. ได้แก่ อสม.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายทีด่ี มีค่าเฉลี่ย 3.30 อสม.ช่วย
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ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น  
คิดเป็นร้อยละ 3.28 และอสม.สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย  3.26 ส่วน
สามประเด็นหลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อย แต่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อสม.ช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.08 อสม.แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ทันสมัย  
มีค่าเฉลี่ย 3.05 และอสม.ช่วยให้เข้ารับการบริการได้รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.01 ดังตารางที่  4.12  
 

ตารางที่  4.13 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำทางความคิดใน 
การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
 

ภาวะผู้นำทางความคิดใน
การสื่อสารเพื่อการป้องกนั
และรักษาโรคของอสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

1.อสม.เป็นผู้พูด
และผู้ฟังที่ดีใน
การสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและ
รักษาโรคของ 
อสม. 

จำนวน 15 43 134 88 25 3.21 0.95 ปาน
กลาง ร้อยละ 4.9 14.1 43.9 28.9 8.2 

2.อสม.มีความรู้
ในการป้องกัน
และรักษาโรค
เบื้องต้น 

จำนวน 10 46 113 103 33 3.34 0.97 ปาน
กลาง ร้อยละ 3.3 15.1 37.0 33.8 10.8 

3.อสม.มีความรู้
เกี่ยวกับโรคใหม่ 
ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

จำนวน 17 53 112 104 19 3.18 0.98 ปาน
กลาง ร้อยละ 5.60 17.4 36.7 34.1 6.2 

4.อสม.เป็นคน
แรกที่ท่านจะติด
ต่อเมื่อยาม
เจ็บป่วย 

จำนวน 62 53 91 83 16 2.80 1.20 ปาน
กลาง ร้อยละ 20.3 17.4 29.8 27.2 5.2 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 
ภาวะผู้นำทางความคิดใน
การสื่อสารเพื่อการป้องกนั
และรักษาโรคของอสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

5.อสม.ใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ช่วยในการ
สื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและ
รักษาโรคของ 
อสม. 

จำนวน 48 47 112 79 19 2.91 1.14 ปาน
กลาง ร้อยละ 15.7 15.4 36.7 25.9 6.2 

6.อสม.มีการ
สำรวจปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ
ในชุมชน 

จำนวน 20 52 102 106 25 3.21 1.03 ปาน
กลาง ร้อยละ 6.6 17 33.4 34.8 8.2 

7.อสม.มีการ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสุขภาพ
ในชุมชน 

จำนวน 22 51 131 82 19 3.08 0.99 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 7.2 16.7 43 26.9 6.2 

8.อสม.มีการจด
บันทึกข้อมูล
สุขภาพในชุมชน 

จำนวน 21 41 111 101 31 3.26 1.04 ปาน
กลาง ร้อยละ 6.9 13.4 36.4 33.1 10.2 

9.อสม.นำเสนอ
ความรู้/เทคนิค
ในการดูแล
สุขภาพ 

จำนวน 29 52 123 75 26 3.06 1.07 ปาน
กลาง ร้อยละ 9.5 17 40.3 24.6 8.5 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นำทางความคิดใน
การสื่อสารเพื่อการป้องกนั
และรักษาโรคของอสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

10.อสม.มี
เครือข่ายที่
เข้มแข็งและ
ทำงานเป็นทีม 

จำนวน 21 46 94 101 43 3.32 1.10 ปาน
กลาง ร้อยละ 6.9 15.1 30.8 33.1 14.1 

11.อสม.สามารถ
คิดค้นสิ่งใหม่/
สร้างนวัตกรรมที่
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
รักษาโรค 

จำนวน 40 59 126 59 21 2.88 1.08 ปาน
กลาง ร้อยละ 13.1 19.3 41.3 19.3 6.90 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อคำถาม โดยสามประเด็นแรกได้แก่ อสม.มีความรู้ในการ
ป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย  3.34 อสม.มีเครือข่ายที่ เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม  
มีค่าเฉลี่ย 3.32  และอสม.มีการจดบันทึกข้อมูลสุขภาพในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนสามประเด็น
หลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ อสม.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ช่วยในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา
โรคของอสม. มีค่าเฉลี่ย 2.91 อสม.สามารถคิดค้นสิ่งใหม่/สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและ
รักษาโรค มีค่าเฉลี่ย 2.88 และอสม.เป็นคนแรกที่จะติดต่อเมื่อยามเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 2.80 ดังตาราง
ที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.14 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับ  
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านแหล่งข่าวสารที่เปิดรับขา่วสารเกี่ยวกบัสขุภาพ  

 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

�̅� SD 
แปล
ผล 

แหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

1.เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน จำนวน 16 44 124 95 26 3.23 0.98 ปาน
กลาง ร้อยละ 5.2 14.4 40.7 31.1 8.5 

2.แพทย์ พยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จำนวน 13 45 121 99 27 3.27 0.96 ปาน
กลาง ร้อยละ 4.3 14.8 39.7 32.5 8.9 

3.อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 

จำนวน 33 59 106 83 24 3.02 1.10 ปาน
กลาง ร้อยละ 10.8 19.3 34.8 27.2 7.9 

4.สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
จำนวน 27 65 105 77 31 3.07 1.11 ปาน

กลาง ร้อยละ 8.9 21.3 34.4 25.2 10.2 

5.วารสาร แผ่นพับ 

โปสเตอร์ 
จำนวน 39 75 110 63 18 2.82 1.08 ปาน

กลาง ร้อยละ 12.8 24.6 36.1 20.7 5.9 

6.วิทยุ หรือเสียงตาม
สาย 

จำนวน 26 71 111 74 23 2.99 1.06 ปาน
กลาง ร้อยละ 8.5 23.3 36.4 24.3 7.5 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD 

แปล
ผล 

แหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

7.รายการโทรทัศน์ จำนวน 15 29 102 93 66 3.54 1.08 สูง 

ร้อยละ 4.9 9.5 33.4 30.5 21.6 

8.เฟสบุค (Facebook) 

อินสตาแกรม 
(Instagram) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) 

จำนวน 42 21 87 81 74 3.41 1.30 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 13.8 6.9 28.5 26.6 24.3 

9.ไลน์ (Line) จำนวน 51 29 88 84 53 3.19 1.30 ปาน
กลาง ร้อยละ 16.7 9.5 28.9 27.5 17.4 

10.ยูทูป (Youtube) จำนวน 52 50 67 87 49 3.10 1.33 ปาน
กลาง ร้อยละ 17 16.4 22 28.5 16.1 

11.กูเกิล (Google) จำนวน 60 33 75 75 62 3.15 1.39 ปาน
กลาง ร้อยละ 19.7 10.8 24.6 24.6 20.3 

 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

จำนวน 305 คน ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านแหล่งข่าวสารที่เปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ รายการโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับสูง เฟซบุ๊ก ( Facebook) 
อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) มีค่าเฉลี่ย 3.41 และแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.02 อยู่ในระดับปาน
กลาง และวิทยุ หรือเสียงตามสาย มีค่าเฉลี่ย 2.99 กับวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 2.82 โดย
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับน้อยเป็นสองอันดับสุดท้าย  
ดังตารางที่ 4.14  



83 

 

ตารางที่ 4.15  จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับ  
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสขุภาพ 

