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 The purposes of this research were 1) to study level of Health Promotion Behavior for People, level of 
knowledge of self care, level of social support from health officials, level of social support from community, level of 
social support from family and volunteer spirit of village health volunteers. 2) to compare level of health promotion 
behavior for people operated by village health volunteers in district o f Boploi, Kanchanaburi province classify by sex , 
age , marriage status , educational background , income , volunteering periods and hea lth status. 3) to study knowledge 
of self care , social support from health officials , social support from community , social support from family and 
volunteer spirit as predictors health promotion behavior for people operated by village health volunteers . The samples 
consisted of 288 village health volunteers in district of Boploi, Kanchanaburi province was used by stratified random 
sampling technique. Constructed questionnaires were used to collect data. The data were analyzed by statistic for 
percentage , mean , standard deviation , t – test , One – Way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The results were that : 
 1. Level of knowledge of self care, Level of social support from Community and level of health 
promotion behavior for people operated by village health volunteers were at the moderate level,  Level of social support 
from health officials, Level of social support from family and volunteer spirit of village health volunteer were at the 
upper level. 
 2. Health promotion behavior for people operated by village health volunteers as classified by health 
status, age, marriage status and volunteering periods were significantly difference at .05 level. While, to classify by sex, 
educational background and income were not significantly difference.  
 3. Volunteer spirit, level of social support from health officials and level of knowledge of self care  

predicted health promotion behavior for people operated by village health volunteers in district of Boploi, Kanchanaburi 

province at 23.4 %, with a statistical significant level of .05 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัคนไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาสุขภาพอยูม่ากมาย  ทั้งปัญหาจากโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคเบาหวาน  และความดนัโลหิตสูงท่ีมีแนวโนม้อตัราป่วย
สูงข้ึน  จากขอ้มูลของส านกันโยบายและยทุธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ ประชากรไทย
ในระหวา่ง พ.ศ. 2550 – 2554  และเป็นสาเหตุการป่วยส าคญั 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่โรคระบบหายใจ 
โรคระบบไหลเวยีนเลือด โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โรคระบบกลา้มเน้ือ และโรคระบบยอ่ยอาหาร   
ในช่วงปี 2551-2556 พบวา่ คนไทยอาย ุ 15 ปีข้ึนไป มีความชุกของโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ  
27.9 หรือ 11.5 ลา้นคน นอกจากน้ียงัพบวา่โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูงมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและสมอง โรคไต และภาวะแทรกซอ้นทางตาและเทา้  
และสามารถน าไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย   สาเหตุของการเกิดโรค
โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูงส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  พฤติกรรมการออกก าลงักาย  พฤติกรรมอารมณ์  พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี  การด่ืมสุรา  ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง  จึงตอ้งส่งเสริม
และปรับเปล่ียนใหป้ระชาชนทุกกลุ่มวยัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง  โดยการส่งเสริมพฒันาปัจจยั
ท่ีเก่ียวกบัการเกิดพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัแวดลอ้มอยา่ง
สมดุลและเหมาะสม  ส าหรับดา้นปัจจยัภายในตวับุคคล เราจะตอ้งส่งเสริมพฒันาใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และตอ้งพฒันาใหป้ระชาชนเกิด “Health Literacy” หรือ “ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ” หรือ “ความฉลาดทางสุขภาพ”  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งอยา่งย ัง่ยนื 
(กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556: ก) 
 องคก์ารอนามยัโลก จึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายสุขภาพดีถว้น
หนา้ (Health For All) ข้ึนในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาไดมี้การประชุมในประเทศไทยเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2554 ไดมี้การประชุมนานาชาติเร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพ ” (Health Promotion) ซ่ึงไดมี้การประชุม
มาหลายคร้ังแลว้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี ณ กรุงเทพมหานคร ท่ีประเทศไทย  เป็นกฎบตัรกรุงเทพฯ  
ของการส่งเสริมสุขภาพในยคุโลกาภิว ั ตน์  ในเร่ืองของการสร้างสุขภาพ   เป็นการพฒันาศกัยภาพ 
การมีภาวะผูน้ าหรือการจดัการความรู้  ใหป้ระชาชนมีความรู้เท่าทนัในเร่ืองของความรู้สุขภาพ
(Health Literacy) การสร้างกระแสใหเ้กิดการส่งเสริมสุขภาพ  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ตอ้งสร้าง
ความตระหนกัรู้  เพื่อใหมี้กระแสอยา่งต่อเน่ือง  จึงจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และกฎหมาย    
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กฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งถึงเร่ืองการลงทุน  ดา้นนโยบาย    ดา้นพื้นฐาน และการปฏิบติั  จะท า
ใหทุ้กประเทศมีพนัธะสัญญาสุขภาพดีถว้นหนา้   ทุกประเทศมีพนัธะสัญญาท่ีจะท าใหเ้กิดการมี
สุขภาพดีถว้นหนา้  คือ  ตอ้งท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพ  เป็นวาระของการพฒันาโลก ( Global 
Agenda)  ท่ีทุกประเทศทัว่โลกยอมรับและน าสู่การปฏิบติัดว้ยการใชก้ลไกองคก์รนานาชาติ  
ผลกัดนัแนวคิดและการปฏิบติัเพื่อใหทุ้กประเทศร่วมกนัส่งเสริมสุขภาพอยา่งจริงจงัภายใตค้  าขวญั 
“พนัธมิตรแห่งโลกสู่การปฏิบติัเพื่ออนาคต”  ( Global Partnership of Action in to the Future) ท าให้
การส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผดิชอบของภาครัฐก็คือเป็น  (Government  responsibily) และตอ้ง
ท าใหก้ารส่งเสริมสุขภาพเป็นเป้าหมายของชุมชน  และเป็นเป้าหมายของสังคม และท าใหก้าร
ส่งเสริมสุขภาพเป็นขอ้ก าหนดในสังคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื (สมศกัด์ิ  ภทัรกุลวณิชย,์ 2554: 20) 
 จากแนวโนม้ สถานการณ์ สุขภาพของประชากรมีความเส่ียงเพิ่ม มาก ข้ึน   จากการ
เปล่ียนแปลงของประชากรและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งพฤติกรรมและวฒันธรรมการใชชี้วติอนัมี
สาเหตุจากการพฒันาประเทศและระบบเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอยูบ่นฐานของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งส้ินเปลือง  ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และความเส่ือมของ
สังคม   สภาพแวดลอ้มถูกท าลายสู่ความเส่ือมของสุขภาพมนุษย ์  การขาดความสมดุลระหวา่งการ
พฒันาและการใชทุ้นทางเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีเนน้ดา้น
ปริมาณมากกวา่คุณภาพ  ท าใหทุ้นต่างๆลดนอ้ยลงและไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควรโดยเฉพาะการ
พฒันาทุนทางสังคมท่ีเป็นทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการพฒันาสร้างทุน
อ่ืนๆ   และน าไปสู่การพฒันาคนและสังคมใหมี้สุขภาวะ  ตลอดจนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
ใหเ้จริญกา้วหนา้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์   ซ่ึงก็ยงัไดรั้บความส าคญันอ้ยท า
ใหก้ารพฒันาประเทศทั้งในบริบทการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลย ี สังคมและโครงสร้างประชากร  ส่ิงแวดลอ้ม  และพฤติกรรมการบริโภคมีผลพวงก่อ
เกิดปัญหาท่ีซบัซอ้นเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพและความอยูดี่มีสุขของคนไทยตามมามากมาย  
(ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554 : 9) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ปัญหาโรคภยัในปัจจุบนั   เกิดจากการติดเช้ือ และโรคท่ีไม่ติดเช้ือ
แต่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม การใชว้ถีิชีวติแบบสังคมคนเมืองสมยัใหม่มีความเร่งรีบใน
ชีวติประจ าวนัมีอาหารท่ีผา่นการแปรรูปชนิดต่างๆ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ โฆษณา  ลว้นมี
ความเส่ียงสูงและมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบนัและในอนาคต (กฤษณา 
พนัธ์ุวานิช, 2553: 3)  ซ่ึงจากผลการวจิยัทางการแพทย ์เปิดเผยถึงโรคร้ายท่ีคร่าชีวติคนไทยมากท่ีสุด 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โรคปอดอุดกั้น
เร้ือรังและโรคหลอดเลือดสมอง  โดยสาเหตุหลกัส่วนใหญ่ของโรคเร้ือรังเหล่าน้ีมาจากพฤติกรรม
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การบริโภคอาหาร ความเครียด  การขาดการออกก าลงักาย  และปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระใน
ร่างกายต ่า ซ่ึงผูป่้วยส่วนใหญ่มกั ไม่รู้ตนเองล่วงหนา้ วา่ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ เน่ืองจากขาดอาการ
บ่งช้ีของโรค และขาดการตรวจสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น จึงมกัพบผูป่้วยจ านวนมากท่ีตรวจพบ
เจอโรคร้ายในระยะสุดทา้ย หรือเสียชีวติก่อนท าการรักษาไปอยา่งน่าเสียดาย แต่หากมีการป้องกนั 
รู้ทนัโรคก่อนท่ีจะสายเกินไป  ก็สามารถดูแลตวัเองใหห่้างไกลโรคร้ายเหล่าน้ีไดเ้ช่นกั น (โพสทูเดย์
,2553: 5) 
   ในขณะเดียวกนัสถานการณ์การป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจากรายงานสถิติ   อตัรา
ป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปี 2551 – 2557 โดยพบผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด คือ 
1,025.44  และ 1,150.39 , 1,230.16 , 1,349.39 , 1,433.61 , 1,570.63 และ 1,621.72 ตามล าดบั 
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน คือ 795.04 , 844.90 , 879.58 , 954.18 , 968.22 , 1,050.05 และ 1,081.25 
ตามล าดบั  (ต่อประชากรแสนคน) ซ่ึงจากขอ้มูลท าใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของโรคไม่ติดต่อสูงเพิ่มมาก
ข้ึนทุกปี  ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเร่งด าเนินนโยบายเชิงรุกดว้ยการสนบัสนุนรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและการใชชี้วติท่ีถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอแก่ประชาชนในดา้นต่างๆ  เช่น  ลด -เลิก
เหลา้  ลด-เลิกบุหร่ี  การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  และออกกาลงักายสม ่าเสมอ  รวมทั้งการ
ลดภาวะเครียดเป็นตน้  (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข , 
2557:25) 

 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ท าใหท้ราบวา่โรคไม่ติดต่อเช่น
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ เป็นสาเหตุการ
ตายมาเป็นอนัดบัตน้  โดยโรคไม่ติดต่อสามารถป้องกนัไดถ้า้ปฏิบติัตามค าแนะน าและมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ซ่ึงทุกคนจะตอ้งรู้ถึงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง   ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญั
นั้นก็คือ   อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น( Village Health Volunteer) อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หรือท่ีเราเรียกยอ่ ๆ วา่ อสม. หมายถึง  บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจาก
ชาวบา้นในแต่ละกลุ่มบา้นและไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยมี
บทบาทหนา้ท่ีส าคญัในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมสุขภาพอนามยั ( Change agents) 
การส่ือข่าวสารสาธารณสุข  การแนะน าเผยแพร่ความรู้  การวางแผน   และประสานกิจกรรมพฒันา
สาธารณสุข   ตลอดจนใหบ้ริการสาธารณสุขดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ   การเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรค  การช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลขั้นตน้  โดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขตท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   การส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการ   การฟ้ืนฟูสภาพ   และจดักิจกรรม
พฒันาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน โดยก าหนดจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขใน
หมู่บา้นหรือชุมชน  ส าหรับการรับผดิชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บา้นหรือชุมชน  เฉล่ีย 1 คน 
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รับผดิชอบ 10 – 15  หลงัคาเรือน  (สาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี , 2555:10)  อาสาสมคัร
สาธารณสุขซ่ึงเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ าดา้นสุขภาพในชุมชน  และสามารถถ่ายทอดความรู้และ
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งใหก้บับุคคลในครอบครัวและในชุมชน   อน่ึง การแกไ้ขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน  จ าเป็นตอ้งด าเนินการร่วมกนัระหวา่ง  องคก์รและหน่วยต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน  ซ่ึงอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.)  มีบทบาทท่ีส าคญั  และเป็น
ก าลงัท่ีเขม้แขง็ในภาคประชาชน  ท่ีจะช่วยด าเนินงาน    เฝ้าระวงั   ป้องกนั  และควบคุมโรคท่ีเป็น
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี  และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนมีสุขภาพดี” 
 โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจึงควรมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ท่ีดีข้ึนและค่อนขา้งถาวร  ในขณะเดียวกนัจะช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจสามารถแนะน า  ถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัคนในครอบครัวและประชาชนในชุมชนท่ีมีปัญหาทางดา้นสุขภาพได ้  จากการศึกษา
ของ  นนัทนา    เช่ียวชาญ  (2553 : 106)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขเขตสายไหม   กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความรู้ท่ีถูกตอ้งโดยภาพรวมเก่ียวกบัการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดีมาก  คือ มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างเสริม
สุขภาพ และความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลกั 6 อ. อยูใ่นระดบัดีมาก  และความรู้เก่ียว  
กบัการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อยูใ่นระดบัดี  และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ( r = .727) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   ดงันั้นจะ
เห็นไดว้า่  ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  โดยอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพแลว้ก็น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดว้ย 
 นอกจากนั้นการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม  เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุข  โดยเฉพาะการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและชุมชนองคก์รต่างๆ และครอบครัว  โดยไดรั้บการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนใน ทางดา้นอารมณ์   ดา้นขอ้มูลข่าวสาร   ดา้นวสัดุ  อุปกรณ์และส่ิงของ  
การเงิน  จากการศึกษาของ อาพิน ไชยมชัชิม (2554 : บทคดัยอ่)  ศึกษาการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นใน  อ าเภอนาคู  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผลการศึกพบวา่  การสนบัสนุนดา้นบุคลากร   การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ   การสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์และ  การสนบัสนุนดา้นการจดัการ   มี
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ความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01       
(r = .176 , r = .245 , r = .262 , r = .308 ตามล าดบั)  ซ่ึงจากผลการศึกษาของ ละคร บุญแจง้       
(2555 : 55)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง  
อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย  ผลการศึกษาพบวา่  ภาพรวมไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และยงัไดพ้บวา่การสนบัสนุนจากองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ  ต าบลท่าชา้งคลอ้ง  อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย           

(r = .657) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และจากผลการศึกษาของกนกทอง  สุวรรณบูลย ์
(2545 : 140 – 145) ไดศึ้กษาพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก  การสนบัสนุนทางสังคมบุคคลในครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานสาธารณสุขมูลฐานของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น           
(r = .59) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .001 ซ่ึงการสนบัสนุนทางสังคมสามารถท านายการ
ปฏิบติังานของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดร้้อยละ 35.40  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่  การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   ชุมชนและครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   
 นอกจากน้ีการมีจิตอาสา   ซ่ึง หมายถึง การท างานดว้ยใจรัก  เป็นผูใ้ห ้ โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  ท าเพื่อส่วนรวม  ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น  รวมทั้ง การเป็นผูใ้ส่ใจ ต่อชุมชน   อาจมีผล
ต่อการปฏิบติังานดา้นส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ดงัจะเห็นได้   
จากการศึกษาของ  พรสรวง   เถาตะก ู (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลในจงัหวดั
นครปฐม  ผลการศึกษาพบวา่   การปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัมาก       
(x̄  = 3.61) และการท างานเป็นทีมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ( r = .440) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การมีจิตอาสามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 เม่ือพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานสาเหตุการป่วยผูป่้วยนอกของอ าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรีปี 2554 – 2558  พบวา่มีผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด  คือมีจ านวน
ผูป่้วย 8,947 , 9,416 , 9,806 , 11,421  และ11,710  รายซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี รองลงมาเป็น
โรคเบาหวานจ านวนผูป่้วย 3,959 , 3,457 , 3,854 , 4,574 และ 5,273 รายซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
เช่นกนัตามล าดบั   (รายงานผลการด าเนินงานคปสอ.บ่อพลอย ,  2558: 13)   จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่โรคท่ีเกิดข้ึนในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   มีปัญหาทางดา้น
สุขภาพอยูเ่ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงโรคท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นโรคไม่ติดต่อซ่ึงมกัจะเกิดจาก
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พฤติกรรมของประชาชนจากการบริโภคอาหาร   การไม่ออกก าลงักาย    เกิดความเครียดทาง
อารมณ์   การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา   จึงท าใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากข้ึนทุกปีจากรายงานผลการ
ด าเนินงานสาเหตุการป่วยผูป่้วยนอก  ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมของประชาชนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
และแบบแผนการด าเนินชีวติท่ีไม่ถูกตอ้งตั้งแต่อดีตตลอดมา  ท าใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้มต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  กล่าวคือผลกระทบทางตรง  ไดแ้ก่  ท าใหเ้กิด
การเจบ็ป่วยทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  สูญเสียสมรรถภาพในการปฏิบติังาน  อาจพิการหรือ
เสียชีวติได ้ ส่วนผลกระทบทางออ้ม  ไดแ้ก่  เสียเวลาในการประกอบอาชีพเม่ือเจบ็ป่วย  เป็นภาระ
แก่ครอบครัวตอ้งดูแลรักษา  ขาดรายไดเ้สียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  เกิดปัญหาสุขภาพจิตใน
ครอบครัวตามมาและโรคท่ีเกิดท าใหมี้การใชง้บประมาณและตน้ทุนเป็นจ านวนมากในการ
รักษาพยาบาลมากกวา่การส่งเสริมสุขภาพ     ผูว้จิยั ในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังาน
ในชุมชนมีความเก่ียวขอ้งและใกลชิ้ดกบัปัญหาสาธารณสุขท างานร่วมกบัองคก์รในชุมชนพร้อมกบั
การรับนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  จึงบูรณาการการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  โดย มุ่งความสนใจมาท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น   ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการเขา้ถึงชุมชน  ขบัเคล่ือน  เช่ือมต่อ  และประสาน
ความร่วมมือระหวา่งประชาชน  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังอยา่งเช่นโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง   เพื่อมุ่งเนน้การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและควบคุมปัจจยัเส่ียงแบบผสมผสานและลดปัจจยัเส่ียงต่างๆและส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้ง   เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ   ภาระทางสังคมตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว  และชุมชน  จึงศึกษาวา่ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย    จงัหวดักาญจนบุรี
หรือไม่    เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี   ใหมี้สุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์
และแขง็แรงต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุน
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ทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   ของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอยจงัหวดักาญจนบุรี   จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   ความเพียงพอของรายได ้ ระยะเวลาการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  และการมีโรคประจ าตวั 
 3.  เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัว   การมีจิตอาสา    เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ปัญหาของการวจัิย 
 1. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
ชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   อยูใ่นระดบัใด 
 2. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี   เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   ระดบั
การศึกษา   ความเพียงพอของรายได ้  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   
การมีโรคประจ าตวั   ท่ีต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนัหรือไม่   
อยา่งไร 
 3. ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   
การมีจิตอาสา   เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดห้รือไม่   อยา่งไร 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้ นท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 2. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 
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 3. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 4. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 5. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีความเพียงพอของรายได้ ต่างกนัมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 6. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 7. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีการมีโรคประจ าตวัต่างกนัมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 