 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

�̅� SD 
แปล
ผล 

ประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

1.ยาและสมุนไพร 
จำนวน 13 29 128 95  40 3.39 0.97 ปาน

กลาง ร้อยละ 4.3 9.5 42.0 31.1 13.1 

2.โรคภัยไข้เจ็บ 
จำนวน 4 26 95 121 59 3.67 0.93 สูง 

ร้อยละ 1.3 8.5 31.1 39.7 19.3 

3.สุขภาพจิต 
จำนวน 7 40 108 94 56 3.50 1.01 สูง 

ร้อยละ 2.3 13.1 35.4 30.8 18.4 

4.อาหารและ
โภชนาการ 

จำนวน 5 26 75 121 78 3.79 0.97 สูง 

ร้อยละ 1.6 8.5 24.6 39.7 25.6 

5.โฆษณา
สถานพยาบาลหรือ
สถาบันส่งเสริม
สุขภาพ 

จำนวน 14 41 129 90 31 3.27 0.97 ปาน
กลาง ร้อยละ 4.6 13.4 42.3 29.5 10.2 

6.การบริหาร
ร่างกาย ออกกำลัง
กาย 

จำนวน 4 33 108 103 57 3.58 0.96 สูง 

ร้อยละ 1.3 10.8 35.4 33.8 18.7 

7.โฆษณายา อาหาร
เสริมสุขภาพ 
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

จำนวน 19 47 116 89 34 3.24 1.04 ปาน
กลาง ร้อยละ 6.2 15.4 38 29.2 11.1 
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จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
จำนวน 305 คน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า อาหารและโภชนาการ มีค่าเฉลี่ย 3.79 โรคภัยไข้เจ็บ มีค่าเฉลี่ย  3.67 และ  
การบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย  3.58 และสุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับสูง
ทั้งหมด ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่  4.16  จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมการป้องกัน 

และรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. 
 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
ของประชาชนผู้บริการจาก 

อสม. 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

�̅� SD 
แปล
ผล 

1.ประชาชนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมทาง
สุขภาพได้มากขึ้น 

จำนวน 16 37 112 111 29 3.33 0.99 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 12.1 36.7 36.4 9.5 

2.ประชาชนกล้าที่จะ
พูดคุยหรือปรึกษากับหมอ 

พยาบาล หรือเภสัชได้มาก
ขึ้น 

จำนวน 20 35 106 108 36 3.34 1.04 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.6 11.5 34.8 35.4 11.8 

3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทาง
กายและใจของตัวเองมาก
ขึ้น 

จำนวน 16 33 102 119 35 3.41 1.00 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 10.8 33.4 39 11.5 

4.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทานยา
ตรงกับอาการของโรคได้
อย่างถูกต้องมากขึ้น 

จำนวน 25 30 106 103 41 3.34 1.09 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 8.2 9.8 34.8 33.8 13.4 

5.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย
ได้มากขึ้น 

จำนวน 14 35 89 120 47 3.50 1.03 สูง 

ร้อยละ 4.6 11.5 29.2 39.3 15.4 
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จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
จำนวน 305 คน พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้ รับบริการจากอสม. พบว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยได้มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับสูง ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของตัวเองมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.41 อยู่ระดับ  
ปานกลาง ส่วนประชาชนกล้าที่จะพูดคุยหรือปรึกษากับหมอ พยาบาล หรือเภสัชได้มากขึ้น และ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทานยาตรงกับอาการของโรคได้อย่างถูกต้องมากขึ้น  
มีค่าเฉลี่ย 3.34 เท่ากัน ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม 

 

ภาพรวม �̅� SD แปลผล 

1. ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ของอสม. 

3.18 0.86 ปานกลาง 

2. ภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ
รักษาโรคของอสม. 

3.11 0.87 ปานกลาง 

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 3.29 0.70 ปานกลาง 

4. พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการ 
จากอสม. 

3.38 0.90 ปานกลาง 

  
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 

จำนวน 305 คน ในภาพรวมน้ันพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.17 
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4.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการส่ือสาร
เพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการ
ส่ือสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันและรกัษาโรคของประชาชน
ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5..……… 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 โดยในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  
อสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนผู้รับบริการอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมตฐิานที่กำหนด
ไว้จำนวน 3 สมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกนั
และรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
 
ตารางที่  4.18  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกัน  

และรักษาโรคของอสม. กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน 
ผู้รับบริการจากอสม. 

 

 
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

ค่าความสัมพันธ์ 
(R) 

ค่า Sig  
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

0.750** 0.00 มีความสัมพันธ์กัน
มาก 

 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสาร

สุขภาพมีกับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้ รับบริการจากอสม. ใช้สัมประสิทธิ์
แบ บเพี ยรสั น (Pearson’s Product Moment Correlation) พบ ว่า ปัจ จัยค วามคาดหวั งใน 
การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษา
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สุขภาพของประชาชนผู้ รับบริการจากอสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.750 มีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า 
เมื่อประชาชน ผู้บริการจากอสม. มีความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคมาก 
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระดับมาก  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้ รับบริการจากอสม. 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  

กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

ค่าความสัมพันธ์ 
(R) 

ค่า Sig  
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

แหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ 

0.450 0.00 มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง 

ประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ 

0.624 0.00 มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง 

รวม 0.574 0.00 
มีความสัมพันธ์กันปาน

กลาง 
 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม.  
ใช้สัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่า ปัจจัยพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.574 มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
หมายความว่าเมื่อประชาชนผู้บริการจากอสม. มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาก 
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง  
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ด้านแหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
และรักษาสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.450 อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน 

ด้านประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันและรักษาโรค อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.624 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน ดังตารางที่  
4.19 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษา

สุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดกับพฤติกรรมป้องกัน 
และรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

 

 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 
ค่า

ความสัมพันธ์ 
(R) 

ค่า Sig  
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

ภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสาร
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

0.766** 0.00 
มีความสัมพันธ์กัน

มาก 

 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการ

สื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน 
ผู้รับบริการจากอสม.ใช้สัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน ( Pearson’s Product Moment Correlation) 
พบว่า ปัจจัยภ าวะผู้นำทางความคิ ดในการสื่อสารเพื่อการป้ องกันและรัก ษาโรคของอสม .  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 
0.766 มีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่าเมื่ออสม.มีภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคมาก ประชาชนจะมีพฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันระดับมาก ดังตารางที่ 4.20 
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4.4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของปัจจัยการส่ือสารท่ีพยากรณ์
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้ บริ การจา กอสม .  
ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5……………………………………………………….…. 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 โดยในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และ
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนผู้รับบริการอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมตฐิานที่กำหนด
ไว้จำนวน 3 สมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกนั
และรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 
ตารางที่  4.21 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการร่วมกันทำนาย พฤติกรรมการป้องกัน 

และรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
จำแนกรายปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

 
ตัวพยากรณ์ B S.E. Beta t Sig 

ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

0.781 0.04 0.75 19.745 0.000 

ค่าคงที่ 0.902 0.13 
 

6.924 0.000 
R square = .563, S.E.E = .59474, F = 389.870, Sig of F = 0.000 
 

จากการศึกษาปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  
ที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่ 5 มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.000) ซึ่งปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. สามารถอธิบายอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
ของประชาชนผู้บริการจากอสม. ได้ร้อยละ 56.0 หรือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.560 
และมีค่าความคลาเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.59324 ดังตารางที่ 4.21 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

 
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกัน 

และรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
จำแนกรายปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

 
ตัวพยากรณ์ B S.E. Beta t Sig 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 0.740 0.061 0.574 12.208 0.000 
ค่าคงที่ 0.949 0.204 

 
4.655 0.000 

R square = .330, S.E.E. = .73632, F = 149.040, Sig of F = 0.000 
 

จากการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรม
การป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5   
มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.000) ซึ่งปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถ
อธิบายอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ได้ร้อยละ 
33.0 หรือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ  0. 330 และมีค่าความคลาเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์เท่ากับ .73632 ดังตารางที่ 4.22 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ของอสม.มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 จำแนกราย

ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

 

ตัวพยากรณ์ B S.E. Beta t Sig 
ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการ
สื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ของอสม. 