 8. ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   
การมีจิตอาสา   เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสนใจศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรีจึงไดก้ าหนดขอบเขต
ของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร    ประชากรท่ีใชใ้นคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 1,024 คน (ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย , เมษายน 2559) 

 2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  ในปี พ.ศ. 2559 จ  านวน 288 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ ( Yamane 1988,อา้งถึงใน พวงรัตน์   ทวรัีตน์ 
2543 : 285)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ 
ร้อยละ 5 และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ( Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดส่วน
ประชากรจ าแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และเพศ   

 3.  ขอบเขตของตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 
3.1 ตวัแปรอิสระ  มีดงัน้ี 
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 3.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  
เพศ 

   อายุ  
   สถานภาพสมรส 
   ระดบัการศึกษา  
   ความเพียงพอของรายได ้
   ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
   การมีโรคประจ าตวั 

 3.1.2  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
 3.1.3  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 3.1.4  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน 
 3.1.5  การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว 
  3.1.6  การมีจิตอาสา 

3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของค าท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใหต้รงกนั ผูว้จิยัไดนิ้ยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 1.  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน   โดยการใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบั  การ
ติดป้ายกระตุน้เตือน  สอนและอธิบาย   พร้อมทั้งจดักิจกรรมรณรงคส์าธิตและแนะน าชกัชวน  ใน
การควบคุมและพฒันาสุขภาพตนเอง ใหมี้สุขภาพท่ีดียิง่ข้ึน  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  โดย
มุ่งถึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 ดา้น ไดแ้ก่   ดา้นอาหาร  ดา้นการออกก าลงักาย   ดา้นอารมณ์    
ดา้นการไม่สูบบุหร่ี   ดา้นการไม่ด่ืมสุรา( 3อ.2ส.) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1  ด้านอาหาร  หมายถึง การใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบัการติดป้ายกระตุน้ 
เตือน   สอนและอธิบาย   พร้อมทั้งจดักิจกรรมรณรงคส์าธิตและแนะน าชกัชวน  การส่งเสริมให้
ประชาชนในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัอนามยั 

1.2  ด้านการออกก าลงักาย  หมายถึง การใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบั  การติด 
ป้ายกระตุน้เตือน  สอนและอธิบาย   พร้อมทั้งจดักิจกรรมรณรงคส์าธิตแนะน าชกัชวน  การส่งเสริม
ใหป้ระชาชนออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง    
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 1.3 ด้านอารมณ์  หมายถึง การใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบั  การติดป้ายกระตุน้
เตือนสอนและอธิบายพร้อมทั้งจดักิจกรรมรณรงคส์าธิตแนะน าชกัชวนการส่งเสริมและให้
ค  าแนะน าปรึกษา  ในการควบคุมอารมณ์และการจดัการกบัอารมณ์ทางลบ 

1.4  ด้านการไม่สูบบุหร่ี  หมายถึง การสอนใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบั   การ 
ติดป้ายกระตุน้เตือน  จดักิจกรรมเก่ียวกบัโทษของบุหร่ีและการสูบบุหร่ีใหก้บัประชาชน 

1.5  ด้านการไม่ดื่มสุรา  หมายถึง การสอนใหค้วามรู้   แจกเอกสารแผน่พบั       
การติดป้ายกระตุน้เตือน  จดักิจกรรมในเร่ืองพิษภยัของสุราและโรคท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา ใหก้บั
ประชาชน 

 2.  ความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ   หมายถึง   การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น  มีความรู้ความสามารถในการจ า  การเขา้ใจ  และการน าไปใชเ้ก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและวธีิ
ปฏิบติักิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงแสดงออกโดยการตอบค าถามไดถู้กตอ้งทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นอาหาร   ดา้นการออกก าลงักาย   ดา้นอารมณ์   ดา้นการไม่สูบบุหร่ี  ดา้นการไม่ด่ืมสุรา (3อ.2ส.) 
  2.1  ด้านอาหาร  (การบริโภคอาหาร)   หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นมีความรู้ในเร่ืองการบริโภคอาหาร ท่ีเป็นประโยชน์และโทษของอาหารท่ีไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  และแนวทางการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง 

2.2  ด้านออกก าลงักาย  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี 
ความรู้เร่ืองการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือการท างานของร่างกาย  หลกัการออกก าลงั
กาย   ประโยชน์และโทษในการออกก าลงักาย 

2.3  ด้านอารมณ์  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความรู้ 
เร่ืองผลกระทบของอารมณ์ท่ีเกิดกบัร่างกายและพฤติกรรม  ตลอดจนการควบคุมอารมณ์ไปในทาง
ท่ีถูกตอ้ง 

2.4   ด้านการไม่สูบบุหร่ี  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี 
ความรู้ในเร่ืองพิษภยัของบุหร่ีและโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  ผลกระทบท่ีเกิดกบับุคคลรอบขา้งท่ี
จะไดรั้บจากการสูบบุหร่ี   

2.5  ด้านการไม่ดื่มสุรา  หมายถึง   การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี 
ความรู้ในเร่ืองพิษภยัของสุรา  โทษของการด่ืมสุราและโรคท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา 

 3.  การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข   หมายถึง  การท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน  ในการปฏิบติังานตาม
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ต าบลหรือโรงพยาบาล   ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น   โดยแบ่งออกเป็น3ดา้นคือ 

3.1  การสนับสนุนด้านอารมณ์  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า 
หมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนดูแล  การใหก้ าลงัใจ  ค  าชมเชย    เอาใจใส่  ใหค้วามสนใจอนั
ท าใหเ้กิดความสบายใจ  มีก าลงัใจและมัน่ใจในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

3.2  การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร   ดา้นความรู้   ค  าแนะน าและ
การแนะแนวทาง  การใหค้  าปรึกษา  การประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

3.3  การสนับสนุนด้านวสัดุ  อุปกรณ์  และส่ิงของ  หมายถึง การท่ีอาสาสมคัร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนเก่ียวกบัวสัดุ   อุปกรณ์   ส่ิงของ  เงินและ
การบริการท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

 4. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน   หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน  ในการปฏิบติังานตามพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากผูน้ าชุมชน(ก านนั,ผูใ้หญ่บา้น,ผูช่้วย,กรรมการหมู่บา้น)องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.หรือ เทศบาล)(นายก,ปลดั,สมาชิก,เจา้หนา้ท่ี)  เพื่อนร่วมงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

 4.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์   หมายถึง   การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนดูแล   การใหก้ าลงัใจ  ค าชมเชย  เอาใจใส่ ใหค้วามสนใจอนั
ท าใหเ้กิดความสบายใจ  มีก าลงัใจและมัน่ใจในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 4.2 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร   หมายถึง   การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร  ดา้นความรู้   ค  าแนะน าและการ
แนะแนวทางการใหค้  าปรึกษา   การประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

 4.3  การสนับสนุนด้านวสัดุ  อุปกรณ์  และส่ิงของ   หมายถึง การท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนเก่ียวกบัวสัดุ  อุปกรณ์  ส่ิงของ  เงินและ
การบริการท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

 5.  การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว   หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  ไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือหนุนในการปฏิบติังานตามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน  จากบุคคลในครอบครัว (พอ่,แม่,พี่,นอ้ง,สามี,ภรรยา,บุตร)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
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 5.1  การสนับสนุนด้านอารมณ์   หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือหนุนจากสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่  ชมเชย   
ความรู้สึกรักและห่วงใย  เตม็ใจท่ีจะรับฟังและสนทนาดว้ย  เพื่อใหเ้กิด ก าลงัใจและมัน่ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 5.2  การสนับสนุนด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน   หมายถึง การท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือหนุนจากสมาชิกในครอบครัวเก่ียวกบั
การจดัหาอาหาร  การท าความสะอาดท่ีพกั  ยานพาหนะ  การช่วยดูแลสมาชิกในครอบครัวตลอดจน
สมาชิกภายในครอบครัวมีการแบ่งเบาภาระของการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 6. การมีจิตอาสา  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ไดมี้การ 
กระท าท่ีมุ่งหวงัเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั   อนัเกิดจากความเสียสละในตวับุคคลของแต่
ละคนทั้งทางดา้นร่างกาย  หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมาจากพื้นฐานความสมคัรใจ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เอง  โดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  

6.1  ด้านการช่วยเหลอืผู้อืน่ หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
แสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ เม่ือพบเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัท่ีเป็นทุกขท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
ไดแ้ก่ การแบ่งปันส่ิงของ  การแสดงน ้าใจในกิจกรรมต่างๆ การอ านวยความสะดวก ความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้นในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

6.2  ด้านการเสียสละต่อสังคม หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประหมู่บา้น 
แสดงถึงการสละส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา การสละความสุขของตนเองและ
ครอบครัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

6.3  ด้านความมุ่งมั่นพฒันา  หมายถึง  การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประหมู่บา้นมี 
การเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม การเขา้ร่วมกลุ่มอาสาต่างๆการเสนอความคิดในการพฒันา ในการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง

สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต   อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี   
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 2. ท าใหท้ราบถึง ปัจจยัท่ีส่ง ผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต   อ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   

 3. สามารถน าผลการวจิยัมาใชใ้นการวางแผนแกไ้ข  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม   และสนบัสนุนการ
คงไวห้รือส่งเสริมการปฏิบติัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นท่ี        
อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี 

 4. สามารถน าผลการวจิยัมาใชใ้นการวางแผนด าเนินงานบูรณาการ  ในการส่งเสริม
สุขภาพตนเองแก่ประชาชนในพื้นท่ีกบัภาคส่วนต่างๆใน  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี 
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บทที ่ 2  

แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นอาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้
และแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  แนวคิดเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  1.1  ความหมายของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  1.2  จาํนวนและการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น 
  1.3  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกบุคคลเขา้รับการฝึกอบรมและวาระการทาํ
หนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  1.4  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นกบัการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาํเภอบ่อพลอย 
  1.5  บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
ในการมีส่วนร่วมปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 
 2.  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 2.1   ความหมายของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 2.2   แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

        2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุข 
 3.  แนวคิดและงานวจัิยเกีย่วกบัความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ    
  3.1  ความหมายของความรู้ 
  3.2  ระดบัความรู้ 
  3.3  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
   3.3.1  อาหาร 
   3.3.2  ออกกาํลงักาย  
   3.3.3  อารมณ์  
   3.3.4  ไม่สูบบุหร่ี  
   3.3.5  ไม่ด่ืมสุรา 
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  3. 4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
 4.  แนวคิดและงานวจัิยเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  4.1  ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคม 
  4.2  องคป์ระกอบของการสนบัสนุนทางสังคม 
  4.3  ระดบัของแรงสนบัสนุนทางสังคม 
  4.4  ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคม 
  4.5  แหล่งของแรงสนบัสนุนทางสังคม  
  4.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 
 4.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน 
 4.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแรงสนบัสนุนจากครอบครัว 
 5.  แนวคิดและงานวจัิยเกีย่วกบัการมีจิตอาสา   
  5.1  ความหมายการมีจิตอาสา 
   5.2  คุณลกัษณะของผูท่ี้การมีจิตอาสา 
  5.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิตอาสา 

 6. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น(อสม.)มีช่ือเรียกภาษาองักฤษวา่ Village  
Health Volunteer และใชช่ื้อยอ่ภาษาองักฤษวา่ “VHV”  เป็นทรัพยากรบุคคลดา้นสุขภาพท่ีสาํคญั
ท่ีสุดในชุมชน  ถูกคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของคนในละแวกบา้น  เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  
พฤติกรรมดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน  และมีหนา้ท่ี  แกข้่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ี
บริการ ประสานงานสาธารณสุข บาํบดัทุกขป์ระชาชน ดาํรงตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

 1.1   ความหมายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  คาํวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี  
  สาธิมน  ศิริสมบูรณ์เวช (2542 : 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นหมายถึง บุคคลท่ีไดถู้กคดัเลือกโดยประชาชน เพื่อเขา้มาดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชน
ทุกคน  ในทุกครอบครัว  ภายในคุม้หรือละแวกบา้นต่อ 8 – 15 หลงัคาเรือน โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
เป็น อสม. และปฏิบติังานใน ศสมช. 
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  จุรีรัตน์ ลิมปวทิยากุล (2545  : 5) กล่าววา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
หมายถึงประชาชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในการใหบ้ริการสุขภาพอนามยั  โดยผา่นการ
อบรมความรู้ดา้นสาธารณสุข ข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข และปฏิบติังานในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
  อมรศรี ยอดคาํ (2546 : 14) กล่าววา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
หมายถึง บุคคลในหมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากครอบครัว 8 – 10 หลงัคาเรือนใหเ้ป็นตวัแทนเขา้รับการ
อบรมดา้นสุขภาพและดูแลสุขภาพใหก้บับุคคลในครัวเรือนท่ีตนเองรับผดิชอบ 
  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา ( 2545 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละกลุ่มบา้นและ
ไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด โดยมีบทบาทหนา้ท่ีสาํคญัในฐานะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมสุขภาพอนามยั การส่ือข่าวสารสาธารณสุข การแนะนาํเผยแพร่
ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพฒันาสาธารณสุข ตลอดจนใหบ้ริการสาธารณสุขดา้น
ต่างๆ 
  เมธี จนัทจ์ารุภรณ์ ( 2540 : 4)  เสนอวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส
ม.) หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละกลุ่มบา้น มีความสมคัรใจ และไดรั้บ
ประกาศนียบตัรรองรับความรู้ ความสามารถ และยงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
โดยมีบทบาทสาํคญัในฐานะนกัส่ือสารสุขภาพในชุมชน ผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม
สุขภาพ การใหบ้ริการสุขภาพท่ีจาํเป็นในหมู่บา้นประกอบดว้ย การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวงั
และป้องกนัโรค การช่วยเหลือรักษาพยาบาลขั้นตอนโดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขตท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด   การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  การส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการ  การฟ้ืนฟู
สภาพร่างกาย ตลอดจนการจดักิจกรรมและการประสานการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บา้น/
ชุมชน 
  จากความหมายของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  สรุปไดว้า่  อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  หมายถึง  บุคคลท่ีไดถู้กคดัเลือกโดยประชาชน  โดยผา่นการอบรม
ความรู้ดา้นสาธารณสุข  โดยมีบทบาทสาํคญัในฐานะนกัส่ือสารสุขภาพในชุมชน ผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมสุขภาพ การใหบ้ริการสุขภาพท่ีจาํเป็นในหมู่บา้นประกอบดว้ย การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวงัและป้องกนั การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายร่างกาย 

 1.2  จ านวนและการแบ่งหน้าทีรั่บผดิชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

  จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กาํหนดดงัน้ี  
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  พื้นท่ีเขตชนบท : อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 1 คน ต่อ 10-15 
หลงัคาเรือน 
  พื้นท่ีเขตเมือง : อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 1 คน ต่อ 25-30 
หลงัคาเรือน 

   การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  
  1.2.1  การแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบ โดยอสม. 1 คน รับผดิชอบดูแลประชาชนทุกคน

ทุกครอบครัว ภายในคุม้หรือละแวกบา้น ประมาณ 8-15 หลงัคาเรือน ตามบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.)ท่ีกาํหนดไวใ้นฐานะ (อสม.)ประจาํคุม้หรือละแวก
บา้นนั้นๆ 
  1.2. 2  หมุนเวยีน ปฏิบติังานใหบ้ริการสาธารณสุขในศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ร่วมกบัอาสาสมคัรคนอ่ืนๆ ตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
  1.2.3  ร่วมปฏิบติังานดา้นการพฒันาหมู่บา้นกบักรรมการหมู่บา้น (กม.)และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ราชกิจจานุเบกษา.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น, 2554: 10) 
 

  1.3  หลกัเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและวาระการท าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 1.3.1  การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อยูบ่นฐานของความเป็น
อาสาสมคัร โดยการยอมรับจากญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้นในละแวกบา้น รวมทั้งการไดรั้บความ
เห็นชอบจากหุน้ส่วนสุขภาพทุกภาคส่วนในหมู่บา้นจึงไม่กาํหนดเป็นวาระ เพียงแต่กาํหนดใหต่้อ
อายบุตัรทุก 2 ปี เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัและความพร้อมในการเป็น อสม.เป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  บุคคลท่ีอาจไดรั้บคดัเลือกเขา้รับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ  
หมู่บา้นตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. อายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
2. มีช่ือในทะเบียนบา้นและอาศยัอยูเ่ป็นการประจาํในหมู่บา้นหรือชุมชนท่ี 

ประสงคจ์ะเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
3. มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได ้
4. สมคัรใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดาํเนินงานสาธารณสุข 
5. ประสงคจ์ะเขา้ร่วมหรือเคยเขา้ร่วมการดาํเนินงานสาธารณสุขและตอ้งการ 
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พฒันาชุมชนของตนเอง 
6. มีความประพฤติอยูใ่นกรอบศีลธรรมอนัดี ไดรั้บความไวว้างใจและยกยอ่งจาก 

ประชาชน 
7. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพท่ีเป็นแบบอยา่ง 
8. มีเวลาใหก้บัการทาํงานในบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

 1.3.2  วาระการทาํหนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อยูบ่นฐานของความเป็นอาสาสมคัร โดยการยอมรับจากญาติพี่นอ้งและ
เพื่อนบา้นในละแวกบา้น รวมทั้งการไดรั้บความเห็นชอบจากหุน้ส่วนสุขภาพทุกภาคส่วนใน
หมู่บา้นจึงไม่กาํหนดเป็นวาระ เพียงแต่กาํหนดใหต่้ออายบุตัรทุก 2 ปี เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัและ
ความพร้อมในการเป็น อสม. (ราชกิจจานุเบกษา.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น.ออนไลน์ , 2554) 
 

 1.4   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกบับทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของ
อ าเภอบ่อพลอย 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  มี
จาํนวนทั้งส้ิน 1,024 คน  ครอบคลุม 6 ตาํบล  80 หมู่บา้น  (สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอบ่อพลอย ,  
ตุลาคม 2557)  ทาํหนา้ท่ีเป็นแกนนาํในการพฒันางานสาธารณสุขในชุมขน  เป็นทั้งผูใ้หบ้ริการ  ให้
คาํปรึกษา  แนะนาํดา้นสุขภาพอนามยั  ตลอดจนเป็นผุป้ระสานงานแจง้ข่าวสารสาธารณสุข  สู่กลุ่ม
ประชาชนในครัวเรือนท่ีไดรั้บหมอบหมาย  (อสม. 1 คน รับผดิชอบ 8 – 15 หลงัคาเรือน)  โดยการ
ใหบ้ริการผสมผสานงานสาธารณสุขทั้ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  การป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การ
รักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพ  และในกิจกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคป์ระกอบ
ท่ีจาํเป็นแก่สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน  เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์
และแขง็แรงต่อไป  อสม.จะมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขเป็นประจาํทุกเดือนของแต่ละสถานบริการ  และไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ต่อเน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทุกปี  เพื่อพฒันาศกัยภาพของ อสม. ในการปฏิบติังานในงานทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 
 การดาํเนินงานของอสม.ในอาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  ไดด้าํเนินงานตาม
นโยบายสร้างสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  คือตั้งแต่ปี 2554 – 2548  ไดส่้งเสริมการรวมกลุ่ม
จดัตั้งชมรมสร้างสุขภาพครอบคลุมทุกหมู่บา้น  อยา่งนอ้ยหมู่บา้นละ 1 ชมรม  ปี พ.ศ. 2549 ได้
กาํหนดใหมี้การส่งเสริมและพฒันาชมรมสร้างสุขภาพใหเ้ป็นชมรมตน้แบบ  (จดักิจกรรมสร้าง
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สุขภาพทั้ง 6 อ.)  เพื่อเป็นชมรมตวัอยา่งในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นสุขภาพในชุมชน  อยา่งนอ้ย
ตาํบลละ 1 ชมรม  และปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้ขอ้มูลของผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากข้ึน
ทุกปีจากปี 2550 – 2556 จึงมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพใหก้บัประชาชนโดยการขบัเคล่ือนของ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและอสม.  เพื่อใชก้ลยทุธ (จดักิจกรรม 3อ. 2ส.) ใหก้บัประชาชนในชุมชนเพื่อ
ลดอตัราป่วยเส่ียงดว้ยโรคไม่ติดต่อใหก้ลบัมาเป็นภาวะปกติ  ปัจจุบนัสถานบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 10 แห่งและรพ.บ่อพลอย 1 แห่ง จาํนวนอสม. 1,024 คน ไดใ้ชก้ลยทุธ 3อ.2ส. 
ไดแ้ก่ อาหาร ออกกาํลงัการ  อารมณ์  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหร่ี  มาเป็นบทบาทในการส่งเสริมให้
ประชาชนไดมี้สุขภาพท่ีแขง็แรงปราศจากโรคภยั 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเหล่าน้ีมีบทบาทท่ีสาํคญัในการเป็นแกนนาํ
ท่ีช่วยชกัจูงประชาชน  ก่อใหเ้กิดความร่วมมือจากชุมชนในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข
ชุมชน   ซ่ึงมีผลทาํใหง้านสาธารณสุขระดบัพื้นฐานเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  และเป็นศูนย์
รวมของการใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม  อีกทั้งเป็นการ
พฒันาศกัยภาพขององคก์รอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ใหส้ามารถดาํเนินบทบาทในการ
เป็นผูโ้นม้นาํผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติ  และ
แกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม  อสม.จะไดรั้บการตอบแทนจากกระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่  ค่าตอบแทน  สิทธิรักษาพยาบาลฟรี  การไดรั้บรางวลัและการเชิดชูเกียรติ  การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ  การไดมี้บทบาทในสังคม  ตลอดจนการไดมี้ความรู้เพิ่มข้ึน  เพื่อเป็นขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน   
 สรุปไดว้า่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ไดมี้การพฒันาและปรับเปล่ียน
บทบาทใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของปัญหาและสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหอ้สม.
เป็นผูมี้บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ในการดูแลสุขภาพและแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขของชุมชน 

 1.5  บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) 

  อาสาสมคัรสาธารณสุขมีบทบาทในการเป็นผูน้าํการดาํเนินงานพฒันาสุขภาพ
อนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  (Change agents) 
พฤติกรรมดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชนและมีหนา้ท่ีแกข้่าวร้าย  กระจายข่าวดี  ช้ี
บริการประสานงานสาธารณสุข  บาํบดัทุกขป์ระชาชน  ดาํรงตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีโดยมีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี (2549:11-13)  ดงัน้ี 
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  1.  เป็นผูส่ื้อข่าวสารสาธารณสุขระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและประชาชนและหมู่บา้นนดั
หมายเพื่อนบา้นมารับบริการสาธารณสุข  แจง้ข่าวสารสาธารณสุข  เช่น การเกิดโรคติดต่อท่ีสาํคญั  
หรือโรคระบาดในทอ้งถ่ิน  ตลอดจนข่าวความเคล่ือนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข  รับข่าวสาร
สาธารณสุขแลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในทอ้งถ่ินทราบอยา่งรีบด่วนในเร่ืองสาํคญั  เช่น เร่ือง
โรคระบาดหรือโรคติดต่อต่างๆรับข่าวสารแลว้จดบนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกผลการปฏิบติังานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
  2.  เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบา้นและแกนนาํสุขภาพประจาํ
ครอบครัวในเร่ืองต่างๆ  ไดแ้ก่ การใชส้ถานบริการสาธารณสุขและการใชย้า  การรักษาอนามยัของ
ร่างกาย  การใหภู้มิคุม้กนัโรค  การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและการจดัหานํ้าสะอาด   โภชนาการ  
สุขาภิบาลอาหารการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อประจาํถ่ิน   การอนามยัแม่และเด็กและการ
วางแผนครอบครัว   การดูแลรักษาและป้องกนัสุขภาพเหงือกและฟัน  การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพจิต การป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์   การป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ   อุบติัภยัและโรคไม่
ติดต่อท่ีสาํคญั  การป้องกนัและแกไ้ขมลภาวะและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษเป็นภยั   การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข  การจดัหายาจาํเป็นไวใ้ชใ้นชุมชนและการส่งเสริมการใชส้มุนไพรและ
แพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ 
  3.  เป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขแก่ประชาชน  ไดแ้ก่   การส่งต่อผูป่้วยและการ
ติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อมาจากสถานบริการ   การจ่ายยาเมด็คุมกาํเนิดในรายท่ีเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขไดต้รวจแลว้และจ่ายถุงยางอนามยั  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  เช่น เก่ียวกบับาดแผลสด  
กระดูกหกั ขอ้เคล่ือน การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ตามอาการ 
  4.  หมุนเวยีนกนัปฏิบติังานท่ีศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช .) โดยมี
กิจกรรมท่ีควรดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
 4.1  จดัทาํศูนยข์อ้มูลข่าวสารของหมู่บา้น 
 4.2  ถ่ายทอดความรู้และจดักิจกรรมตามปัญหาของชุมชน 
  4.3  ใหบ้ริการท่ีจาํเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 
  5.  เฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสุขในหมู่บา้น  เช่น  เฝ้าระวงัปัญหา
โภชนาการโดยการชัง่นํ้าหนกัเด็กและร่วมแกไ้ขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน  เฝ้า
ระวงัดา้นอนามยัแม่และเด็กโดยการติดตามหญิงมีครรภใ์หม้าฝากทอ้งและตรวจครรภต์ามกาํหนด  
เฝ้าระวงัดา้นสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคโดยการติดตามใหม้ารดานาํเด็กไปรับวคัซีนตามกาํหนดและ
เฝ้าระวงัเร่ืองโรคติดต่อประจาํถ่ินโดยการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย เป็นตน้ 
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  6.  เป็นผูน้าํในการบริหารจดัการวางแผนแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนโดยใช้
งบประมาณหมวดอุดหนุนทัว่ไปท่ีไดรั้บจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากแหล่งอ่ืน ๆ 
  7.  เป็นแกนนาํในการชกัชวนเพื่อนบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสุข
ของชุมชน และพฒันาคุณภาพชีวติโดยใชก้ระบวนการ จปฐ. (ความจาํเป็นพื้นฐาน )และรวมกลุ่มใน
การพฒันาสังคมดา้นต่าง ๆ 
  8.  ดูแลสิทธิประโยชน์ดา้นสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บา้นโดยเป็นแกนนาํ
ในการประสานงานกบักลุ่มผูน้าํชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต .) กระตุน้ใหมี้การ
วางแผนและดาํเนินงานเพื่อพฒันางานสาธารณสุขของหมู่บา้น 
 องคป์ระกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน  ของประเทศไทยนั้น  มีความสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  โดยเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเช่ือมโยงกบั  งานบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน  (Basic Health Service) ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ป็นผูจ้ดัใหแ้ก่ประชาชนโดยดาํเนินงาน
ดว้ยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ประกอบดว้ยการบริการ  4 ดา้น คือ การป้องกนัโรค  การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสภาพซ่ึงสามารถแยกออกเป็นงานท่ีประชาชน
สามารถดาเนินการไดด้ว้ยตนเอง  ออกเป็นงานต่างๆ  ซ่ึงเรียกวา่เป็นองคป์ระกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐานจานวน 14 องคป์ระกอบ คือ กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชม (2549 : 37) 
  1.  งานโภชนาการ  อาสาสมคัรสาธารณสุข  มีหนา้ท่ีกระตุน้เตือนใหก้บัประชาชน
ไดต้ระหนกัถึงปัญหาโภชนาการท่ีเกิดข้ึน  เช่น โรคขาดสารอาหารในเด็ก  0-5 ขวบ หรือเด็กแรกเกิด
มีนํ้าหนกัตวัตํ่า   เป็นตน้ โดยร่วมกบักรรมการหมู่บา้น  ผูน้าํ  กลุ่มแม่บา้น  ในการคน้หา  สาํรวจสวา
วะอนามยัเด็ก  ชัง่นา้หนกัเด็ก 0-5 ขวบ  ทุกคนเป็นประจาํ  เม่ือพบเด็กคนใดขาดสารอาหารก็ดาเนิน
การใหอ้าหารเสริมโดยเร็ว  ใหค้วามรู้แก่แม่ในการใหอ้าหารแก่ทารก  ตลอดจนส่งเสริมการปลูกผกั  
เล้ียงสัตว ์เพื่อนาํมาประกอบอาหาร 
  2.  งานสุขศึกษา ใหสุ้ขศึกษาในเร่ืองต่างๆ เช่น ปัญหาสาธารณสุขของทอ้งถ่ิน การ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหแ้ก่
ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชน 
  3. การรักษาพยาบาล  อาสาสมคัรสาธารณสุขใหก้ารรักษาพยาบาลท่ีจาํเป็น
เบ้ืองตน้ แก่ชาวบา้น ช้ีแจงใหป้ระชาชนทราบถึงความสามารถของ  อาสาสมคัรสาธารณสุข  ในการ
รักษาพยาบาล ช้ีแจงใหท้ราบถึงสถานบริการของรัฐ  ตลอดจนส่งต่อผูป่้วยถา้เกินความสามารถของ  
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
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  4.  การจดัหายาท่ีจาํเป็น   ดาํเนินการจดัตั้งกองทุนยาและเวชภณัฑ์  ประจาํหมู่บา้น  
หรือจดัหายาท่ีจาํเป็นไวใ้หบ้ริการในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช .) และดาํเนินการให้
ประชาชนสามารถซ้ือยาท่ีจาํเป็นเหล่าน้ีจากกองทุน หรือ ศสมช. ไดส้ะดวก รวกเร็ว และมีราคาถูก 
  5.  การสุขาภิบาลและจดัหานํ้าสะอาด อาสาสมคัรสาธารณสุข   ช้ีแจงใหป้ระชาชน
กรรมการหมู่บา้น ทราบถึงความสาํคญัของการจดัหานํ้าสะอาดไวด่ื้ม   การสร้างส้วม  การกาํจดัขยะ
มูลฝอย และการจดับา้นเรือนใหส้ะอาดเป็นตน้ 
  6.  อนามยัแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว    อาสาสมคัรสาธารณสุขช้ีแจง
และจูงใจใหป้ระชาชนทราบถึงความสาํคญัของการวางแผนครอบครัว    ความจาํเป็นของการดูแล
ก่อนครอด (การฝากครรภ)์ และการดูแลหลงัคลอด   นดัหมายมารดามารับบริการและความรู้ในการ
ปฏิบติัตน การกินอาหาร   ชัง่นํ้าหนกั   และวดัความดนัโลหิต   นดัเด็กมารับการฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคติดต่อ 
  7.  งานควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อในทอ้งถ่ิน  อาสาสมคัรสาธารณสุข  ช้ีแจงให้
ประชาชนทราบวา่ในหมู่บา้นมีโรคอะไรท่ีเป็นปัญหา  เช่นโรคอุจจาระร่วง  โรคพยาธิ  ไขเ้ลือดออก
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัและรักษา  รวมทั้งการร่วมมือกนัในการดาํเนินการควบคุมและ
ป้องกนัมิใหเ้กิดโรคระบาดข้ึนได ้
  8.  การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค   อาสาสมคัรสาธารณสุขช้ีแจงใหป้ระชาชนทราบ
ถึง ความ สาํคญัของการใหว้คัซีนป้องกนัโรคติดต่อ  และนดัหมายเจา้หนา้ท่ีออกไปใหบ้ริการแก่
ประชาชนตามจุดนดัพบต่าง ๆ 
  9.  การส่งเสริมสุขภาพฟัน   อาสาสมคัรสาธารณสุข   ช้ีแจงและใหค้วามรู้แก่
ประชาชน  ถึงการดูแลฟัน   การรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน  นดัหมายประชาชน  ใหม้ารับบริการ
ในสถานบริการหรือเม่ือมีหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีเขา้มาในชุมชน 
  10.  การส่งเสริมสุขภาพจิต  อาสาสมคัรสาธารณสุข  ช้ีแจงและใหป้ระชาชนทราบ
ถึง การส่งเสริมสุขภาพจิต   การคน้หาผูป่้วยในระดบัชุมชน  เพื่อจะไดรั้บการแนะนาํ  การรักษาท่ี
ถูกตอ้ง 
  11.  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม   อาสาสมคัรสาธารณสุข  ร่วมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบังาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้มกบัประชาชน  ประชาชนทุกคนเฝ้าระวงัมิใหมี้การกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ  
องคก์รชุมชนร่วมกนัวางแผนแกปั้ญหาของชุมชนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  ส่งเสริมและให้
ความรู้เร่ืองสารเคมีในการเกษตร  แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํผดิ 
  12.  คุม้ครองผูบ้ริโภค   อาสาสมคัรสาธารณสุข  ร่วมกบัประชาชนสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของร้านคา้   รถขายเร่  ฯลฯ  หากพบเห็นผูก้ระทาํผดิก็แจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อดาํเนินการ  
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อาสาสมคัรสาธารณสุขร่วมกนัใหค้วามรู้แก่เพื่อนบา้นในการเลือกซ้ือสินคา้  เช่น อาหาร เคร่ืองปรุง
รส ขนม เคร่ืองสาํอางท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑข์องสานกังานอาหารและยา  (อย.) ตลอดจนอาจจดัตั้ง
กลุ่ม ชมรม  เพื่อร่วมมือประสานงานกนัดูแลประชาชนในพื้นท่ี 
  13. การป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุ   อุบติัภยั   และโรคไม่ติดต่อ  อาสาสมคัร
สาธารณสุข  ร่วมกนัคน้หาผูป่้วยเบาหวาน   ความดนัโลหิต   มะเร็ง พร้อมทั้งจดัทาํทะเบียนรายช่ือ
ผูป่้วยเพื่อรับการรักษาหรือส่งต่อ  วธีิการปฏิบติัตนใหพ้น้จากการเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ  
ใหค้วามรู้ในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกาํลงักาย  การจดัการความเครียด  ไม่ด่ืม
เหลา้และไม่สูบบุหร่ีแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพถึงแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ(เบาหวาน ความดนัโลหิต)  อุบติัเหตุ   อุบติัภยั  ตลอดจนสร้างเสริมการมีนํ้าใจและเอ้ืออาทร
ต่อผูพ้ิการในชุมชนและร่วมกนัฟ้ืนฟูสภาพคนพิการ 
  14.  เอดส์  อาสาสมคัรสาธารณสุขใหค้วามรู้กบัประชาชนใหท้ราบถึงความจาํเป็น
ในการควบคุมป้องกนัแพร่ระบาดของโรคเอดส์   ร่วมกนัจดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้  ความเขา้ใจ  
ทศันคติ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์  ตลอดจนมีความสามารถใน
การดูแลผูป่้วยเอดส์ ใหส้ามารถอาศยัอยูร่่วมกนัในชุมชนไดโ้ดยชุมชนยอมรับ  และไม่แพร่กระจาย
โรคเอดส์สู่คนในชุมชน 
  สรุปไดว้า่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  มีบทบาทหนา้ท่ีในการมีส่วน
ร่วมปฏิบติังานสาธารณสุขมูลฐานใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนโดย
การบริการผสมผสานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  
และการฟ้ืนฟูสภาพ  ในกิจกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคป์ระกอบ 