0.788 0.038 0.766 20.769 0.000 

ค่าคงที่ 0.930 0.123 
 

7.578 0.000 

R square = .587, S.E.E = .57770, F = 431.356, Sig of F = 0.000 
 
จากการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  

อสม.ที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม. ในเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.000) ซึ่งปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดใน
การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  สามารถอธิบายอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บ ริการจากอสม. ได้ ร้อยละ 58.7 หรือมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0. 587 และมีค่าความคลาเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .57770 
ดังตารางที่ 4.23 
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4.5 การวิ เคร าะ ห์การถดถ อยพ หุ คูณ แบ บขั้ นตอน  (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยความคาดหวังในการส่ือสารเพ่ือการป้องกัน
และรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการส่ือสารเพ่ือการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ ท่ีพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรกัษาโรคของประชาชนผู้บริการ 
จากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5…………………………… 

ในการวิจัยคร้ังน้ีได้กำหนดสัญลักษณ์แต่ละตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อสุดท้าย 
ดังน้ี 

X1 หมายถึง ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
X2 หมายถึง ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
X3 หมายถึง ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค

ของอสม. 
Y หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 
 

ตารางที่ 4.24 การตรวจสอบภาวะความสัมพันธ์ของปัจจัยพยากรณ์ (Multicollinearity) 
 

 Correlations 
Part 

Collinearity Statistics 
 Zero-order Partial Tolerance VIF 

X3 0.766 0.766 0.766 1 1       

X3 0.766 0.652 0.533 0.670 1.492 
X2 0.574 0.255 0.164 0.670 1.492       

X3 0.766 0.24 0.149 0.172 5.828 
X2 0.574 0.264 0.166 0.670 1.492 
X1 0.75 0.225 0.140 0.189 5.300 
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จากการตรวจสอบภาวะความสัมพันธ์ของปัจจัยพยากรณ์อย่างชัดเจน (Multicollinearity) 
พิจารณาค่า Tolerance และค่า VIF ตามเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แล้ว พบว่า ในโมเดล 3 ปัจจัยพยากรณ์ทั้งสามตัวมี  Tolerance เกินกว่า 0.1 โดยเฉพาะปัจจัย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (X2) แต่มีค่า VIF ไม่เกิน 10 ทั้งสามตัว แสดงว่า ปัจจัย
ทั้งสามไม่มีปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์กันสูง หรือกล่าวได้เป็นปัจจัยที่มีอิสระต่อกัน สามารถนำไป
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไปได้ ดังตารางที่ 4.24 

 
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของปจัจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5  
 

ปัจจัยการ
สื่อสาร 

Model 1:  
X1 

Model 2:  
X3, X2 

Model 3:  
X3, X2, X1 

B Beta t B Beta t B Beta t 
X3 0.788 0.766 20.769** 0.670 0.652 14.925** 0.371 0.361 4.282** 
X2 

  
  0.258 0.200 4.585** 0.261 0.202 4.748** 

X1 
  

    
 

  0.335 0.322 4.005** 
ค่าคงท่ี 0.930 

 
7.578**  0.449 

 
2.833** 0.307 

 
1.937* 

R 0.766 0.784 0.796 
R2 0.587 0.614 0.634 

Adjusted 
R2 

0.586 0.612 0.630 

F 431.356** 240.445** 173.629** 
**p < .01,*p <.05 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่ทดสอบ
ความแตกต่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (X3)  
สามารถพยากรณ์ได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตที่ 5 ที่ดีที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยหรืออำนาจ
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พยากรณ์เท่ากับ .766 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  
เขตที่ 5 ร้อยละ 76.6 เมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรทีละตัว 

เมื่อเพิ่มปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (X2) เข้าไป สัมประสิทธิ์ถดถอย
หรืออำนาจพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 0.784 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.4 

เมื่อเพิ่มปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (X1) เข้าไป 
สัมประสิทธิ์ถดถอยหรืออำนาจพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 0.796 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5  เพิ่มขึ้นร้อยละ 
79.6  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่า 0.796 มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.6  
(R2 = 0.634) มีค่าความคลาเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.54607 ตัวแปรพยากรณ์ที่ดี
ที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 น้ันมีผลมา
จากปัจจัยที่ส่งผลหรือตัวแปรอิสระที่มีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นำทาง
ความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.  (X3) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (X2) และปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้อ งกันและรักษาโรค
ของอสม. (X1) ดังตารางที่ 4.25 

สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังน้ี 
 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵𝑛(X3 + X2 + X1) 
𝑌 = 0.307 +  0.371X3 + 0.261X2 + 0.335X1 

 
อธิบายความได้ว่า พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 

เท่ากับ 0.307(ค่าคงที่) + 0.371(ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา
โรคของอสม.) + 0.261(ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ) + 0.335(ปัจจัยความ
คาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .796 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ์ (R2) = .634 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) = .630 
จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว จะได้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .796 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว ( Adjusted 
R2) = .63 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63.0  



 

 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้ รับบ ริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5   
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่ อการป้องกันและ
รักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5  และเพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  
เขตที่ 5 

โดยที่ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำการวิจัย  
เชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คร้ังน้ีได้แก่ ประชาชน ผู้ รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตที่ 5 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 305 คน  โดยใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics Analysis) ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานและยืนยันปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5  นำมาซึ่งการสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน ผู้ รับบริการจากอสม. ในเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 ส่วนใหญ่มีอายุ 18-35 ปี และมีกลุ่มอายุมากกว่า 71 ปีขึ้นไปที่เป็น
กลุ่มผู้สูงอายุมากอยู่ในกลุ่มตัวอย่างด้วย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีระดับการศึกษาใน
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ระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงประมาณ  
1-10,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง 

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 ส่วนมากมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระยะทางจากบ้านไปถึงรพ./รพ.สต. และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการ
เดินทางไปรพ./รพ.สต. อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
เชื้อ COVID-19 มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19  
เพียงเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ทั้งน้ีความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ช่วงก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มที่ไม่เคยไปมาหาสู่ห รือพูด คุยมีการเปลี่ยนแป ลงไป โด ย
ความสัมพันธ์ระหว่างอสม.ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับน้อย 
สะท้อนว่า มีการปฏิสัมพันธ์กับอสม.มากขึ้น ในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับอสม. น้ันใช้วิธีการสื่อสาร
ผ่านการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน ผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์
จากการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. เป็นไปเพื่อระแวดระวังโรคที่มีโอกาสเสี่ยงทำ
ให้ท่านเจ็บป่วย เป็นส่วนมาก 

ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. อยู่ในระดับ  
ปานกลางโดยประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อสม.
ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี อสม.ช่วยในการเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น และอสม.สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพได้ 
ส่วนสามประเด็นหลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อย แต่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อสม.ช่วยให้ประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล อสม.แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ทันสมัย และอสม.ช่วย
ให้เข้ารับการบริการได้รวดเร็วขึ้น 

ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่  5 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
อสม.มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น อสม.มีเครือข่ายที่ เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม 
และอสม.มีการจดบันทึกข้อมูลสุขภาพในชุมชน ส่วนสามประเด็นหลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่  
อสม.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ช่วยในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มีค่าเฉลี่ย 2.91 
อสม.สามารถคิดค้นสิ่งใหม่/สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและรักษาโรค มีค่าเฉลี่ย 2.88 
และอสม.เป็นคนแรกที่จะติดต่อเมื่อยามเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 2.80 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  ด้านแหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
รายการโทรทัศน์ ได้ รับความนิยมมาก ที่สุด เฟซบุ๊ก  ( Facebook) อินสต าแก รม ( Instagram)  
ทวิตเตอร์ (Twitter) และแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่อาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไม่ได้อยู่ในแหล่งข้อมูลข่าวสารอันดับต้น ๆ  ที่ประชาชนเลือกเปิดรับข่าวสาร 
นอกจากน้ีจากผลการศึกษาสื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุ หรือเสียงตามสาย และวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ 
เป็นสื่อที่ยังได้รับความสนใจในระดับปานกลางก็จริง แต่เป็นสื่อถูกให้ความสนใจในการเปิดรับเป็น  
ร้ังท้าย 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านประเภทข่าวสารที่ เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
เน้ือหาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้เจ็บ และการบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย  
กับสุขภาพจิต 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้บ ริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตที่  5 น้ันพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยได้มากขึ้น 
นอกจากน้ีประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของตัวเองมากขึ้น ประชาชน
กล้าที่จะพูดคุยหรือปรึกษากับหมอ พยาบาล หรือเภสัชได้มากขึ้น และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทานยาตรงกับอาการของโรคได้อย่างถูกต้อง 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษาและการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยคร้ังน้ีทั้ง 4 สมมติฐาน  
นำมาสู่การอภิปรายผลการศึกษา มีประเด็นดังต่อไปน้ี 

 
5.2.1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการปอ้งกันและรกัษาโรคของอสม. 
จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค

ของอสม. มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง และมีทิศทาง
ความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า เมื่อประชาชนมีความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ
รักษาโรคของอสม. ที่มากขึ้น พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนก็มีมากขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) ปัจจัยความคาดหวังมีอิทธิพลทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค แต่มีทิศทางอิทธิพลที่แตกต่างกัน (Beta= -0.234, p = 0.001) 
นอกจากน้ีจากงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรความคาดหวังที่ใกล้เคียงกันน้ีกับตัวแปร
ตามอื่น ๆ เช่น ตัวแปรความคาดหวังในบทบาทในการปฏิบัติงาน (Performance expectancy)  
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความตั้งใจของผู้ป่วยในการใช้แอปพลเิคชันการจัดการโรคเบาหวาน (Zhang 
et al., 2019) พฤติกรรมการเสนอข่าวมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนต่อการเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชน (จิรวัฒน์ นนทิการ และสินี กิตติชนม์วรกุล , 2563) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก
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เช่นเดียวกับการวิจัยคร้ังน้ี จากข้อมูลเชิงพรรณนาของปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อก าร
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. น้ันพบว่า ประชาชนส่วนมากมีความคาดหวังในการสื่อสารจากอสม.  
3 อันดับแรก ได้แก่ อสม.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี อสม.ช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น และอสม.สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการดูแลสุขภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสพุัตรา ศรีชุม (2560) ระบุว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง
ในการสื่อสารของอสม.น้ัน คือ การเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  
อสม.กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม.น้ัน ได้แสดงให้เห็น
ถึงความจำเป็นของการปรากฏตัวของอสม. ในระบบสาธารณสุขไทย ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษา
ก่อนหน้าน้ีพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับอสม.อยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ยังคงมีความคาดหวังให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ต่อไป (สุพัตรา ศรีชุม, 2560) ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีได้พบข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่า 
ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.น้ันมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรม
ป้องกันและรักษาโรคของประชาชนด้วยเช่นกัน โดยประชาชนน้ันคาดหวังในการสื่อสารเชิงปฏิบตัิ การ
ในการส่งเสริมและผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจและมีส่วนทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้จริง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและ
รักษาโรคจากอสม. แต่ให้ความสำคัญเป็นอันดับท้าย ๆ ได้แก่ อสม.ช่วยให้ประหยั ดเวลาในการ
เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล อสม.แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ทันสมัย และอสม.ช่วยให้
เข้ารับการบริการได้รวดเร็วขึ้น ได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่ค่อยคาดหวังให้อสม. ช่วยเหลือในเร่ือง
ของการเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลมากเท่าไหร่นัก รวมถึงบทบาทการแนะนำข่าวสารสุขภาพที่
ทันสมัยน้ันก็ยังมิปรากฎเด่นชัดในความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ทั้งน้ีสอดคล้อง
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของหน่ึงหทัย ขอผลกลาง (2558) พบว่า บทบาทที่พึงประสงค์ของสือ่ท้องถิ่นใน
ด้านสุขภาพน้ันควรมุ่งเน้นไปเร่ืองของบทบาทในการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย หรือการรณรงค์
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ อาจกล่าวได้ว่า หากจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่ดี
และมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงที่ เปลี่ยนไปน้ัน ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค
ของอสม. ควรพิจารณาบทบาทการสื่อสารของอสม.ในแง่ของการเป็นผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
ให้แข็งแรง หรือรณรงค์โรคภัยไข้เจ็บ ที่ประชาชนต้องการได้รับต่อไป  

 
5.2.2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  
จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.000 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง และมีทิศทางความสัมพันธ์เชิงบวก 
หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีมากขึ้น พฤติกรรมการป้องกันและ
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รักษาโรคของประชาชนก็มีมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะ
เดียวกันน้ีที่พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรคของประชาชน แต่มีระดับความสัมพันธ์ต่ำ และมีทิศทางบวก ดังในงานวิจัยของมณฑล 
หวานวาจา (2557) พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ในระดับน้อย และงานวิจัยของ วิชาญ ปาวัน และคณะ (2559) 
พบว่า แหล่งข้อมูลการรับ รู้ข่าวสาร ความรู้เร่ืองโรคและภัยสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งการที่ประชาชนจะมีพฤติกรรมป้องกันและรักษาโรคที่ดี
ขึ้นน้ัน ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพียงปัจจัยเดียวอาจจะส่งอิทธิพลออกไป
ไม่มากนัก ในงานวิจัยของอภิญญา แก้วเปรมกุล (2562) ระบุว่า การเปิดรับสื่อผ่านสื่อบุคคลเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มก็ตามน้ัน ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน้ีมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลได้มาก 
สอดคล้องกับรายงานและงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า อสม. น้ันเป็นหน่ึงในช่องทางการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันรักษาสุขภาพของประชาชนในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาควบคู่ไปกับสื่ อต่าง ๆ  
ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เช่น โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือคนใกล้ชิดในครอบครัว  (กรมควบคุมโรค, 
2554; บุญรักษา รักษาคม และอดุลย์ ฉายพงษ์, 2561; ยุพารัตน์ อดกลั้น และคณะ, 2559; วิชาญ 
ปาวัน และคณะ , 2559; สิริลักษณ์ อุบลรัศมี, 2560) ซึ่งในงานวิจัยค ร้ังน้ี อสม. ก็เป็นหน่ึงใน
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับข่าวสารสุขภาพแต่มิได้อยู่ในสามอันดับแรกที่ประชาชน
เปิดรับข่าวสารสูงสุด ได้แก่ รายการโทรทัศน์  เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม ( Instagram)  
ทวิตเตอร์ (Twitter) และแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากน้ีมีข้อสังเกตจาก
งานวิจัยก่อนหน้าน้ีว่า ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับ รู้ข่าวสาร ความรู้ โรคภัยไข้เจ็บ หรือ
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนน้ัน(วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559; ยุพารัตน์ อดกลั้น 
และคณะ, 2559; สิริลักษณ์ อุบลรัศมี, 2560) แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับน้ันมักระบุว่า อสม. เป็น
แหล่งข่าวสารสำคัญของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารความรู้สุขภาพ ซึ่งใกล้เคียงกับข้อสังเกตในปัจจัย
ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่ระบุว่า ให้พิจารณาบทบาทของอสม.ในฐานะ  
ผู้สื่อสารความรู้สุขภาพแก่ประชาชน โดยจากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ประเภทข่าวสารที่ประชาชน
เปิดรับข่าวสารสุขภาพ 4 อันดับได้แก่ อาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้เจ็บ และการบริหารร่างกาย 
ออกกำลังกาย กับสุขภาพจิต ที่อสม.สามารถใช้เป็นประเด็นในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม การเปิดรับข่าวสารจากรายการโทรทัศน์น้ันเป็นสื่อที่ยังได้ รับความนิยมใน
ท้องถิ่นมาโดยตลอด แต่จากผลการศึกษาสื่อดั้งเดิมอื่น ๆ อย่างเช่น วิทยุ ห รือเสียงตามสาย และ
วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นสื่อที่ยังได้รับความสนใจในระดับปานกลางก็จริง แต่เป็นสื่อถูกให้ความ
สนใจในการเปิดรับเป็นอันดับท้าย ๆ ที่อาจถูกแทนที่ด้วยสื่อใหม่หรือสื่อโซเซียลมีเดียอย่างเช่น  
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เฟซบุ๊ก ทั้งน้ีมีข้อสังเกตในการวิจัยให้พึงพิจารณา คือ ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในการเลือกตอบประเภทข่าวสารในการเปิดรับสื่อโซเซียล อาจสำคัญว่า เป็นการ
เปิดรับข่าวสารสุขภาพหรือข่าวสารโดยทั่วไป ทั้งน้ีก็จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ  ประกอบร่วมด้วย
ในการทำความเข้าใจการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. น้ัน จะเห็นได้ว่า 
การสื่อสารสุขภาพในระดับชุมชม/ท้องถิ่น สื่อบุคคลเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเสมอ ถึงแม้ว่า
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อหรือข่าวสารน้ันมักเป็นปัจจัยที่มักมีความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก แต่ก็มี
นัยสำคัญในงานวิจัยที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ี สำหรับอสม.น้ันเป็นสื่อบุคคลหน่ึงที่ได้รับความสนใจใน
การเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขระดับชุมชน ที่พบว่า เป็นส่วนหน่ึงของสื่อบุคคลที่
ประชาชนเปิดรับข่าวสารและมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคต่อไปได้อีกใน
อนาคต แต่ทั้งน้ีก็ต้องพิจารณาสื่ออื่น ๆ ที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารสุขภาพประกอบร่วมด้วย เช่น 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อใหม่ในยุคปัจจุบันน้ีด้วยเช่นกัน 