2.  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 การส่งเสริมสุขภาพ  ก่อใหเ้กิดการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง   ลดภาวะเส่ียงต่อการ

เกิดโรค  เพื่อการมีคุณภาพท่ีดี  เติบโตแขง็แรงทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และสังคมท่ีดี   ลดอตัรา
การป่วย และการตายจากโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้

 2.1  ความหมายของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  
  จุฬาภรณ์   โสตะ (2546 : 20) การส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion) หมายถึง
กระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคล ในการควบคุมดูแล และพฒันาสุขภาพของตนเองใหดี้ข้ึน  
รวมทั้งควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดสุขภาพเพื่อก่อใหเ้กิดการมีสุขภาพท่ีดี 
  สมบติั   พึ่งเกษม  (2544 : 15) การส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion) หมายถึง 
เป็นกิจกรรม  ท่ีมุ่งหวงัท่ีจะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพในทางบวก  กล่าวคือ มุ่งหวงัท่ีจะ
พฒันาบุคคลใหมี้ระดบัสุขภาพดียิง่ข้ึน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
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โดยเร่ิมจากการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งดา้นสุขภาพ  กระตุน้ใหบุ้คคลไดคิ้ดดว้ยเหตุผลในทิศทาง
ท่ีพิสูจน์ได ้ตดัสินใจเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับตนเองและนาํไปทดลองปฏิบติัจนสามารถ
เลือกวธีิท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดมาปฏิบติัจนกลายเป็นแบบแผนการดาํรงชีวติ  ซ่ึงการส่งเสริมจะเป็น
กา้วต่อไปจากภาวะปราศจากโรคไปสู่สุขภาพดีเลิศ  (Excellent Health) หรือสุขภาพดีท่ีสุด  
(Optimum Health) 
  เพญ็แข    ลาภยิง่ (2552 : 30) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง การ
กระทาํท่ีมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คคลมีสุขภาวะทางกาย  จิต และสังคม  โดยสนบัสนุน
พฤติกรรมบุคคล  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
  ชนวนทอง   ธนสุกาญจน์  (2544 : 16) การส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion) 
หมายถึง  การจดักิจกรรมท่ีทาํใหค้นเรียนรู้   มีความสามารถพอท่ีจะดูแล   จดัการตนเอง   และ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน  ปลอดภยั  มีผลผลิตชีวติท่ีดี  หรือการจดักิจกรรมคาํนึงถึงปัจจยัต่าง  ๆ 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  โดยเนน้การมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมและดาํเนินกิจกรรมจากผูรั้บบริการ  
หรือชุมชน  อนัจะส่งผลใหชุ้มชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  ดงันั้นสรุปไดว้า่  การส่งเสริมสุขภาพ  (Health 
Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งในการสนบัสนุนในการส่งเสริมสุขภาพท่ีประชาชนสามารถเพิ่ม
การควบคุมและการดูแลตนเองได้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และ
สังคม ใหมี้คุณภาพชีวติโดยใหบุ้คคลมีสุขภาวะทางกาย สังคม และจิตวญิญาณท่ีดี 
  สมจิต  หนุเจริญกุล และคณะ (2543 : 18-19) ไดก้ล่าวถึงกฎบตัรออตตาวาในเร่ือง 
การส่งเสริมสุขภาพองคก์ารอนามยัโลก  และนกัวชิาการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ไดใ้หค้วามหมาย  
ของการส่งเสริมสุขภาพ สรุปไดด้งัน้ี 
  1. เป็นกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมปัจจยัต่าง  ๆ ท่ี
ผลต่อสุขภาพ และพฒันาสุขภาพของตนเองใหดี้ข้ึน 
 2. เป็นการใหอ้าํนาจดา้นสุขภาพกบัประชาชน  คือ  เป็นกระบวนการท่ีจะทาํ   
ใหป้ระชาชน   มีอาํนาจมากข้ึนในการตดัสินใจและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ   ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของตนเอง 
 3. เป็นการจดักิจกรรมท่ีมุ่งไปสู่ภาวะ  การเปล่ียนแปลงทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม
และเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพของสาธารณชนและของบุคคล 
 4. เป็นการจดัระบบเพื่อนาํแหล่งประโยชน์ต่าง  ๆ ทั้งทางดา้นการศึกษาสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มมาใช ้เพื่อเก้ือกลูใหบุ้คคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  ลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคและเพิ่ม
สุขภาพ 
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  พาแลงค ์ ( Palank,1991 : 818) กล่าววา่พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  เป็น
พฤติกรรมต่างๆ  ท่ีริเร่ิมโดยบุคคลทุกกลุ่มอายุ  เพื่อคงไวห้รือเพิ่มระดบัความผาสุก  (Well Being) 
การบรรลุเป้าหมายในชีวติและความสมปรารถนาของบุคคล  พฤติกรรมดงักล่าวไดแ้ก่  การออก
กาํลงักาย  สมํ่าเสมอ  การพกัผอ่น  การมีโภชนาการท่ีเพียงพอ  การมีกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อลด
ความเครียด 
  เพน็เดอร์  ( Pender,1987 : 65)  กล่าววา่ การส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ยกิจกรรม
ต่างๆท่ีมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดบัความสมบูรณ์  และการบรรลุเป้าหมายในชีวติของครอบครัว  
ชุมชน และสังคม นอกจากน้ี Pender ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวถีิชีวติท่ีส่งเสริมไดแ้ก่  
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  ทั้ง 2 องคป์ระกอบ   มีพื้นฐานในการจูงใจและมี
จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั   ซ่ึงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  สามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็น
ความแตกต่างไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
1. การส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ยกิจกรรม 
ต่างๆท่ีมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดบัความ
ผาสุก และการบรรลุเป้าหมายในการมี
สุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม  
 
 
 
 
 
2. ไม่มีจุดเนน้ท่ีโรคและปัญหาสุขภาพ  
3. เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งใหเ้กิดการกระทาํ 
(Approach Behavior)  
4. เป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพดี  

1. การป้องกนัโรคประกอบดว้ยกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีผลลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค
หรือ ความผดิปกติของการทาํหนา้ท่ีร่างกาย 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการ 
ป้องกนัระยะแรก) ส่วนการป้องกนั ระยะท่ี
สองมีจุดเนน้ท่ีการวนิิจฉยัโรค ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และใหก้ารรักษาทนัที เพื่อหยดุย ั้ง
กระบวนการเกิดพยาธิสภาพ และการป้องกนั
ระยะท่ีสามเป็นการฟ้ืนฟู สมรรถภาพเม่ือมี
ความพิการเกิดข้ึน  
2. มีจุดเนน้ท่ีโรคและปัญหาสุขภาพ  
3. การป้องกนัระยะแรกเป็นพฤติกรรมท่ี 
หลีกเล่ียงการเกิดโรค (Avoidance Behavior) 
4. เป็นพฤติกรรมท่ีขดัขวางหรือยบัย ั้งการเกิด 
พยาธิสภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพ  

ท่ีมา : Pender,N.J. Health Promotionin Nursing Practice. Nor walk : Appleton and Lange,1987. 
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 จากความหมายการส่งเสริมสุขภาพในขา้งตน้สรุปไดว้า่  การส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง
กระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุม  และพฒันาสุขภาพของตนเอง
ใหดี้ข้ึน ก่อใหเ้กิดภาวะสุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกาย   จิตใจและสังคม  รวมถึงการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
 

 2.2  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
  สุขภาพเป็นผลรวมของสภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ไม่ใช่สภาวะท่ีปราศจากโรคแต่เพียงอยา่งเดียว   ซ่ึงสภาวะท่ีสมบูรณ์น้ีเป็นผลมาจากองคป์ระกอบ
หลายดา้นไม่เฉพาะดา้นกรรมพนัธ์ุและส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ยงัรวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพหรือการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งการมีสุขภาพท่ีดีนั้น    ชชัวาล  ศิลปะกิจ (2541:25) กล่าว
วา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวตินั้น มี 3 ส่วนส่วนแรก คือ ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีตนเองกระทาํร่วมกบั
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน แพทย ์และสถานบริการทางสุขภาพ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ  31 ส่วนท่ี
สอง คือ กรรมพนัธ์ุหรือส่ิงท่ีร่างกายมีอยูแ่ละไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือควบคุมได้  คิดเป็นร้อยละ
16 ส่วนท่ีสาม  คือ วถีิชีวติหรือส่ิงท่ีตนเองสามารถทาํไดต้ามลาํพงัเพื่อสุขภาพอนามยัของตนเองมี
ร้อยละ  53 ซ่ึงเป็นส่วนท่ี สาํคญัท่ีสุด  และการท่ีจะมีสุขภาพดีไดน้ั้นตอ้งประกอบไปดว้ย  การมี
โภชนาการท่ีดี  ความสามารถท่ีจะควบคุมความเครียดได้   มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี    มีความรักต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมนบัวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดและมีส่วนสนบัสนุน
ใหบุ้คคลมีสุขภาวะท่ีดีการหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงทางสุขภาพ  เช่น การสูบบุหร่ี   การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์ เป็นตน้  นบัไดว้า่เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง 

  สรุปไดว้า่   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมไปสู่ภาวะท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  นาํมาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี 
  การส่งเสริมสุขภาพเป็นแบบแผนการแสดงพฤติกรรมเพื่อก่อใหเ้กิดภาวะสุขภาพท่ี
ดีทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  เป็นการยกระดบัความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน  การส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีวถีิชีวติท่ีดีตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ   คือการทาํใหป้ระชาชนตระหนกัวา่  เขาสามารถ
กาํหนดและควบคุมสุขภาพของเขาเองไดป้ลูกฝังแนวคิดท่ีวา่   การท่ีจะมีสุขภาพดีไดน้ั้น  ไม่ใช่เกิด
จากการดูแลรักษาของแพทยห์รือพยาบาลแต่เพียงอยา่งเดียว   แต่เกิดจากการส่งเสริมใหเ้อาใจใส่
สร้างเสริมสุขภาพซ่ึงสามารถปฏิบติัไดง่้ายๆ  ในชีวติประจาํวนั  เช่น  รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย   ออกกาํลงักายวนัละ  30 นาทีเป็นประจาํ   มีการจดัการกบัความเครียดท่ี
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เหมาะสม ดงันั้นจึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้
บุคคลมีสุขภาพท่ีดีไวด้งัน้ี 
  กองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  (2548 : 12) 
กระทรวงสาธารณสุข ไดก้าํหนดใหใ้ชน้โยบาย 6 อ. ในการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อ
นาํไปสู่เป้าหมายเมืองไทยแขง็แรง  ดงัน้ี คือ อ.ท่ี 1 อาหาร  อ.ท่ี 2 ออกกาํลงักาย   อ.ท่ี 3อารมณ์  อ.ท่ี 
4 อโรคยา  อ.ท่ี 5 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม และอ.ท่ี 6. คือ อบายมุข  รายละเอียดดงัน้ี  

1.  อ.ท่ี 1 อาหาร  คือ  เลือกซ้ือและบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม   
2.  อ.ท่ี 2 ออกกาํลงักาย  คือ  ประชาชนทุกกลุ่มอาย ุ วยั  มีการออกกาํลงักายวนั 

ละ 30นาทีอยา่งนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์ 
3.  อ.ท่ี 3 อารมณ์  คือ  เยาวชนเป็นสมาชิกชมรม To be Number One และมี 

กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4.  อ.ท่ี 4 อโรคยา  คือ  ลดอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ี  สมาชิกชมรม 

อาย ุ40 ปีข้ึนไปตรวจสุขภาพ  สมาชิกชมรมอาย ุ35 ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ืองการตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

5.  อ.ท่ี 5 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  คือ พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
พฒันาตลาดสดน่าซ้ือและพฒันาโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

6.  อ.ท่ี 6.  อบายมุข  คือ  ลดปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  สุรา  ยาเสพติด 
และลดการเล่นพนนัในหมู่บา้น 
  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  (2556 : 5) กรมอนามยั ประกาศนโยบาย "คน
กรมอนามยัไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2557" ยดึหลกั 3อ. 2ส. สถานการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
เป็นส่ิงท่ีทัว่โลกกาํลงัใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ซ่ึงองคก์รอนามยัโลกไดค้าดการณ์วา่ปี 2558 ทัว่
โลกจะมีคนท่ีมีนํ้าหนกัเกินมาตรฐาน 2,300 ลา้นคน คนอว้น 700 ลา้นคนภาวะนํ้าหนกัเกินและอว้น
เป็นปัจจยัเส่ียงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไดแ้ก่โรคหวัใจและหลอดเลือด ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน
ส่งผลใหแ้ต่ละปีมีผูเ้สียชีวติกวา่ 2.8 ลา้นคนท่ีผา่นมากรมอนามยัไดด้าํเนินการแกปั้ญหาดงักล่าว
พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพประชาชนผา่นโครงการคนไทยไร้พุง  ซ่ึงสร้างองคก์รตน้แบบไร้พุงทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นจาํนวนมากและรณรงคใ์ห้
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตามหลกั 3อ.2ส.  คือ อาหาร   ออกกาํลงักาย  อารมณ์  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่
สูบบุหร่ี โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1.  อ.1 อาหาร  มีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ โดยให้
ไดรั้บสารอาหารชนิด ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วติามิน แร่ธาตุ และนํ้า  ในปริมาณท่ี
เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย  กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 
 2.  อ.2 ออกกาํลงักาย   มีพฤติกรรมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัวยั  อยา่ง
สมํ่าเสมอสัปดาห์ละ 3 – 5 คร้ัง และในแต่ละวนัออกกาํลงักายต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยคร้ังละ 30 นาที 
การออกกาํลงักายท่ีสมบูรณ์แบบ คือการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก ไดแ้ก่ วา่ยนํ้า วิง่ ป่ันจกัรยาน 
เดินเร็ว กระโดดเชือก แอโรบิก  และโยคะ เป็นตน้ จะทาํใหป้อดและหวัใจ  หลอดเลือดตลอดจน
ระบบไหลเวยีนทัว่ร่างกายแขง็แรง ทนทาน และทาํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  อ.3 อารมณ์  มีพฒันาการดา้นอารมณ์ท่ีเหมาะสม  ปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุข ความเป็นไปแห่งจิตใจในขณะหรือช่วงเวลาหน่ึงๆ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพมาก มกัมี
คาํพดูท่ีกล่าววา่ “ กายและจิตสัมพนัธ์กนั ”  ถา้อารมณ์เสีย ขุ่นมวั ก็จะสนบัสนุนการเกิดสุขภาพท่ี
ทรุดโทรม แต่ถา้อารมณ์ดี แจ่มใส ก็จะทาํใหสุ้ขภาพสมบูรณ์  เพื่อใหเ้สริมสร้างภาวะอารมณ์ท่ีดี จึง
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจิต ทั้งทางดา้นส่งเสริมหลายระดบั 
 4.  ส.1 ไม่สูบบุหร่ี ไม่เสพติดบุหร่ี เป็นสารเสพติดชนิดหน่ึงท่ีถึงแมว้า่จะเสพได้
โดยไม่ผดิกฎหมายแต่พิษภยัของบุหร่ีก็ร้ายแรง  เพราะในควนับุหร่ีมีสารพิษอยูม่ากมาย  ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากคนรอบขา้ง  ไม่จาํหน่ายใหก้บัเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
 5.  ส.2  ไม่ด่ืมสุรา  สุราเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่เม่ือด่ืมสุรา  
แอลกอฮอลจ์ะถูกดูดซึมเขา้ไปสู่กระแสเลือดไปยงัประสาทส่วนกลาง ซ่ึงถา้ด่ืมติดต่อกนัเป็นประจาํ
จะทาํใหติ้ดสุรา  พิษภยัของสุรา  และไม่จาํหน่ายใหก้บัเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
  สรุป  จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางการส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 5 ดา้น ตาม
หลกั 3อ.2ส.  ไดแ้ก่  ดา้นอาหาร(การบริโภคอาหาร)  ดา้นการออกกาํลงักาย  ดา้นอารมณ์  ดา้นการ
ไม่สูบบุหร่ี  และ ดา้นการไม่ด่ืมสุรา   มาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะนาํประชาชน  ใหก้า้วไปสู่ภาวะสุขภาพดี
ไดใ้นท่ีสุด 