 
5.2.3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ 

อสม. 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ

รักษาโรคของอสม. มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง  และ 
มีทิศทางความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่า เมื่อภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกัน
และรักษาโรคของอสม.มีมากขึ้น พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนก็มีมากขึ้นใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศกึษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมทีม่ีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน โดยงานวิจัยของจิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ศิวพร อึ้งวัฒนา, และ
สุกฤตา สวนแก้ว  (2563) ระบุว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กันสูง  
(r=0.874) และแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 2559) และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำ
สุขภาพประจำครอบครัว (สมรัฐ ศรีตระกูล, 2550) ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งในการศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดน้ันก็สอดคล้องกันกับงานวิจัยของณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์  (2561) 
ผลการวิจัยระบุว่า ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร่วมพยากรณ์ทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือด (ร้อยละ 41.6) 
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ดังจะเห็นได้ว่า อิทธิพลทางสังคมหรือในที่น้ีก็คือ ภาวะผู้นำความคิดในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. น้ัน เป็นทักษะสำคัญที่บุคคลหน่ึงจะสามารถส่งอิทธิพลชุดความเชื่อ
เกี่ยวกับสุขภาพออกไปยังประชาชน ผู้รับบริการ ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ จุดแข็งสำคัญของการทำงาน
ของอสม. ในเขตสุขภาพประชาชน เขตที่  5 สะท้อนผ่านความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พบว่า  
อสม.มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น อสม.มีเครือข่ายที่ เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม 
และอสม.มีการจดบันทึกข้อมูลสุขภาพในชุมชน ซึ่งกลยุทธ์ในการสื่อสารที่เด่นชัดคือ การมีเครือข่ายที่
เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นหน่ึงในเก้ากลยุทธ์อสม.ในพื้นที่อื่น ๆ น้ันมีร่วมกัน (ประจักษ์ 
กึกก้อง , 2557; ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์, 2549) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แสดงถึงภาวะผู้นำทางความคิดใน
การสื่ อสารเพื่ อป้องกันแ ละรักษาโรคของอสม. แ ต่ยังไม่ประจักษ์ชั ดนัก ได้ แก่ อสม.ใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ช่วยในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และอสม.สามารถคิดค้นสิ่ง
ใหม่/สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและรักษาโรค  ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะทักษะการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ช่วยในการสื่อสารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 
5.2.4 ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5  
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทุกตัว
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและอิทธิพลทัง้สามปัจจัยมีทิศทางในเชิงบวก  

ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม. น้ันเป็นปัจจัย
ที่มีความโดดเด่นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตที่ 5 ที่สามารถพยากรณ์ได้ร่วมกันกับอีกสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารสุขภาพ และปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค ซึ่งจากผลการ
อภิปรายผลการศึกษาคร้ังน้ีในข้างต้น พบว่า บทบาทในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคน้ัน  
ภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่ อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม. ชี้ ให้เห็นว่า พบ ว่า  
อสม.มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น และอสม.มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม 
เป็นจุดเด่นของการเป็นผู้นำทางความคิดที่ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคได้คือ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยได้มากขึ้น และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของตัวเองมากขึ้น จะเห็นได้ว่า อสม. น้ันส่งต่อความรู้ในการป้องกัน
และรักษาออกไปยังประชาชนแล้วทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคมากขึ้น 
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โดยงานวิจัยของ de Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., Oostenveld, W. (2010) ระบุว่ารูปแบบการ
สื่อสารของผู้นำมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ดังน้ันสอดคล้องกับผลงานวิจัยคร้ังน้ีที่
การอสม.ทำงานเป็นผ่านเครือข่ายที่เข็มแข็งถือว่าเป็นจุดเด่นในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสุขภาพของประชาชนน้ันมีความสามารถทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนร่วมด้วย ซึ่งนริศรา หอมละออ และคณะ (2557) 
มองว่าบทบาทผู้นำในด้านการสื่อสารน้ันจำเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับ
เน้ือหาข้อมูล ผู้รับสาร และบริบทสังคม โดยผลจากปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสุขภาพพบว่า 
ประเภทข่าวสารสุขภาพที่ประชาชนให้ความสนใจที่จะเปิดรับ ได้แก่ อาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้
เจ็บ และการบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย กับสุขภาพจิต ในงานวิจัยของสิริลักษณ์ อุบลรัศมี (2560) 
พบว่า การรับรู้ข่าวสารเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บน้ัน หน่ึงในแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้มาก คือ 
อสม. และมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า อสม. เป็นหน่ึงในแหล่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ประชาชนเปิดรับ 
(วิชาญ ปาวัน และคณะ , 2559; ยุพารัตน์ อดกลั้น และคณะ , 2559; สิริลักษณ์ อุบลรัศมี, 2560)  
แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยคร้ังน้ีกลับพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับ
ข่าวสารสุขภาพมากที่สุดได้แก่ รายการโทรทัศน์ สื่อโซเซียล และแพทย์ พยาบาล หรือเภสัช ที่มี
อิทธิพลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประชาชนมากกว่าอสม. ทำให้เห็นอิทธิพลที่มีต่อการ
ตัดสินใจรับข่าวสารสุขภาพน้ัน อสม.เป็นเพียงผู้นำทางความคิดขนาดเล็กเท่าน้ันสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยสุพัตรา ศรีชุม (2560) พบว่า ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับอสม.อยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบ
กับสื่อมวลชนอย่างเช่น โทรทัศน์ สื่อใหม่ หรือสื่อบุคคลที่มีความเป็นทางการมากกกว่าแล้ว น้ัน 
อย่างไรก็ตาม ผลก ารวิ จัยในส่วนข องพฤ ติกรรมการเปิดรับ ข่าวสารสุข ภาพมี ข้อสังเกตว่ า  
กลุ่มประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไปด้วยน้ันยังคงเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการเปิดรับ
ข่าวสารสุขภาพจากอสม. แม้ว่าจะมีสื่อใหม่เข้ามาก็ตาม ทั้งน้ียังมีข้อพิจารณาเร่ืองที่สื่อใหม่ขึ้นมามี
อิทธิพลในการเปิดรับข่าวสารสุขภาพประชาชนน้ันมีความเป็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจ
ประเด็นคำถามคลาดเคลื่อนไปเป็นนการเปิดรับข่าวสารโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ช่องทางการ
สื่อสารที่ประชาชนเลือกใช้ในการสื่อสารระหว่างอสม.น้ัน พบว่า นอกจากการสื่อสารแบบเผชิญหน้า
กันแล้ว ยังมีการติดต่อทางโทรศัพท์และการใช้ไลน์ในการติดต่อกับอสม.ในพื้นที่ชุมชนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

การเปลี่ยนแปลงของการไปมาหาสู่กันระหว่างอสม.กับประชาชนช่วงก่อนและระหว่างการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 มีทิศทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ สะท้อนการปฏิสัมพันธ์จากกลุ่มที่ไม่เคย
มาหาสู่กับอสม.ลดลง ทำให้เห็นมีการปฏิสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในงานวิจัยของสุวัฒน์ บำรุงศรี 
และทัศพร ชูศักดิ์ (2560) พบว่า สัมพันธภาพในชุมชนเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ 
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อสม.ทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ ในทางกลับกัน งานวิจัยสุพัตรา ศรีชุม (2560) พบว่า ประชาชนรับรู้
เกี่ยวกับอสม.อยู่ในระดับ แต่ก็ยังคงมีความคาดหวังใหอ้สม.พัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไป ซึ่งในการวิจัย
คร้ังน้ีพบว่า ประชาชนคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม. คือ อสม.ช่วยในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนรมน นันทมนตรี (2544) ที่ระบุว่า การนำตนเองมาเป็นสื่อในการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
แก่สมาชิก เป็นหน่ึงในยุทธวิธีในการสื่อสารเพื่อชักจูงให้สมาชิกในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ และผลการวิจัยสุพัตรา ศรีชุม (2560) มีข้อค้นพบเร่ืองของความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่ออสม. เหมือนกับผลการวิจัยคร้ังน้ีก็คือ ประชาชนมีความคาดหวังในการสื่อสารว่า อยากให้อสม.
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแล สุขภาพได้  ห รือเป็นต้นแบบการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่
ประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม.  
มีข้อสังเกตว่า ประชาชนให้ความสำคัญเร่ืองแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ทันสมัย เป็นอันดับ
หลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารสุขภาพของอสม. ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น และอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนที่มาจากอสม.มากขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อการแสดงอิทธิพลในการมีภาวะผู้นำทางความคิดที่เพิ่มขึ้นตามมาเป็นลำดับ และเมื่อทั้งสามปัจจัย
การสื่อสารเกิดขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการป้องกันและรักษา
โรคมากขึ้นได้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุป ในการวิจัยคร้ังน้ีทำการศึกษาปัจจัยการสื่อสาร 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของบทบาทการสื่อสารของ 
อสม.ในฐานะผู้ส่งสารเพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความสำคัญต่อพฤติกรรมการป้องกันและ
รักษาโรคของประชาชน ถึงแม้ว่าสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่มีบทบาทเป็นอันดับแรก ๆ  แต่ก็พบว่า อิทธิพล
จากสื่อบุคคลของอสม.เป็นอิทธิพลขนาดเล็ก เน่ืองจากประชาชนมีเปิดรับข่าวสารสุขภาพจากอสม.  
ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับโทรทัศน์และสื่อโซเซียล อย่างไรก็ตาม ประชาชนเห็นถึงความจำเป็นของอสม.
ในการดำรงอยู่ในชุมชนในฐานะผู้สื่อสารสุขภาพของชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดดี้านสุขภาพและส่งเสริม
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคต่อไป ทั้งน้ีมีข้อพิจารณาจากผลการวิจัย
ที่จะนำไปข้อเสนอแนะในส่วนต่อไป 
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ภาพที่  5.1 ปัจจัยการสื่อสารที่พย ากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาช น  
ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
สำหรับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 เพื่อเป็นประโยชน์ผู้ที่จะนำ
การวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของอสม. เพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน ต่อไปในอนาคตน้ัน ผู้วิจัยได้จำแนกออกเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 

ประการแรกคือ ภาวะผู้นำทางความในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคน้ัน ผู้ที่กำกับ
ดูแลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอสม. ควรส่งเสริมอสม.ในฐานะผู้นำทางความคิดในการ
สื่อสารด้านสุขภาพของชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ในเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม และต้องเป็นชุดความรู้ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ หรือกล่าวได้
ว่า ทำให้อสม.มีสภาวะเป็นผู้ตื่นรู้กับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เน่ืองจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า 
ถึงแม้ว่า อสม.มีภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค แต่ในเร่ืองของการ
แนะนำข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ทันสมัย น้ันยังไม่มีความโดดเด่นมากนัก ดังน้ันเพื่อการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาพที่ดี การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะการดูแลสุขภาพ
แบบใหม่ที่ทันยุคสมัย จะเป็นแรงผลักดันให้อสม.มีความสำคัญในระบบสาธารณสุขไทยต่อไปอย่าง
ร่วมสมัย อีกทั้งยังควรผลักดันให้อสม.มีทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เน่ืองจากอสม.น้ันไม่ใช่แหล่งข้อ มูล
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ข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับเป็นอันดับต้นบวกกับผลการวิจัยในเร่ืองของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ของอสม.น้ันก็ยังไม่โดดเด่นมากนักจนเป็นที่ น่าจดจำ แต่สื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่กลับมีบทบาทที่
ประชาชนให้ความสนใจมากกว่า การบูรณาการอสม.เข้าไปในสื่อใหม่จะเป็นสิ่งที่ส่ งเสริมให้ประชาชน
รับรู้การมีภาวะผู้นำทางความคิดได้มากขึ้น และสิ่งที่จะทำให้อสม.ยังคงเป็นผู้ เล่นคนสำคัญต่อไปใน
ฐานะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ก็คือ สนับสนุนให้อสม.
น้ันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้อสม.เข้าใจการวิจัย
สุขภาพคนในชุมชน โดยเร่ิมจากการตั้งประเด็นปัญหาจากชุมชน สร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ผลเบื้องต้น และสามารถนำไปรายงานผลกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับตำบลขึ้นไปสามารถ
นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์จากการวิจัยสุขภาพชุมชนของอสม.ได้ ซึ่ งเป็นการยกระดับศักยภาพของ 
อสม.ในฐานะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารสุขภาพอย่างเป็นระบบ  

ประการที่สองคือ ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้
โดยเร่ิมจากการพัฒนาสาร (message) ที่ประชาชนต้องการที่รับทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีของประชาชนน้ันสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสุขภาพ
ของประชาชน ประกอบด้วย อาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้เจ็บ และการบริหารร่างกาย ออกกำลัง
กาย กับสุขภาพจิต จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมที่ช่วยในการป้องกันและรักษาโรค
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่อสม.ควรพิจารณาเพื่อนำเสนอสาระข้อมูลข่าวสารให้ตรงใจผู้รับ
สารมากขึ้น ทั้ง น้ีลักษณะของการสื่อสารที่อสม.สามารถทำได้คือ อยู่ในรูปแบบของการให้ความรู้  
ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ใช้ตัวของอสม.เป็นตัวอยา่งหรือสาธิตวิธกีารในการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่
ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนต่อไปได้ใน
อนาคต 