 2.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมา  พบวา่มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ไวด้งัต่อไปน้ี  
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  ปิยบุตร   เฉลิมวงศ์ (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้นจงัหวดัลาํพนูท่ีทาํตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน และศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจงัหวดัลาํพนูท่ีทาํเองในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจงัหวดัลาํพนู จาํนวน 
368 คน ผลการศึกษาพบวา่  1. บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีทาํตาม
คาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  มีการปฏิบติับทบาทรายคนมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
2. บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นท่ีทาํเองในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  มี
การปฏิบติับทบาทรายคนอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่  มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง  3. บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจงัหวดัลาํพนูในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยรวม  ทั้งบทบาท ท่ีทาํตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และ
บทบาทท่ีทาํเอง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สาคร   การะหงษ์ (2548 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการจดับริการส่งเสริมสุขภาพของ
กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน  ในเขตเทศบาลตาํบลสันป่าตอง  อาํเภอสันป่าตอง  จงัหวดั
เชียงใหม่  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสันป่าตอง  
จาํนวน 270 คน ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลการปฏิบติังาน  และความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในรอบปี  2547 ท่ีผา่นมา  การใหข้อ้มูลข่าวสาร   ภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์
เฉล่ีย 3.44 ระดบัผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  การบริการสาธารณสุขพื้นฐานท่ีจาํเป็น  พบวา่
ภาพรวมอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย2.47 ระดบัผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย และการถ่ายทอดความรู้ตาม
กิจกรรมการบริการสาธารณสุขพื้นฐานและปัญหาชุมชน  พบวา่ภาพรวมอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย  2.51 
ระดบัผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   รติรส  บวัเปิด  ( 2549 : 42)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรี
วยัหมดประจาํเดือนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ตาํบลบา้นแม อาํเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นตาํบลบา้นแม จาํนวน 55 คน 
ชาย 13 คน หญิง 42 คน ผลการศึกษาพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพสตรีวยัหมดประจาํเดือนโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.41 
(SD=15.93) เม่ือคิดคะแนนเป็นร้อยละไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ78.12 
  มณชัยา  สุยะลงักา  ( 2550 : 61)  ไดศึ้กษาการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นตามการรับรู้ของประชาชน  ตาํบลลอ้มแรด  อาํเภอเถิน  
จงัหวดัลาํปาง  กลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีมีอาย ุ15 – 59 ปี จาํนวน 302 คน ผลการศึกษาพบวา่ในการ
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ปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ตามการรับรู้ของ
ประชาชนในกิจกรรม 6 อ.โดยรวมแลว้จะพบวา่  การปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 79.01,S.D.= 6.61) เม่ือจาํแนกรายดา้นพบวา่  
ดา้นออกกาํลงักาย (x̄ = 12.39,S.D.= 1.12) ดา้นอาหาร (x̄ = 19.59,S.D.= 1.12) ดา้นอารมณ์             
(x̄ = 7.80,S.D.= 1.12) ดา้นอารมณ์ (x̄ = 7.80,S.D.= 1.12) ดา้นอโรคยา (x̄ = 17.53,S.D.= 1.05) ดา้น
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม (x̄ = 13.54,S.D.= 1.10) และดา้นอบายมุข (x̄ = 8.16,S.D.= 1.10) ในระดบัปาน
กลาง  
  ศุฤรดี  ดวงตุย้  ( 2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาท อาสาสมคัรสาธารณสุข ในการ
ดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่ม
ตวัอยา่ง  อาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตเทศบาลตาํบลชา้งเผอืก  จาํนวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
บทบาทท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขปฏิบติังานในการดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอยูใ่นภาพรวม
อยูใ่นระดบัสูง   
  วชิยั  ศรีผา  ( 2552 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น   อาํเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย  กลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น  อาํเภอโพนพิสัย  จาํนวน 325 คน  ผลการศึกษาพบวา่การปฏิบติังานของ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 8 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่การปฏิบติังานของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นอยูใ่น
ระดบัมาก   
   นนัทนา    เช่ียวชาญ  (2553 : 116)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุข ในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 
190 คน  ผลการศึกษาพบวา่   อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความรู้ท่ีถูกตอ้งโดยภาพรวมเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดีมาก  คือ มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ
สร้างเสริมสุขภาพ  และความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามหลกั 6 อ. อยูใ่นระดบัดีมาก  และ
ความรู้เก่ียว กบัการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อยูใ่นระดบัดี 
  ญาณินี   รัตติโชติ ( 2553 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา  เทศบาลเมืองคอหงส์ อาํเภอ
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเทศบาลเมืองคอหงส์ 
จาํนวน 170 คน ผลการศึกษาพบวา่  คะแนนเฉล่ียของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
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  เกียรติศกัด์ิ  ศรีวงษช์ยั  (2554 : 79)  ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตตาํบลคลองตาํหรุ   อาํเภอเมือง     
จงัหวดัชลบุรี  กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นเขต
ตาํบลคลองตาํหรุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี  จาํนวน 118 คน  พบวา่การปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของ  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน  4 ดา้น ประกอบดว้ย 1.1 ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ  1.2 ดา้นการป้องกนัโรค  1.3 ดา้นการรักษาพยาบาล  1.4 ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ  ผลการศึกษา
พบวา่  พฤติกรรมการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ  อสม. โดยภาพรวมและรายดา้น  ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย = 3.13) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.90 เม่ือพิจารณารายดา้น  เรียงจาก
อนัดบัมากไปนอ้ย  พบวา่ดา้นดา้นการป้องกนัโรค  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  = 3.33) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.88 ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  = 3.16)ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.97 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย = 3.08)ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.85 และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการรักษาพยาบาล  (ค่าเฉล่ีย  = 2.95) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89  
 เตือนใจ  ปาประโคน (2556 : 53-54) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนุน
ทางสังคมกบับทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  
อาํเภอบา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในเขตอาํเภอ
บา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย์   จาํนวน 258 คน  ผลการศึกษาพบวา่  เม่ือพิจารณาระดบัการดาํเนินงาน
ตามบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายขุองอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  
ประกอบดว้ย  บทบาทการส่งเสริมสุขภาพดา้นร่างกาย  บทบาทการส่งเสริมสุขภาพดา้นจิตใจ  
บทบาทการส่งเสริมสุขภาพดา้นสังคม   และบทบาทการส่งเสริมสุขภาพดา้นเศรษฐกิจ  พบวา่ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย  2.40 (S.D = 0.37) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  บทบาทใน
การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายขุองอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อยูใ่นระดบัมาก  คือบทบาท
การส่งเสริมสุขภาพดา้นสังคม  บทบาทการส่งเสริมสุขภาพดา้นร่างกาย   และบทบาทการส่งเสริม
สุขภาพดา้นจิตใจ(Mean=2.48,S.D.=0.41,Mean=2.41,S.D.=0.40 Mean=2.41,S.D.=0.42 ตามลาํดบั)  
  จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุขหลายเร่ือง  ท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นงานเชิงรุก
ในการส่งเสริมสุขภาพใหก้บัประชาชน  ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   
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3.  แนวคิดเกีย่วกบัความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ 

 3.1  ความหมายของความรู้ 
  คมัภีร์   งานดี  (2550 : 50) ความรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการเรียนรู้จากส่ิง
ต่างๆจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ดงันั้น ความรู้จึงเป็นแนวทางอยา่งหน่ึง
ของบุคคลในการท่ีจะนาํไปใชส้าํหรับการประพฤติปฏิบติัหรือควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
หรือนาํความรู้มาใชใ้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล ซ่ึงจะนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม  
  จุฑามาศ   มีศิลป์  (2551 : 70) ความรู้ หมายถึง ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑใ์นเร่ืองต่างๆ 
รายละเอียดและการกระทาํซ่ึงไดจ้ากการสังเกต ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์  
  วลิาวลัย ์  ตั้งสัตยาธิษฐาน  (2550 : 65) ความรู้ หมายถึง ขอ้มูลในรายละเอียดดา้น
ต่างๆ ท่ีเคยไดรั้บการศึกษาคน้ควา้จากตาํรา จากส่ิงท่ีไดรั้บการบอกกล่าว หรือจากประสบการณ์ท่ี
บุคคลไดเ้ก็บรวบรวมไว ้สามารถระลึกได ้ 

  กู๊ด ( Good, 1973 : 325) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้วา่ “เป็นขอ้เทจ็จริง ( Fact) 
ความจริง ( Truth) กฎเกณฑ ์และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไวจ้ากมวล
ประสบการณ์ต่างๆ” 

  บลูม ( Bloom, 1971 : 271 อา้งถึงใน ศิริขวญั  ตณัฑไพบูลย์ , 2549 :44-45) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ “ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะเร่ือง หรือเร่ืองทัว่ไป ระลึกถึง 
วธีิการ กระบวนการ หรือสถานการณ์ต่างๆโดยเนน้ความจาํ” 
  กล่าวโดยสรุป   ความรู้  หมายถึง ความจาํ  ความเขา้ใจท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากการเรียนรู้  
ประสบการณ์และการศึกษาขอ้เทจ็จริงจากการคน้ควา้  การสังเกตขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บ  รวบรวมและ
สะสมพร้อมทั้งประมวลประสบการณ์  นาํไปใชใ้น การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล  ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
 

 3.2  ระดับความรู้ 
  บลูม (Bloom,1975: 65)ไดจ้าํแนกระดบัความรู้ไว ้6 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1.  ระดบัท่ีระลึกได ้( Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีจาํเร่ืองเฉพาะ วธีิ
ปฏิบติั กระบวนการ และแบบแผนได ้ความสาํเร็จระดบัน้ี จะแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากความสามารถใน
การนาํขอ้มูลจากความจาํออกมาได ้
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  2.  ระดบัท่ีรวบรวมสาระสาํคญัได ้ (Comprehension) หมายถึง บุคคลสามารถทาํ
บางส่ิงบางอยา่งไดม้ากกวา่การจาํเน้ือหาท่ีไดรั้บ สามารถท่ีจะเขียนขอ้ความเหล่านั้นไดด้ว้ยถอ้ยคาํ
ของตนเอง สามารถแสดงใหเ้ห็นดว้ยภาพ ( Illustration) ใหค้วามหมาย แปลความ และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นอ่ืน หรือสามารถคาดคะเนผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อไปได ้
  3.  ระดบัการนาํไปใช ้ (Application) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถนาํเอาขอ้เทจ็จริง
ตลอดจนความคิดท่ีเป็นนามธรรมมาปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
  4.  ระดบัการวเิคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัท่ีสามารถใชค้วามคิดในรูปของการนาํ
ความคิดมาแยกเป็นส่วน ประเภท หรือนาํเอาขอ้มูลต่างๆ มาประกอบกนัเพื่อการปฏิบติัตนเอง 
  5.  ระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนาํขอ้มูลและความคิดมาประกนัและ
นาํไปสู่การสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่จากเดิม 
  6.  ระดบัการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อจดัตั้ง
เกณฑ ์การรวบรวมขอ้มูล การวดัขอ้มูลตามมาตรฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้ตดัสินถึงระดบัของ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมแต่ละประเภท 
  กล่าวโดยสรุป  ความรู้  หมายถึง ความจาํ  ความเขา้ใจท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากการเรียนรู้  
ประสบการณ์และการศึกษาขอ้เทจ็จริงจากการคน้ควา้  การสังเกตขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บ  รวบรวมและ
สะสมพร้อมทั้งประมวลประสบการณ์  นาํไปใชใ้น การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล  ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  ฉะนั้นในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นบทบาทหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากนั้นคือ  อาสาสมคัรสาธารณสุขควร
จะมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ เพื่อจะไดแ้นะนาํและใหค้วามรู้พร้อมทั้งเป็นแบบอยา่งใหก้บั
ประชาชนในชุมชน 
 

  3.3  ความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ 
  ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ  และการ

นาํไปใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเอง  เพื่อทาํใหต้นเองมีสุขภาพร่างกายอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง  และ
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงการดูแลสุขภาพตนเองท่ีจะตอ้งเอาใจใส่และทาํกิจกรรมการส่งเสริม
พฤติกรรมใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาหาร(การบริโภคอาหาร)  ดา้นการออกกาํลงักาย  ดา้นอารมณ์  
ดา้นการไม่สูบบุหร่ี  ดา้นการไม่ด่ืมสุรา  (3อ.2ส.) ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละเร่ืองดงัน้ี 
(กองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2554:5) 
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  3.3.1  อาหาร  (การบริโภคอาหาร) 
 อาหารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษยทุ์กคน  เพื่อการ

เจริญเติบโตของร่างกาย  เพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนท่ีสึกหรอ  และใหมี้พลงัสาํหรับทาํกิจกรรมใน
แต่ละวนั  ดั้งนั้นจึงควรเลือกพิจารณารับประทานอาหารท่ีสะอาด  ปลอดภยัและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  เพื่อมีสุขภาพท่ีดี 

  อาหารหลกั 5 หมู่  คือ การจดัรวมอาหารท่ีใหคุ้ณประโยชน์ หรือมีสารอาหารส่วน
ใหญ่คลา้ยๆกนัไวด้ว้ยกนั เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดูวา่ ในวนัหน่ึงๆ ไดรั้บประทาน
อาหารท่ีจะใหคุ้ณประโยชน์ต่างๆ ครบถว้นแลว้หรือยงั เพราะการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งจะทาํ
ใหร่้างกายสมบูรณ์แขง็แรง มีความตา้นทานโรคภยัไขเ้จบ็ไดดี้ 

 อจัฉรา ดลวทิยาคุณ (2550 : 60)ไดแ้บ่งสารอาหารท่ีมีอยู ่5 หมู่ดว้ยกนัในประเทศ
ไทยไวด้งัน้ี 

 อาหารหมู่ท่ี 1 ไดแ้ก่ อาหารจาํพวกเน้ือสัตว ์หมายถึงเน้ือสัตวทุ์กชนิด เช่น เน้ือหมู่ 
ววัควาย ไก่ เป็ด ปลา หอย กุง้ กบ แมลง ฯลฯ 

 อาหารหลกัหมู่ท่ี 2 ไดแ้ก่ ขา้ว แป้ง นํ้าตาล หวัเผอืก หวัมนั  
 อาหารหลกัหมู่ท่ี 3 ไดแ้ก่ พืช ผกัต่างๆ ทั้งผกัใบเขียว ผกัสีเหลือง มีทั้งผกัท่ีเป็นใบ 

เป็นดอก ผล ตน้ ราก หวั ฯลฯ 
 อาหารหลกัหมู่ท่ี 4 ไดแ้ก่ ผลไมต่้างๆ ผลไมใ้หส้ารอาหารคลา้ยพวกผกั  
 อาหารหลกัหมู่ท่ี 5 ไดแ้ก่ ไขมนัและนํ้ามนั จากพืชและสัตว ์ 
 ดงันั้น ในวนัหน่ึง ๆ เราจะตอ้งเลือกกินอาหารใหค้รบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณท่ี

พอเหมาะและในแต่ละหมู่ ควรเลือกกินใหห้ลากหลาย เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารต่าง ๆ ครบตามตอ้งการ
ของร่างกายอนัจะนาํไปสู่การกินดีมีผลใหเ้กิด “ภาวะโภชนาการดี” 

       3.3.1.1  แนวทางการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพตามหลกัโภชนบัญญตัิ  9
ประการ 