นอกจากน้ี การเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย ถึงแม้ว่าผลการวิจัย
พบว่า อสม.ไม่ได้เป็นคนแรกที่ประชาชนนึกถึงเป็นคนแรกในยามเจ็บป่วย แต่ช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ อสม. คือ การพบกันตัวต่อตัว (Face - to - face) เป็นช่องทางใช้มากที่สุดและ
ยังมีอิทธิพลต่อประชาชนอยู่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ที่ได้รับความสนใจมากกว่า 
การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารสุขภาพให้แก่อสม. น้ันเป็นสิ่งที่จำเป็น 
เน่ืองจากสื่อโซเซียลเป็นช่องทางที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนมาก ดังน้ันควรส่งเสริมการสร้างเน้ือหาและใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารสุขภาพไปยัง
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของ อสม. ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม สื่อจำพวกวิทยุ เสียงตามสาย หรือวารสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ เป็นสื่อที่มี
ความสำคัญไม่มากแล้ว ควรพิจารณาปรับลดการใช้สื่อดังกล่าวลงไป แล้วมุ่งเน้นการพัฒนาสารใน  
สื่อใหม่จะดีกว่าเพราะตอบสนองความต้องการเปิดรับข่าวสารจากประชาชนได้ดีกว่า 
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และประการสุดท้ายคือ ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชนน้ัน จากผลการวิจัยในภาพรวมน้ันจะเห็นได้ว่า อิทธิพลความคาดหวังในการสื่อสารน้ัน  
น้อยกว่าสองปัจจัยก่อนหน้าน้ี ซึ่งความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม.มีสิง่ที่
ต้องพัฒนาคือ การแนะนำความรู้ที่มีความทันสมัยดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น อย่างไรก็ตาม  
การที่อสม.ถูกคาดหวังให้เป็นกระบอกเสียงและเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาโรคของประชาชนน้ัน
สามารถใช้เป็นหลักการในพิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพของอสม. ให้ตอบสนองต่อค วามคาดหวังให้
ตรงใจขอ งประชาช นมาก ขึ้น ได้ ในอ นาคต  ซึ่ งในแ ต่ล ะก ระแ สสั งคมหรือยุ คส มัย ก็อ าจมี  
การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังในการสื่อสารได้ หากจะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนน้ีอาจดำเนินการ
สำรวจเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทสังคม ณ ขณะน้ัน 

กล่าวโดยสรุป สำหรับข้อเสนอแนะเชิงปฏิ บัติ น้ีเป็นเพียงแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมการ
พัฒนาการสื่อสารของอสม. ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ชุมชนเป้าหมาย องค์ประกอบสำคัญที่ เป็นหัวใจ  
ของอสม. คือ การมีภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากอสม.
เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในโครงสร้างระบบสาธารณสุขไทยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังน้ันการ
เสริมสร้างทักษะความสามารถในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ หรือการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของอสม. ในการ
สนับสนุนให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคที่สุดน่ันเอง ทั้งน้ีความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการผลักดันศักยภาพของอสม. ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าน้ีพบว่า บทบาทของรัฐ
และการบูรณาการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอสม. ( Kowitt 
et al., 2015) ดังน้ันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรคของอสม.จะได้รับการ
พัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนโดยแทจ้ริง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
1) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาน้ันจำกัดเพียงพื้นที่เขตสุขภาพ เขตที่ 5 เน่ือง

ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณในการวิจัย หากสามารถศึกษาในพื้นที่ เขตสุขภาพอื่น ๆ ด้วยจะเป็นการ
ต่อยอดทำความเข้าใจปัจจัยการสื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันรักษาโรคของประชาชน ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 

2) ระเบียบวิธีวิจัยที่ควรใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพหรือ
การวิจัย เชิงปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษากิจกรรมหรือกระบวนการด้านการสื่อสารของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างลึกซึ้งผ่านการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแล้วสะท้อน
ความต้องการในการป้องกันและรักษาโรคหรือปัญหาด้านสุขภาวะของคนในชุมชนเพื่อนำไปวิธีการ
พัฒนาการสื่อสารหรือการปฏิบัติงานของอสม.ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพื่อต่อ
ยอดสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารให้แก่อสม. ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป  
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการส่ือสารเพ่ือการป้องกันและรกัษาโรค 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศ

ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา
โรคของอสม.ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ 

ผู้วิจัยขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความจริง โดยคำตอบจากท่านจะ
ถูกเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อใช้ในการศึกษาเท่าน้ัน ท้าย น้ีขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือที่
ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 

 ปาณัสสรา วัฒนากร 
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นปัจจัยการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรกัษาโรค 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารของอสม.เพื่อป้องกันและรักษาโรค 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คำอธิบาย: โปรดกรอกข้อมูลและทำเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง  ที่ตรงกับตัวท่าน 

1.1 อายุ _______ปี 

1.2 เพศ: 1) ชาย  2) หญิง 3) เพศทางเลือก 
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1.3 ระดับการศึกษา:  

1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา   3) อนุปริญญา    

4) ปริญญาตรี    5) สูงกว่าปริญญาตรี   6) ไม่ได้ศึกษา 

1.4 รายได้ต่อเดือน:  

1) ไม่มีรายได้    2) 1 – 10,000 บาท   

 3) 10,001 – 20,000 บาท  

4) 20,001 – 30,000 บาท 5) มากกว่า 30,001 บาท 

1.5 อาชีพ: 

1) เกษตรกร    2) พนักงานบริษัท/ลูกจ้างโรงงาน   

3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  

5) รับจ้าง  6) แม่บ้าน  7) อื่นๆ ระบุ...................... 

1.6 ท่านมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอสม. หรือไม่ 1) ไม่ใช่  2) ใช่ โปรดระบุ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรกัษาโรค 

คำอธิบาย 2.1: โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตาม
ความเป็นจริง 

1) ท่านคิดว่า ระยะทางจากบ้านของท่าน ไปถึงรพ. หรือรพ.สต. มีไกลใกล้มากน้อยเพียงใด  

1) ใกล้มาก 2) ใกล้  3) ปานกลาง  4) ไกล    5) ไกลมาก 

2) ท่านคิดว่า ท่านได้รับความสะดวกในการเดินทางไปรพ. หรือรพ.สต. มากน้อยเพียงใด 

1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก 5) มากที่สุด 
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3) ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดเช้ือ COVID – 19 อสม. ไปมาหาสู่หรือพูดคุยกับท่านมากน้อย
เพียงใด 

1) ไม่เคยไปมาหาสู่หรือพูดคุยกัน 2) น้อยที่สุด 3) น้อย   

4) ปานกลาง 5) มาก 6) มากที่สุด 

4) ต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดเช้ือ COVID – 19 อสม. ไปมาหาสู่หรือพูดคุยกับท่านมากน้อยเพียงใด 

1) ไม่เคยไปมาหาสู่หรือพูดคุยกัน 2) น้อยที่สุด 3) น้อย  4) ปานกลาง  

5) มาก 6) มากที่สุด 

5) ท่านใช้เคร่ืองมือติดต่อกับอสม. ผ่านช่องทางใด 

1) การพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน 2) การติดต่อทางโทรศัพท์  

3) ไลน์ (Line) 4) เฟสบุค (Facebook)  

5) อื่น ๆ ระบุ............................................... 

 

 

คำอธิบาย 2.2: โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตาม
ความเป็นจริง โดยมีระดับความคิดเห็นได้แก่ 

หมายเลข 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
หมายเลข 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
หมายเลข 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
หมายเลข 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
หมายเลข 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
ท่านคิดว่า อสม. ของท่าน มีส่วนช่วยในเพื่อป้องกันและรักษาโรค มากน้อยเพียงใด  
1) สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแล
สุขภาพของท่าน 

5 4 3 2 1 

2) ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี 5 4 3 2 1 
3) ส่งเสริมให้มีสุขภาพใจที่ดี 5 4 3 2 1 
4) ช่วยในการเปลี่ยนพฤติก รรมเสี่ยงทาง
สุ ข ภ าพ  เ ช่ น  โ รค คว ามดั น โล หิ ต สู ง 
โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

5) ช่วยให้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้
รวดเร็วมากขึ้น 

5 4 3 2 1 

6) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปหา
หมอที่โรงพยาบาล 

5 4 3 2 1 

7) ช่วยให้เข้ารับการบริการได้รวดเร็วขึ้น 5 4 3 2 1 
8) อสม. ใช้คำพูด อธิบาย หรือยกตัวอย่างให้
ท่านเข้าใจได้ง่าย 

5 4 3 2 1 

9) อสม.เป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
โรงพยาบาลให้กับท่าน 

5 4 3 2 1 

10) อสม.แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่
ทันสมัย 

5 4 3 2 1 

11) อสม.มีความใกล้ชิดเสมือนญาติมิตรที่
พูดคุยกันได้ง่าย 

5 4 3 2 1 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการปอ้งกันและรกัษาโรคของอสม. 
ท่านคิดว่า อสม. ของท่าน มีความเป็นผู้นำทางความคิด ในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค มาก
น้อยเพียงใด 

1) อสม.เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีในการสื่อสาร
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

5 4 3 2 1 

2) อสม.มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค
เบื้องต้น 

5 4 3 2 1 

3) อสม.มีความรู้เกี่ยวกับโรคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 

4) อสม.เป็นคนแรกที่ท่านจะติดต่อเมื่อยาม
เจ็บป่วย 

5 4 3 2 1 

5) อส ม.ใช้ สื่อป ระชาสัมพันธ์ช่ วยในก าร
สื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ 
อส ม . เช่ น  แ ผ่นพั บ  โป ส เตอร์  ห รือ สื่ อ
ออนไลน์ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

6) อสม.มีการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ในชุมชน 

5 4 3 2 1 

7) อ ส ม.มีก ารแ ล กเป ลี่ ยนคว ามคิด เห็ น
เกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน 

5 4 3 2 1 

8) อส ม.มี การจดบั นทึกข้ อมูลสุ ขภาพ ใน
ชุมชน 

5 4 3 2 1 

9) อสม.นำเสนอความรู้/เทคนิคในการดูแล
สุขภาพ 5 4 3 2 1 

10) อสม.มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและทำงานเปน็
ทีม 
 

5 4 3 2 1 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11) อ ส ม .ส ามารถ คิ ด ค้ นสิ่ งใ ห ม่ /ส ร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและรักษา
โรค 

5 4 3 2 1 

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
3.1 ท่านเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่งต่อไปน้ี มีความถี่มากน้อยเพียงใด บ่อยมากที่สดุ (5) 
ถึงบ่อยน้อยที่สุด (1) 
เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน 5 4 3 2 1 
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 4 3 2 1 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 5 4 3 2 1 
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  5 4 3 2 1 
วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ 5 4 3 2 1 
วิทยุ หรือเสียงตามสาย 5 4 3 2 1 

รายการโทรทัศน์ 5 4 3 2 1 
เฟ ส บุ ค  ( Facebook) อิ น ส ต า แ ก ร ม 
(Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) 

5 4 3 2 1 

ไลน์ (Line) 5 4 3 2 1 
ยูทูป (Youtube) 5 4 3 2 1 

กูเกิล (Google) 5 4 3 2 1 

3.2 ท่านสนใจประเภทของข่าวสารสุขภาพต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด สนใจมากที่สุด (5) ถึงสนใจน้อย
ที่สุด (1) 
ยาและสมุนไพร 5 4 3 2 1 
โรคภัยไข้เจ็บ 5 4 3 2 1 
สุขภาพจิต 5 4 3 2 1 
อาหารและโภชนาการ 5 4 3 2 1 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

โฆษณาสถานพยาบาลหรือสถาบันส่งเสริม
สุขภาพ 

5 4 3 2 1 

การบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย 5 4 3 2 1 

โฆษณายา อาหารเสริมสุขภาพ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

5 4 3 2 1 

4. พฤติกรรมการป้องกันและรกัษาโรค 
เมื่อได้สื่อสารพูดคุยกับ อสม. แล้ว ท่านมีความสามารถดังต่อไปน้ี มากขึ้นเพียงใด  
1) ท่านควบคุมพฤติกรรมทางสุขภาพได้มาก
ขึ้น เช่น ลดหวานมันเค็ม เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

2) ท่านกล้าที่จะพูดคุยหรือปรึกษากับหมอ 
พยาบาล หรือเภสัชได้มากขึ้น 

5 4 3 2 1 

3) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ทางกายและใจของตัวเองมากขึ้น 

5 4 3 2 1 

4) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาน
ยาตรงกับอาการของโรคได้อย่างถูกต้องมาก
ขึ้น 

5 4 3 2 1 

5) ท่ าน มี ค ว าม รู้ค ว าม เข้ าใ จ เกี่ ย ว กั บ
สุขอนามัยได้มากขึ้น เช่น การกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย การป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่อ 
เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

 



 

 
 

คำอธิบาย 2.3: โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับตัวท่าน 
จากการพูดคุยสื่อสารกับ อสม. เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์

ต่อในด้านใดบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 เพื่อแบ่งปันหรือบอกต่อข่าวสารสุขภาพกับผู้อื่น 
 เพื่อคลายข้อกังวลเกี่ยวกับปญัหาสุขภาพ  
 เพื่อระแวดระวังโรคที่มีโอกาสเสี่ยงทำให้ทา่นเจ็บป่วย  
 อื่น ๆ ระบุ .................................................................. 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารของอสม.เพื่อป้องกันและรักษาโรค 

-
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

 



 

 
 

ประวัติผู้เขียน  
ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวปาณัสสรา วัฒนากร 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิจัยทางสังคม   

มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559  
ปริญญาโท (นักศึกษาทุน) หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต   
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1   บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 คำถามนำการวิจัย
	1.4 ขอบเขตในการศึกษา
	1.5 นิยามคำศัพท์เชิงปฏิบัติการ
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Community Health Volunteer)
	2.1.1 นิยามของ Community Health Worker
	2.1.2 ประเภทของ Community Health Worker
	2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย
	2.1.4 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุข

	2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางความคิด (Opinion Leadership)
	2.2.1 นิยามของภาวะผู้นำทางความคิด
	2.2.2 พัฒนาการของแนวคิดภาวะผู้นำทางความคิด
	2.2.3 ทักษะการสื่อสารของผู้นำทางความคิด (Opinion leadership’s communication skill)…………………………….
	2.2.4 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางความคิด

	2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
	2.3.1 นิยามของการเปิดรับข่าวสาร
	2.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสาร
	2.3.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

	2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
	2.4.1 นิยามของความคาดหวัง
	2.4.2 ความคาดหวังในการสื่อสาร
	2.4.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการสื่อสาร

	2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
	2.5.1 นิยามของพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค
	2.5.2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

	2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
	2.6.1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค
	2.6.2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
	2.6.3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อป้องกันและรักษาโรค


	บทที่ 3   ระเบียบวิธีวิจัย
	3.1 แหล่งข้อมูลใช้ในการวิจัย
	3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร (Population)
	3.2.2 ขอบเขตของประชากร (Population frame)
	3.2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
	3.2.4 การกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size)

	3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.6.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
	3.6.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)

	3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
	3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
	3.7.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)


	บทที่ 4   ผลการศึกษา
	4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร
	4.2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค………………………...
	4.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันแ...
	4.4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนผู้บริการจากอสม.  ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5……………………………………………………….….
	4.5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. และปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสา...

	บทที่ 5   สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการศึกษา
	5.2 อภิปรายผลการศึกษา
	5.2.1 ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม.
	5.2.2 ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
	5.2.3 ปัจจัยภาวะผู้นำทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ อสม.
	5.2.4 ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5

	5.3 ข้อเสนอแนะ
	5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
	5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