 เน่ืองจากเป้าหมายในการกินอาหารของคนเรานั้นไม่ไดมุ้่งไปท่ีใหมี้สารอาหาร
ท่ีจาํเป็นเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงความสุขทางใจและทางสังคม
ดว้ยดงันั้นเพื่อไม่ใหก้ารกินอาหารกลบักลายไปเป็นโทษ  จึงควรจะยดึหลกัในการกินเพื่อสุขภาพ
ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ใหห้ลากหลาย คือ บริโภคอาหาร
ชนิดต่าง ๆใหไ้ดว้นัละ 15 - 25 ชนิด และใหมี้การหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละวนั เพราะร่างกาย
ตอ้งการสารอาหารต่าง ๆ กนัในปริมาณ และคุณภาพต่างกนั เพื่อใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารหลาย 
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ๆ ชนิดครบตามความตอ้งการ และควรหมัน่ดูแลนํ้าหนกัตวั เพราะนํ้าหนกัตวัเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงภาวะ
สุขภาพของบุคคลไดว้า่ดี หรือไม่ เน่ืองจากแต่ละคนตอ้งมีนํ้าหนกัตวัท่ีเหมาะสมตามวยั และได้
สัดส่วนกบัความสูง ดงันั้น การรับประทานอาหารใหเ้หมาะสม ควบคู่ไปกบัการออกกาํลงักายอยา่ง
สมํ่าเสมอ จึงเป็นส่ิงสาํคญั และจาํเป็นเพื่อการมีสุขภาพดี การไหลเวยีนเลือดดี และช่วยใหก้ลไก
การทาํงานของร่างกายปกติ 

  1.2  รับประทานขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย เป็นแหล่งอาหารสาํคญัท่ีใหพ้ลงังาน สารอาหารท่ีมีมากในขา้ว 
ไดแ้ก่คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ถา้เป็นไปไดค้วรบริโภคขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีผา่น
การขดัสีนอ้ย ถือวา่ เป็นขา้วท่ีมีประโยชน์มากกวา่ขา้วขาว เน่ืองจากอุดมไปดว้ยวติามิน แร่ธาตุใน
ปริมาณท่ีสูงกวา่ ตลอดจนใยอาหารควบคู่ไปกบัการไดแ้ป้ง ควรรับประทานควบคู่ไปกบัอาหาร
ประเภทอ่ืนใหค้รบ 5 หมู่ เพื่อใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารลากหลาย อนัจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
สาํหรับอาหารท่ีทาํจากแป้ง เช่น ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน หรือขนมปัง ก็อาจจะกินเป็นบางม้ือ อาหาร
ธญัพืชเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะใหแ้ป้ง ซ่ึงจะถูกยอ่ยไปใชเ้ป็นพลงังานวนัต่อวนั แต่ถา้ไดพ้ลงังานเกิน
กวา่ท่ีร่างกายตอ้งการก็จะถูกเปล่ียนไปเป็นไขมนัได ้

 1.3  กินพืชผกัใหม้าก และกินผลไมเ้ป็นประจาํ พืชผกั และผลไมท้ั้งสีเขียว และ 
เหลืองนอกจากจะใหท้ั้งวติามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ แลว้ยงัใหใ้ยอาหารท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานของ
ลาํไส้ในการขบัถ่ายของเสีย หรือส่ิงท่ีเหลือจากการยอ่ย และยงัช่วยดูดซบัสารพิษ และช่วยขบัถ่าย
คลอเลสเตอรอลอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัใหส่ิ้งท่ีไม่ใช่สารอาหาร เช่น แอนต้ีออกซิเดนท ์และสารอ่ืน 
ๆท่ีมีฤทธ์ิทางสมุนไพร อนัจะทาํใหร่้างกายอยูใ่นภาวะสมดุล และป้องกนัอนุมูลอิสระ ไม่ใหท้าํลาย
เน้ือเยือ่ และผนงัเซลล ์ซ่ึงนาํไปสู่การป้องกนัไม่ใหไ้ขมนัเกาะผนงัหลอดเลือด และป้องกนัการเกิด
มะเร็งอีกดว้ย 
   1.4  กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมล็ดแหง้เป็นประจาํ อาหารท่ี
แนะนาํในขอ้น้ีจะใหโ้ปรตีน ซ่ึงมีจุดเนน้คือปลา และอาหารประเภทถัว่ต่าง ๆ เช่น เตา้หูข้าว และ
เตา้หูเ้หลือง สาํหรับเน้ือสัตวน์ั้นกินพอประมาณ และเลือกเฉพาะท่ีมีมนันอ้ย ๆ ไข่เป็นอาหารท่ีดี
ควรบริโภคเป็นประจาํ เช่น วนัเวน้วนั หรือสัปดาห์ละ 2 ฟอง 
   1.5  ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั นมเป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานไดทุ้กเพศ
ทุกวยัประกอบดว้ย โปรตีน แคลเซ่ียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหก้ระดูก และฟัน
แขง็แรงนอกจากน้ียงัมีนํ้าตาลแลคโตส และวติามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวติามินบี 2 ช่วยใหร่้างกาย
เจริญเติบโต และทาํใหเ้น้ือเยือ่ต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามปกติ ชะลอการเส่ือมของกระดูก และฟัน 
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  1.6  กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร ไขมนัจากพืช และสัตวจ์ะใหพ้ลงังานวนัต่อ
วนัและพลงังานสะสม ถา้ไดเ้กินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการ จะเกิดปัญหาไขมนัในเลือดสูง และปัญหา
โรคอว้น ยิง่ถา้ไดกิ้นอาหารท่ีไม่สมดุล คือ ขาดพวกพืชผกั ผลไม ้และขาดการออกกาํลงักาย จะทาํ
ใหไ้ขมนัไปเกาะท่ีผนงัหลอดเลือดแดงง่ายข้ึนจนเกิดการแขง็ตวั ซ่ึงจะนาํไปสู่การเกิดความดนั
โลหิตสูงและโรคหวัใจขาดเลือด อาหารไทยดั้งเดิมมีไขมนัไม่มาก เช่น นํ้าพริกผกัจ้ิม แกงไม่ใส่
กะทิถือวา่เป็นอาหารท่ีเสริมสุขภาพ อาหารไทยปัจจุบนัมีการทอด และผดัมาก ตลอดจนมีการใชใ้น
แกงต่าง ๆ ไขมนัจึงมีมาก จึงควรเลือกกินเป็นคร้ังคราวในปริมาณท่ีไม่มากนกั เม่ือกินพร้อมขา้วจะ
ทาํใหไ้ขมนัท่ีบริโภคอยูใ่นปริมาณพอดี 

 1.7  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดั และเคม็จดั อาหารพวกหวานจดัท่ีมี
นํ้าตาลทรายเป็นองคป์ระกอบ เช่น นํ้าเช่ือม นํ้าอดัลม ขนมหวาน หากกินมาก ๆ เป็นประจาํจะเป็น
พลงังานส่วนเกิน ทาํใหร้ะดบันํ้าตาลในเลือดสูงข้ึน และร่างกายจะพยายามเปล่ียนไปเป็นไขมนัจึงมี
ส่วนทาํใหไ้ขมนัสูงในเลือดได ้และยงัไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทาํใหเ้กิดโรคอว้นได้
ในทางปฏิบติัจึงควรเล่ียงอาหารท่ีมีรสหวานจดั ส่วนอาหารท่ีมีรสเคม็จดัจะใหเ้กลือโซเดียมคลอ
ไรดซ่ึ์งช่วยใหดึ้งนํ้าเขา้สู่หลอดเลือด ถา้กินอาหารท่ีมีโซเดียมสูงเป็นประจาํ จะทาํใหเ้กิดความดนั
โลหิตสูงได ้อาหารไทยจะใหโ้ซเดียมประมาณวนัละ 6 -10 กรัม ซ่ึงมากเกินพออยูแ่ลว้ ควรพยายาม
หลีกเล่ียงการเติมเกลือ หรือนํ้าปลาในอาหารท่ีปรุงมาแลว้ 
 1.8 กินอาหารท่ีสะอาด ปราศจากการปนเป้ือนสารเคมี อาหารท่ีสะอาด
ปราศจากเช้ือโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ หรือสารตกคา้งต่าง ๆ ในทางปฏิบติัจึงควรเลือกกิน
อาหารท่ีสะอาด โดยการเลือกซ้ือ และการลา้งท่ีถูกตอ้ง อาหารท่ีสด และปรุงใหม่ ๆ หรืออาหารท่ี
ร้อน ๆซ่ึงเช้ือโรคจะถูกทาํลายจนหมดไป 
 1.9  งด หรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์แอลกอฮอลเ์ป็นสารท่ีอาจจะทาํให้
เสพติดได ้คนท่ีติดเหลา้จนเร้ือรัง มกัจะมีการขาดวติามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ และมกัจะเป็นโรคตบั
แขง็ควบคู่กนัไป และในทางตรงกนัขา้มในรายท่ีด่ืมพร้อมกบัแกลม้ท่ีมีไขมนั และโปรตีนสูง จะมี
โอกาสเป็นโรคอว้นได ้นอกจากน้ีแอลกอฮอลย์งัทาํใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายสูญเสียการควบคุม
โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหข้าดสติ เสียการทรงตวั สมรรถภาพการทาํงานลดลงและ
ทาํใหเ้กิดความประมาท ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้

  กล่าวโดยสรุป  แนวทางการรับประทานอาหารตามหลกัโภชนบญัญติั 9 
ประการ เป็นความรู้ ทางดา้นการรับประทานอาหาร และการปฏิบติัท่ีสาํคญัมากท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุข สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอน หรือแนะนาํแก่ประชาชน เพื่อใหเ้กิดการ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง นาํไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
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  3.3.2  ออกก าลงักาย 
  3.3.2.1   ความหมายของการออกก าลงักาย 
  ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัวา่ การออกกาํลงักายเป็นพฤติกรรมท่ีมีบทบาทมาก
ในการพฒันาสุขภาพ ส่งเสริมใหร่้างกายแขง็แรง ช่วยดาํรงรักษาสุขภาพท่ีดีอยูแ่ลว้ไม่ใหเ้ส่ือมลง
และปรับปรุงสุขภาพท่ีทรุดโทรมใหดี้ข้ึน เพิ่มพนูความรู้สึกท่ีเป็นสุข ทาํใหก้ารทาํกิจกรรมต่างๆใน
ชีวติประจาํ วนัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สาํหรับความหมายของการออกกาํ ลงักายมีผูใ้ห้
ความหมายไวด้งัน้ี 
  เพนเดอร์ ( Pender, 1996 : 65) ใหค้วามหมายวา่ การออกกาํลงักายเป็น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งหน่ึงท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถของร่างกายใหท้นทานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงของการมีกิจกรรมทางกายซ่ึงบุคคลปฏิบติัในเวลาวา่ง หรือ
ปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจาํวนั หมายถึงกิจกรรมทีมีการเคล่ือนไหวของร่างกายแลว้ทาํ
ใหเ้กิดการเผาผลาญและใชพ้ลงังานส่งผลใหมี้ภาวะสุขภาพท่ีดี และ ACSM (2000) การออกกาํลงั
กายหมายถึงการปฏิบติักิจกรรมทางกายอยา่งมีระบบแบบแผน มีการกระทาํเป็นประจาํ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกายและคงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพท่ีดี 
  ชูศกัด์ิ   เวชแพทย ์และ  กนัยา   ปาละววิธัน์ ( 2536 : 10) กล่าววา่การออกกาํลงั
กาย หมายถึงการท่ีกลา้มเน้ือลายทาํงานเพื่อใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวพร้อมกบัไดอ้อกแรงใน
ขณะเดียวกนัยงัมีการทาํงานของระบบต่างๆในร่างกายและส่งเสริมใหก้ารออกกาํลงักายมี
ประสิทธิภาพ 
  ดงันั้น จึงสรุปวา่ การออกกาํลงักาย หมายถึงการเล่น การฝึก การกระทาํใดๆ ท่ี
ทาํใหร่้างกายหรือส่วนของร่างกายมีการเคล่ือนไหว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างสุขภาพ เช่น 
การเดิน การวิง่เพื่อสุขภาพ การบริหารร่างกาย การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นตน้  ใหมี้ร่างกายท่ี
แขง็แรงและปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

 3.3.2.2   ความส าคัญของการออกก าลงักาย 
 สุรชยั   พนัธ์กาํเนิด (2541  : 25) กล่าววา่การออกกาํลงักายเป็นส่วนประกอบท่ี
สาํคญัของชีวติประการหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิได ้เพราะส่ิงมีชีวติตอ้งเคล่ือนไหวอยูเ่ป็นประจาํตาม
ธรรมชาติ แต่หากการเคล่ือนไหวนั้นไม่เพียงพอ ก็จะไม่ทาํใหเ้กิดการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง
อวยัวะและระบบต่างๆในทางท่ีดีข้ึน เป็นผลใหสุ้ขภาพร่างกายเส่ือมสมรรถภาพและทรุดโทรมก่อน
วยัอนัควร และอาจเป็นสาเหตุท่ีมาของโรคภยัต่างๆ ได ้คุณประโยชน์ของการออกกาํลงักายมกัจะ
เก่ียวขอ้งกบัระบบปอด หวัใจ การไหลเวยีนโลหิต นอกจากน้ี ยงัสามารถลดอตัราการเกิดโรคหรือ
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ลดความรุนแรงของโรคบางชนิดได ้เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหวัใจ
ตีบตนั 
 สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั (2543 : 2) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของการ
เคล่ือนไหวออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกาย ( Physical Fittness) 
ในดา้นการป้องกนัโรควา่ช่วยลดความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง ( Chronic Diseases) 
ท่ีสาํคญั เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอว้น ฯลฯ อนัเป็น
ผลมาจากการขาดหรือเคล่ือนไหวร่างกายนอ้ย ดงันั้น การเคล่ือนไหวออกกาํลงักายจึงเปรียบเสมือน
เป็นวคัซีนป้องกนัโรคเร้ือรัง นอกจากน้ี ยงัเป็นวธีิหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพและความสุขสบาย ทาํ
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี มีสุขภาพท่ีแขง็แรง ทาํใหค้นเรามีลกัษณะภายนอกดูดีข้ึน (look good) รู้สึกดี 
(feel good) และมีความเพลิดเพลินในชีวติ (enjoy life) 
 สรุปแลว้ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย คือ ช่วยใหอ้วยัวะต่างๆ ของ
ร่างกายมีการเคล่ือนไหวและทาํหนา้ท่ีของมนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหอ้วยัวะเหล่านั้นมีการทาํงาน
ท่ียาวนาน มีประสิทธิภาพตลอดอายกุารทาํงาน และยงัเป็นการช่วยป้องกนัโรคภยัต่างๆ ไม่ใหเ้กิด
ข้ึนกบับุคคล ตลอดจนช่วยฟ้ืนฟูสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรมใหคื้นสภาพไดโ้ดยเร็ว  อีกทั้งช่วยใหผู้ท่ี้
ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอมีร่างกายท่ีแขง็แรง  มีรูปร่างท่ีดีและมีจิตใจท่ีสดช่ืนแจ่มใส 

  3.3.2.3   หลกัการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 
 สาํนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2522:34-35) ได้
กล่าวถึง ดงัน้ี 

1.  ประเมินภาวะสุขภาพตนเองก่อนจะเร่ิมตน้ออกกาํลงักาย 
2.  เลือกกิจกรรมท่ีตนชอบและสนใจ  ควรเร่ิมท่ีกิจกรรมเบาๆ ปฏิบตักิจกรรม 

นั้นอยา่งต่อเน่ือง  และปฏิบติัสมํ่าเสมอ 
 3.  กิจกรรมท่ีนิยม  ไดแ้ก่  การเดิน  วิง่เหยาะ  เตน้รําเขา้จงัหวะ  วา่ยนํ้า  รํา 
มวยจีน  ในรายท่ีมีขอ้จาํกดัจากสภาพหวัใจ  หรือโรคอ่ืนๆ ควรออกกาํลงักายชนิดเบาๆ เช่น การ
บริหารในท่ายนื  ท่านัง่  หรือท่านอน  
 4.  กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน  วางแผนการออกกาํลงักายท่ีสมํ่าเสมอ
ยดืหยุน่ 
 5.ขั้นตอนการออกกาํลงักาย  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 

 ระยะอบอุ่นร่างกาย  ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที เพื่อยดืกลา้มเน้ือและเสริมสร้าง 
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและความอ่อนตวัของขอ้ต่อ 

 ระยะฝึกฝนร่างกาย  ประมาณ 10-30 นาที เพื่อบริหารความอดทนของปอด 
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หวัใจและระบบไหลเวยีนโลหิต 
 ระยะผอ่นคลายร่างกาย  ประมาณ 5 นาที เพื่อยดืกลา้มเน้ือและความอ่อนตวัของ 

ขอ้ต่อ รวมระยะเวลาท่ีออกกาํลงักายติดต่อกนัทั้งส้ินอยา่งนอ้ย 20-30 นาทีต่อวนั 
 6.  ควรกาํหนดเวลาออกกาํลงักายในเวลาใกลเ้คียงกนัเป็นประจาํ 
 7.  ควรเร่ิมตน้ออกกาํลงักายโดยการเปล่ียนพฤติกรรมการดาํรงชีวติก่อน เช่น 
การทาํสวนการข้ึนบนัได  การเดิน  การเตน้ 
 8.  ขณะออกกาํลงักายหากรู้สึกเหน่ือยมากจนหายใจไม่ทนัหรือเป็นลม  แสดง
วา่ออกกาํลงัมากเกินไปจะตอ้งลดการออกกาํลงักาย 
 9.  กรณีไม่มีพื้นท่ีในการวิง่อาจใชเ้คร่ืองมือบริหารกลา้มเน้ือช่วย  ซ่ึงเรียกวา่
การออกกาํลงักายท่ีตอ้งออกแรงตา้น ( resistance  training)  โดยใชน้ํ้าหนกั 3 – 4 กิโลกรัม  บริหาร
กลา้มเน้ือ 8 – 10 แบบ เช่น กลา้มเน้ือแขน  ไหล่  หนา้อก  ขา  เป็นตน้  อวยัวะแต่ละส่วนใหอ้อก
กาํลงั 10 – 15 คร้ัง  ทาํ 2 วนัต่อสัปดาห์ 
 10.  กรณีท่ีตอ้งการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก  (Aerobic Exercise) โดยการวิง่
หรือข่ีจกัรยาน  หรือวา่ยนํ้า  โดยตอ้งมีความหนกัของการออกกาํลงักายปานกลางท่านตอ้ง
คาํนวณหาอตัราการเตน้ของหวัใจเป้าหมาย  แลว้พยายามออกกาํลงัใหห้วัใจเตน้อยูใ่นเกณฑโ์ดย
แบ่งเป็นระดบัเบา  ปานกลาง  และหนกัโดยอาศยัอตัราการเตน้ของหวัใจเป็นเกณฑเ์ป็นเวลา 30 
นาที  ออกกาํลงักายต่อเน่ืองสัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 3 วนั  วนัละอยา่งนอ้ย 30 นาที 
 11.  ควรมีการทรงตวัท่ีดีในขณะออกกาํลงักาย 
 12.  ควรออกกาํลงักายในท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ไม่ร้อนหรืออบอา้วมาก
เกินไป  เพราะในท่ีอากาศร้อนอบอา้วหรือมีแดจดัจะทาํใหร่้างกายเสียนํ้าและเกลือแร่มากเกินไป 
 13.  ไม่ควรออกกาํลงักายในกรณีต่อไปน้ี 

- อ่อนเพลียมากหรือเป็นไข ้
- หลงัรับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ 
- แพทยส์ั่งหา้มออกกาํลงักาย 

  3.3.2.4  ประโยชน์ของการออกก าลงักาย   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข  
(2540: 126) 

  1. ทาํใหมี้สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2. ช่วยใหเ้ลือดและออกซิเจนไปเล้ียงสมองและร่างกายมากข้ึนทาํให้

ความคิดและร่างกายสดช่ืนแจ่มใส 
  3. ช่วยใหห้วัใจและปอดแขง็แรง 
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  4. ช่วยใหเ้ส้นเลือดและกลา้มเน้ือส่วนต่างๆของร่างมีขนาดใหญ่และ
แขง็แรงข้ึน 

  5. ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอล  และลดระดบัไตรกลีเซอไรด์  และเพิ่มระดบั  
HDL 

  6. ทาํใหร่้างกายหลบัสนิทและหลบันาน 
  7. ช่วยลดและแกค้วามเครียด ลดอารมณ์ซึมเศร้าหมอง จิตใจสบายข้ึน 
  8. ทาํใหร้ะบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายดีข้ึน 
  9. ควบคุมนํ้าหนกั 
  จากการศึกษาขา้งตน้   สรุปวา่  หลกัการและประโยชน์ของการออกกาํลงักาย  ทาํ

ใหรู้้ถึงวธีิท่ีออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง  และเหมาะสมกบัร่างกายแต่ละบุคคล  แลว้ทาํใหสุ้ขภาพร่างกาย
สดช่ืน  แขง็แรง  ระบบในร่างกายทาํงานเป็นปกติ  อาการบางอยา่งท่ีไม่พึ่งประสงคเ์ช่นการนอนไม่
หลบัเม่ือไดอ้อกกาํลงักายแลว้ทาํใหร่้างกายหลบัสนิท  และสามารถควบคุมนํ้าหนกัตวัของร่างกาย
ใหอ้ยูเ่ป็นปกติ 

 
  3.3.3  อารมณ์   
   เราทุกคนมีความคุน้เคยกบัอารมณ์เป็นอยา่งดี  ไม่วา่จะสุข  เศร้า หรือกลวั เราตอ้ง
เผชิญกบัภาวะอารมณ์เหล่าน้ีตั้งแต่เกิดจนตาย เราพยายามแสวงหาสภาพการณ์ท่ีทาํใหเ้รามี
ความรู้สึกเป็นสุข  และหลีกเล่ียงสภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเศร้าหรือหวาดกลวั   แมบ้าง
อารมณ์จะเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา  แต่เราก็อยูอ่ยา่งไร้อารมณ์ไม่ได้  ดงันั้นอารมณ์จึงมีความสาํคญั
กบัชีวติจิตใจเช่นเดียวกบัท่ีอาหารมีความสาํคญัต่อร่างกาย สุขภาพจิตของคนเราจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
กบัการปรุงแต่งของอารมณ์ต่างๆ  

 3.3.3.1  ความหมายของอารมณ์ (Emotion)   
   อารมณ์ (Emotion) หมายถึง สภาวะทางจิตใจท่ีเกิดความป่ันป่วน  ต่ืนเตน้ หรือ
เปล่ียนแปลงเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัทนัที โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็น
ไดโ้ดยตรง แต่จะสังเกตเห็นไดท้างออ้ม  โดยดูจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีมิได้
แสดงออกมาเป็นคาํพดู (Non-Verbal Behavior) เช่น การแสดงออกทางสีหนา้   กิริยาท่าทาง เป็นตน้ 

  พร้ิมเพรา   ดิษยวณิช  (ม.ป.ป.)  อารมณ์ คือ สภาวะของร่างกายซ่ึงถูกย ัว่ยุ  จน
เกิดมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาหลายๆ อยา่ง เช่น ใจสั่น , ชีพจรเตน้เร็ว , การหายใจเร็วและแรง
ข้ึน, หนา้แดง เป็นตน้ 
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  ดูฟีและแอดวอลเตอร์ (Duffy & Atwater , 2002:80) อารมณ์ ท่ีไม่ไดเ้นน้เฉพาะ
ความรู้สึก  แต่อธิบายวา่  อารมณ์  เป็นแบบแผน  (Pattern) ท่ีซบัซอ้นของการเปล่ียนแปลงซ่ึง
ประกอบดว้ยภาวะต่ืนตวัทางสรีระ  (สมอง  ระบบประสาท  และฮอร์โมน  ท่ีถูกกระตุน้เร้าเม่ือมี
อารมณ์) ความอ่อนไหวของความรู้สึก (ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ  ชอบ/ไม่ชอบ) กระบวนการทาง
ปัญญา (ความจาํ การรับรู้ ความคาดหวงั  การตีความ  – โดยบุคคลจะมีการประเมินความสาํคญัของ
เหตุการณ์นั้นๆ ท่ีมีต่อตนเอง) และพฤติกรรมตอบโต ้(การแสดงออกทางสีหนา้ นา้เสียง  ท่าทาง การ
ร้องไห้ การวิง่หนี  เป็นตน้) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ท่ีบุคคลรับรู้วา่มีความสาํคญัต่อตวัเขาเอง 

  ยงั ( Young 1973 ,อา้งถึงในโยธิน   ศนัสนยทุธ . 2533 : 155) ไดเ้สนอนิยาม
ดงัต่อไปน้ี  อารมณ์คือกระบวนการหรือสภาวะทางดา้นความรู้สึกท่ีถูกทาํใหห้ว ัน่ไหว  ซ่ึงแสดง
ออกมาโดยการเปล่ียนแปลงของร่างกายในกลา้มเน้ือเรียบ  ( Smooth mussels) ต่อมต่างๆ  และ
พฤติกรรมโดยรวม(Gross Behavior) 

  แซนทร็อค (Santrock 2003: 456) ท่ีอธิบายวา่  อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึก  ซ่ึง
สามารถเก่ียวโยงกบัภาวะต่ืนตวัทางสรีระ  (เช่น หวัใจเตน้เร็ว ) ประสบการณ์ในภาวะรู้สาํนึก  (เช่น 
กาํลงัคิดถึงความรักท่ีมีต่อใครบางคน ) และ การแสดงออกทางพฤติกรรม  (เช่น ยิม้ หรือ หนา้ตาบูด
บ้ึง) 

  อารมณ์  หมายถึง   การแสดงออกของภาวะจิตใจท่ีไดรั้บการกระทบหรือ
กระตุน้ใหเ้กิดมีการแสดงออกต่อ  ส่ิงท่ีมากระตุน้  อารมณ์สามารถจาํแนกออกได ้2 ประเภทใหญ่ 

 1.  อารมณ์สุข  คือ  อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสบายใจ หรือ ไดรั้บความสมหวงั 
  2.  อารมณ์ทุกข ์ คือ  อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่สบายใจ หรือ ไดรั้บความไม่
สมหวงั 
  โดยสรุปไดว้า่  อารมณ์  หมายถึง  การท่ีสภาวะของร่างกายถูกกระตุน้  หรือย ัว่ย ุ 
จนเกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  โดยแสดงออกดว้ยนํ้าเสียง  สีหนา้  ท่าทาง  การหายใจท่ีเร็วข้ึน  
ใจสั่น  และชีพจรเตน้เร็ว  เป็นตน้ 
  3.3.3.2  องค์ประกอบของอารมณ์ (The components of emotion)  

 การตอบสนองทางอารมณ์ ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ปฏิกิริยาทางอารมณ์ (emotion action) เช่น การวิง่หนีจากส่ิงท่ีเรากลวั 
 2. การตอบสนองทางระบบประสาทอิสระ (autonomic responses) เช่น หวั 

ใจเตน้แรงข้ึนและเหง่ือออก บริเวณฝ่ามือเม่ือตกใจกลวั 
 3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา (expressive behavior) เช่น การยิม้ หนา้น่ิวคิ้ว 
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ขมวด 
 4. ความรู้สึก (feelings) เช่น ความโกรธ ความปีติ ความเศร้าโศกเม่ือเรามี 

อารมณ์ เช่น กลวั หรือโกรธ เราจะรู้สึกวา่ร่างกายของเรามีการเปล่ียนแปลง เช่น หวัใจเตน้เร็วข้ึน 
หายใจเร็ว  ปากคอแหง้ กลา้มเน้ือเกร็ง เหง่ือออก เจบ็ร้าวในทอ้ง ซ่ึงความจริงแลว้เม่ือบุคคลเกิด
อารมณ์ในระดบัรุนแรงต่อระบบประสาทอตัโนมติั ส่วนท่ีเป็นซิมพาเธติค ( Sympathetic System ) 
จะควบคุมใหร้ะบบการทาํงานต่างๆ ของร่างกายเปล่ียนไปหลาย ๆ อยา่ง เช่น  

 1. ความดนัโลหิต และอตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึน 
 2. การหายใจเร็วข้ึน  
 3. ตาดาํ (รูม่านตา) เปิดกวา้ง 
 4. ความตา้นทานจ่อประจุไฟฟ้าของผวิหนงัลดลง 
 5. ระดบันํ้าตาลในเลือดสูงข้ึน เพื่อเพิ่มพลงังาน 
 6. ในกรณีท่ีเกิดบาดแผล เลือดจะแขง็ตวัเร็วข้ึน 
 7. การบีบตวัของกระเพาะหรือลาํไส้จะชา้ลงหรือหยดุไปเลย เลือดบริเวณ 

กระเพาะอาหารและลาํไส้จะถูกลาํเลียงไปยงัสมองและกลา้มเน้ือลาย 
   8. ขนลุกชนั 

   และเม่ืออารมณ์ลดลง ระบบประสาทส่วนพาราซิมพาเธติค (Parasympathetic 
System) จะกลบัเขา้มาทาํงานแทน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีควบคุมใหร้ะบบต่างๆ  ของร่างกายทาํงานตามปกติ  

 3.3.3.3  ผลกระทบของอารมณ์ 
  ผลกระทบของอารมณ์ต่อร่างกายท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  รบกวนการทาํงานของ
ความคิด ในขณะท่ีสภาวะจิตใจเตม็ไปดว้ยอารมณ์  ประสิทธิภาพในการคิดจะลดลง  ไม่วา่จะเป็น
ความคิดดว้ยเหตุผล  หรือการใชค้วามสามารถของสมองเพื่อความคิดในดา้นต่างๆ เช่น คาํนวณ 
ความจาํ  เป็นตน้ จะสังเกตวา่ในสภาพท่ีมีอารมณ์  การรับรู้ขอ้มูลต่างๆ จะแยล่ง  เป็นลกัษณะของ
การขาดสมาธิ อนัเป็นผลจากประสิทธิภาพการทาํงานของสมองลดลงผลกระทบประการต่อมา  ดา้น
ร่างกายจะกระทบต่อระบบการทาํงานของอวยัวะอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอวยัวะท่ีอยูภ่ายใตก้ารทาํงานของ
ระบบประสาทอตัโนมติั  เช่น ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร   แต่ถา้ตกอยูภ่ายใต้
ภาวะอารมณ์ท่ีกดดนัเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนั  ของร่ากาย ทาํใหร่้างกายอ่อนแอลง 
มีความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย 

  ผลกระทบของอารมณ์ต่อจิตใจและพฤติกรรม   เม่ือเกิดอารมณ์ทางลบทาํให้
สภาพจิตใจของคนคนนั้นไม่แจ่มใส  ไม่เบิกบาน   ส่งผลต่อวธีิคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรม
ตามมา  เช่นในคนท่ีมีความโกรธแคน้อยา่งมาก   อาจแสดงพฤติกรรมรุนแรง  โดยไม่สามารถ
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พิจารณาไตร่ตรองใหร้อบคอบได้   ผลกระทบต่อจิตใจอีกประการหน่ึงเป็นผลจากการตกอยูภ่ายใต้
อารมณ์ทางลบเป็นเวลานานจนไม่สามารถปรับตวัได ้  อาจนาํไปสู่สภาวะการเจบ็ป่วยทางจิต  
โดยเฉพาะการเกิดโรคซึมเศร้า    ซ่ึงเป็นผลจากความกดดนัทางอารมณ์เป็นเวลานานจนรู้สึกวา่ไม่
สามารถหาทางออก ได ้เม่ือเกิดภาวะซึมเศร้าลกัษณะอารมณ์จะหดหู่   ไม่สามารถสนุกไดอ้ยา่งท่ีเคย   
เบ่ืออาหาร  นอนไม่หลบั   เก็บตวั  มีความคิดทางลบต่อตนเอง  และอาจคิดทาํร้ายตนเอง 

  ผลกระทบของอารมณ์ต่อผูอ่ื้น  การท่ีสภาวะอารมณ์เป็นบวกหรือเป็นลบส่งผล
ต่อบุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง  โดยเฉพาะอารมณ์ทางลบมีผลต่อความสัมพนัธ์ของบุคคล  เน่ืองจากอารมณ์
เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดกบับุคคลใกลชิ้ด คนใน
ครอบครัว และคนอ่ืนๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคม ตวัอยา่งเช่น การส่ือสารระหวา่งแม่และทารก  
อารมณ์จะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการส่ือสาร ซ่ึงนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือไม่ดีได ้

   สรุปไดว้า่  ผลกระทบของอารมณ์แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1.ผลกระทบของ
อารมณ์ต่อร่างกาย  2.ผลกระทบของอารมณ์ต่อจิตใจและพฤติกรรม  3.ผลกระทบของอารมณ์ต่อ
ผูอ่ื้น  เม่ือเกิดผลกระทบของอารมณ์จะดว้ยดา้นใดก็ตาม  จะทาํใหพ้ฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนก็ไม่สามารถท่ีจะส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วง  จึงตอ้งมีการควบคุมอารมณ์และ
จดัการอารมณ์ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 
  3.3.3.4  การควบคุมอารมณ์ (Emotional  Control) 

  เทพ   สงวนกิตติพนัธ์ุ ( 2549:40) กล่าววา่  เม่ือเราไม่สามารถล่วงรู้ไดว้า่จะได้
เจอกบัอารมณ์ท่ีเขา้มาใหเ้รารับรู้   อยา่งไรบา้งในแต่ละวนั  เราควรหมัน่ฝึกใหมี้สติ   คือระลึกรู้อยู่
เสมออยา่ประมาทในการดาํเนินชีวติ   เม่ือมีอะไรเขา้มากระทบทาํใหเ้ราเกิดความคิดและอารมณ์ท่ี
ไม่ดี  ก็ควรจะใชส้ติในการขบคิดพิจารณา  เพื่อใหเ้ราเท่าทนั  และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้น 
โดยการกาํหนดอารมณ์และความรู้สึกของเรา ไม่ใหส่้งผลไปถึงการแสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะไม่
ควร วธีิควบคุมอารมณ์ของเราอาจทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ 

  1. ใหมี้สติอยูเ่สมอเพื่อควบคุมอารมณ์ท่ีรุนแรงใหค้ลายลง  เช่น  อารมณ์วติก
กงัวล  อารมณ์โกรธ  อิจฉาริษยา  การใชอ้ารมณ์ของคน  หากใชเ้พียงเล็กนอ้ยแลว้พยายามควบคุม
มนัใหไ้ดโ้ดยใช ้"สติ"  หรือหลกัธรรมะเขา้มาช่วยในการเผชิญกบัเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ   ก็จะ
ทาํใหเ้หตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ นั้นเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนได ้ ในทางตรงกนัขา้มหากผูใ้ดใชอ้ารมณ์
มากหรือรุนแรงเกินไป  ก็อาจจะทาํใหเ้หตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเผชิญอยูก่ลบัเลวร้ายลงไปได้
เช่นกนั 

  2. ใชค้าํพดูแสดงความรู้สึกแทนการกระทาํ (เทคนิคการแสดงออกท่ีเหมาะสม)  
เช่น โกรธเพื่อนท่ีผดินดั  ไม่ควรแสดงออกโดย  การตาํหนิดุด่า   แต่ควรใชค้าํพดูแทนวา่ "ฉนัโกรธ
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มากท่ีเธอผดินดัเม่ือวาน"  หรือ   ถูกเพื่อนตาํหนิบางเร่ืองท่ีทาํใหโ้กรธ  ก็ไม่ควรแสดงออกโดยการ
ทะเลาะกบัเพื่อน  แต่ควรใชค้าํพดูแทนวา่  "คาํพดูของเธอทาํใหฉ้นัรู้สึกโกรธมากและมนัจะทาํลาย
ความเป็นเพื่อนของเราดว้ย" เป็นตน้ 

  3. ใหย้ดืเวลาออกไปก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรลงไป   หรือพยายามหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์เสีย  บางคนอาจใชว้ธีิการนบัหน่ึงถึงสิบ   หรือถึง
ร้อยในใจเพื่อยดึเวลาใหอ้ารมณ์ท่ีรุนแรงลดลง   จะช่วยใหก้ารแสดงออกท่ีรุนแรงลดลงไปได้   หรือ
อาจจะใชว้ธีิออกจากเหตุการณ์ตรงนั้นไปก่อน  รอใหอ้ารมณ์ลดความรุนแรงลงแลว้จึงกลบัมาเผชิญ
เหตุการณ์นั้นอีกคร้ัง  ก็จะทาํใหเ้รามีสติมากข้ึนในการตดัสินใจกระทาํส่ิงต่าง ๆ ลงไป 

  4. ใชก้ารข่มใจ  การใหอ้ภยัและมองโลกในแง่ดี   ใหคิ้ดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนถา้เรา
แสดงอะไรออกไปดว้ยอารมณ์ท่ีรุนแรง  รู้จกัใหอ้ภยัและ  พยายามฝึกมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ ในดา้น
ดีเสมอถา้ทาํได้   จะทาํใหเ้รามีอารมณ์ท่ีเป็นสุขมากยิง่ข้ึน  หรือถา้ข่มใจไม่อยูจ่ริง ๆ  ก็อาจใชว้ธีิ
ระบายออกโดยการเล่ียงไปแสดงออกกบัส่ิงอ่ืน ๆ แทนก็ได ้เช่น  เขียนระบายอารมณ์ในกระดาษ  
แอบร้องไหป้ลดปล่อยอารมณ์  หรือต่อยตีกระสอบทราย  (อาจใชตุ้ก๊ตาแทน) แต่อยา่ใหก้ลายเป็น
การทาํร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น 

  5. เม่ือมีเร่ืองทุกขใ์จหรือเครียดควรปรึกษาเพื่อนสนิทท่ีไวใ้จไดห้รือผูใ้หญ่   ท่ี
เราใหค้วามเคารพนบัถือ  การท่ีคนเรามีความทุกขห์รือความเครียดแลว้เก็บกดไวใ้นใจตนเองอยู่
เสมอ เปรียบเสมือนลูกโป่งท่ีถูกอดัอากาศเขา้ไปเร่ือย ๆ  หากไม่มีการปลดปล่อยลมออกมาเสียบา้ง 
ไม่นานลูกโป่งก็จะแตก  เช่นเดียวกนัหากคนเรามีแต่ความทุกขเ์ก็บสะสมไวม้ากเกินไป   สักวนัหน่ึง
ก็อาจจะกลายเป็นโรคประสาท  หรือโรคจิตต่อไปได ้ จึงควรปลดปล่อยความทุกขท่ี์มีอยูอ่อกไปเสีย
บา้ง  

   ลกัขณา  สริวฒัน์  (2530 : 146)  การควบคุมอารมณ์อาจทาํไดโ้ดยสรุป  ดงัน้ี 
   1. ฝึกใหรู้้จกัระงบัอารมณ์ท่ีรุนแรง  โดยยดึหลกัของความอดทนเป็นท่ีตั้ง  
พยายามแสดงอารมณ์ใหพ้อเหมาะ  พอควร  ตามกาลเทศะจนติดเป็นนิสัย 
   2. พยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดความตึงเครียดใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้
   3. เม่ือมีเร่ืองท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สบายใจ  หรือไม่พอใจ  จงระบายอารมณ์ออก
โดยเล่าใหผู้ท่ี้ไวใ้จฟังจะช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ลงได ้
   4. สร้างอารมณ์ท่ีพึงปรารถนาใหเ้กิดมีข้ึน  และตั้งใจท่ีจะสร้างอารมณ์ดีใหมี้
ตลอดไป เช่น ใชเ้วลาวา่งสาํหรับทาํงานอดิเรก  เล่นดนตรี  กีฬา  และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตนชอบ 
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   สรุปไดว้า่  การควบคุมอารมณ์และการจดัการอารมณ์  เม่ือเราสามารถควบคุม
อารมณ์ท่ีเกิดกบัตนเองได ้ โดยรู้ถึงวธีิการควบคุมหรือจะใชก้ารพดูท่ีสามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์
ได ้ ไม่กระทาํความรุนแรงไปตามอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน  เม่ือเราฝึกท่ีจะควบคุมอารมณ์และจดัการ
อารมณ์ตนเองได ้ เราก็สามารถท่ีจะแนะนาํ  บอกกล่าว  ช้ีแนะ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ซ่ึงอารมณ์เป็นอารมณ์ท่ีประชาชนสามารถท่ีจะฝึกควบคุมและจดัการอารมณ์  ไม่ใหเ้กิดความ
รุนแรงในครอบครัวและในชุมชนร่วมไปถึงสังคมเพื่อความสุขของทุก ๆ คนต่อไป 

 
 3.3. 4  ไม่สูบบุหร่ี 

บุหร่ีเป็นสารเสพติดชนิดหน่ึง องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่ “ ยาเสพติด คือ 
ยาหรือสารเคมีท่ีเสพเขา้สู่ร่างกายแลว้จะทาํใหเ้กิดพิษเร้ือรังแก่ร่างกายของผูเ้สพ  และก่อใหเ้กิด
ความเส่ือมโทรมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้สพ  และยงัก่อความเส่ือมโทรมไปถึงสังคมอีกดว้ย ”
สารท่ีทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย  ซ่ึงเป็นสารท่ีประกอบในบุหร่ีและควนับุหร่ี  ไดแ้ก่ (สุภาพรณ์ 
เก้ือสุวรรณ,  2546: 45-48) 
 1.  นิโคติน เป็นสารท่ีทาํใหค้นติดบุหร่ี ออกฤทธ์ิโดยตรงต่อสมองทั้งเป็นตวักระตุน้
และ กดประสาทส่วนกลาง ถา้ไดรั้บสารน้ีขนาดนอ้ยๆ เช่น 1 – 2 มวนแรก อาจจะกระตุน้ทาํใหรู้้สึก
กระปร้ีกระเปร่า แต่ถา้สูบมากๆหลายๆมวน จะกดประสาทส่วนกลางทาํใหค้วามรู้สึกต่างๆชา้ลง 
ร้อยละ 95 ของนิโคตินจะไปจบัอยูท่ี่ปอด บางส่วนอยูท่ี่เยือ่บุช่องปาก และบางส่วนถูกดูดซึมเขา้สู่
กระแสเลือดมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไต ทาํใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน 
 2.  ทาร์ หรือนํ้ามนัดิบ ประกอบดว้ยสารหลายชนิด เกาะกนัเป็นสีนํ้าตาล เป็นสาร
ก่อใหเ้กิดมะเร็งไดเ้ช่น มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะ และ
อ่ืนๆ 50 % ของทาร์จะไปจบัท่ีปอด ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองอนัเป็นสาเหตุของการไอเร้ือรังมี
เสมหะ บุหร่ี 1 มวนมีทาร์ประมาณ 12 – 24 มิลลิกรัม ส่วนยาเส้นท่ีไม่มีกน้กรองจะไดรั้บปริมาณ
ทาร์มากกวา่ 
 3.  คาร์บอนมอนนอกไซด ์เป็นก๊าชท่ีทาํลายคุณสมบติัในการเป็นพาหนะนาํออกซิเจน
ของ เมด็เลือดแดง ทาํใหเ้มด็เลือดแดง ไม่สามารถจบัออกซิเจนไดเ้ท่ากบัเวลาปกติ เกิดการขาด
ออกซิเจนทาํให ้มึนงง ตดัสินใจชา้ เหน่ือยง่าย ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของโรคหวัใจ 
 4.  ไฮโดรเจนไซยาไนด ์เป็นก๊าซพิษท่ีทาํลายเยื้อบุผวิหลอดลมส่วนตน้ ทาํใหมี้อาการ
ไอเร้ือรัง มีเสมหะเป็นประจาํโดยเฉพาะในตอนเชา้ 
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 5.  ไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นก๊าซพิษท่ีทาํลายเยือ่บุหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทาํ
ใหพ้นงัถุงลงบาง โป่งพอง ถุงลงเล็กๆ หลายอนัแตกรวมกนัเป็นถุงลงใหญ่ ทาํใหมี้ถุงลมจาํนวน
นอ้ยลง การยดืหยุน่ในการหายใจเขา้ออกนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดโรคถุงลมโป่งพอง 
 6.  แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยื้อ ทาํใหแ้สบตา แสบจมูก หลอดลมอกัเสบ ไอ
และมีเสมหะมาก 
 7.  สารกมัมนัตรังสี ควนับุหร่ีมีสารโพโลเนียม 210 ท่ีมีรังสีแอลฟาอยู ่เป็นสาเหตุการ
เกิดโรคมะเร็งปอด และในควนับุหร่ีมีสารกมัมนัตรังสีทาํใหผู้ท่ี้ไม่สูบบุหร่ีหายใจเอาอากาศท่ีมี
สารพิษน้ีเขา้ไปดว้ย 
 8.  ยาฆ่าแมลง ซ่ึงเป็นสารตกคา้งในใบยาสูบจากการพน่สารพิษเพื่อฆ่าแมลง  
  3.3.4.1  ผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพร่างกาย 
  สารต่างๆ ซ่ึงมีอยูใ่นบุหร่ีและควนับุหร่ีท่ีกล่าวมาแลว้ เม่ือผูสู้บบุหร่ี สูดเขา้สู่
ร่างกายพร้อมๆ กนั จะก่อใหเ้กิดพิษท่ีทาํอนัตรายต่อร่างกาย ซ่ึงผลกระทบต่อร่างกาย ทาํใหเ้กิด
อาการดงัน้ี 
  ก.  ผลกระทบระยะสั้น 
  - ประสาทสัมผสัของการรับรู้กล่ินและรส จาํทาํหนา้ท่ีไดล้ดลง  
  - แสบตา นํ้าตาไหล  
  - ขนอ่อนท่ีทาํหนา้ท่ีพลดัโบก เพื่อกาํจดัส่ิงแปลกปลอมภายในหลอดลมเป็น
อมัพาต หรือทาํงานไดช้า้ลง 
  - ระดบัคาร์บอนมอนนอกไซดใ์นปอดและในกระแสเลือดเพิ่มสูงข้ึน  
  - มีกรดในกระเพาะอาหารมากข้ึน  
  - เกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจตามร่างกายและเส้ือผา้  
  - ลมหายใจมีกล่ินเหมน็ และมีกล่ินปาก  
  ข.  ผลกระทบระยะยาว เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ไดแ้ก่ 
  - โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลาํคอ 
หลอดลม และกระเพาะปัสสาวะ 
  - โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอ่ืนๆตีบตนั และหลอดเลือดใหญ่ทรวงอก
และช่องทอ้งโป่งพอง 
  - โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง  
  - ทาํใหส้มรรถภาพทางเพศเส่ือมจากการอุดตนัของเส้นเลือดขนาดเล็ก ท่ีไปเล้ียง
ประสาทท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการแขง็ตวัของ อวยัวะเพศ 
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  - เกิดอาการเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงแขนและขาตีบตนั อาจตดัแขนหรือขาทิ้ง  
  3.3.4.2  ผลกระทบของควนับุหร่ี 
  การสูบบุหร่ีนั้น นอกจากจะมีผลต่อผูสู้บโดยตรงแลว้ ยงัทาํใหผู้อ่ื้นท่ีอยูใ่น
บรรยากาศของควนับุหร่ีสูดเอาพิษจากควนับุหร่ีเขา้ไปดว้ย ทาํใหเ้กิดอนัตรายเช่นเดียวกบัผูสู้บบุหร่ี 
ซ่ึงผลกระทบของบุหร่ี ท่ีมีต่อคนขา้งเคียงพอสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  เด็ก การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว ทาํใหเ้กิดป่วยดว้ยโรคหลอดลมอกัเสบ 
ปอดบวม หอบหืด หูชั้นกลางอกัเสบเพิ่มมากข้ึน 
  2.  หญิงมีครรภ ์หญิงมีครรภสู์บบุหร่ีจะทาํใหน้ํ้าหนกัตวัขณะตั้งครรภเ์พิ่มนอ้ยกวา่
ปกติ และมีโอกาสแทง้ คลอดก่อนกาํหนด ตกเลือดระหวา่งคลอดและหลงัคลอดมากเป็น 2 เท่า ของ
หญิงตั้งครรภ ์ท่ีไม่สูบบุหร่ี นอกจากนั้น ยงัทาํใหเ้กิดภาวะรกเกาะตํ่าและรกลอกตวัก่อนกาํหนดมาก
ข้ึน ลูกท่ีคลอดจากแม่ท่ีสูบบุหร่ีอาจจะมีนํ้าหนกัและความยาวของลาํตวันอ้ยกวา่ปกติ พฒันาการ
ทางดา้นสมองชา้กวา่ปกติ อาจมีความผดิปกติทางระบบประสาทและระบบความจาํ 
  3.  คู่สมรสของผูสู้บบุหร่ี มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากกวา่คู่สมรสท่ีไม่สูบ
บุหร่ี 2 เท่า มีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ 3 เท่า และเสียชีวติเร็วกวา่ปกติถึง 4 ปี 
  4.  คนทัว่ไปท่ีตอ้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีผูอ่ื้นสูบบุหร่ี ควนับุหร่ีจะทาํใหเ้กิดอาการ 
เคืองตา ปวดศีรษะ คดัจมูก นํ้ามูกไหล โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการหอบหืด โรคหวัใจ โรคหลอดลม
อกัเสบ จะทาํใหมี้อาการของโรคเพิ่มมากข้ึน 
  จากการกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การส่งเสริมและการใหค้วามรู้ในเร่ืองพิษภยัของ 
บุหร่ีและโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบท่ีเกิดกบับุคคลรอบขา้งท่ีจะไดรั้บจากการสูบบุหร่ี  
จดักิจกรรม  งด  ลด  ละ เลิก   ชกัชวนประชาชนพร้อมทั้งเป็นตวัอยา่งใหก้บัประชาชน  ทาํให้
ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรงและห่างไกลจากความเส่ียงจากการสูบบุหร่ีทาํใหป้ราศจากโรคท่ีเกิด
จากการสูบบุหร่ี  

 3.3.5  ไม่ดื่มสุรา 
 สุรา หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ผสมอยูใ่นเกณฑท่ี์คนสามรถใชด่ื้มได ้และ

เอทิลแอลกอฮอร์เป็นสารท่ีเสพติดได ้
 3.3.5.1  อาการพษิของสุรา 

 ลกัษณะท่ีสาํคญัของอาการน้ี คือ มีความผดิปกติของพฤติกรรมหรือในจิตใจใน
ขณะท่ีมีอาการมึนเมาเช่น มีพฤติกรรมกา้วเร้า ทาํร้ายผูอ่ื้นหรือทาํลายส่ิงของ มีเพศสัมพนัธ์ไม่
เหมาะสมและไม่ระมดัระวงั มีโอกาสเป็นโรคเอดส์ง่าย เช่น ทะเละววิาท ขบัรถชนคนอ่ืนหรือเกิด
อุบติัเหตุ รวมทั้งประกอบอาชญากรรม มีความบกพร่องต่อหนา้ท่ีการงาน มีปัญหาในการสมาคมกบั
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ผูอ่ื้น นอกจากน้ีจะมีอาการทางกาย เช่น พดูไม่ชดั เสียการทรงตวั หกลม้ง่าย เดินไม่มัน่คง นยัน์ตา
กระตุก สูญเสียความทรงจาํ (Blackout) เช่น จาํไม่ไดว้า่เม่ือคืนไปทาํอะไรมา และอาจหมดสติ 

  ผลกระทบของสุราต่อร่างกาย  ความผดิปกติทางกายและโรคท่ีพบร่วมดว้ย มีดงัน้ี 
  1. กระเพาะอาหารอกัเสบ แผลในกระเพาะอาหาร ตบัแขง็และตบัอ่อนอกัเสบ  
  2. มีอตัราเส่ียงสูงท่ีจะเป็นโรคมะเร็งของหลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร รวมทั้ง

ส่วนอ่ืนของระบบทางเดินอาหาร 
  3. ความดนัโลหิตสูง  
  4. หวัใจโตและมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นโรคหวัใจขาดเลือด  
  5. ประสาทส่วนปลายอกัเสบ มีอาการชาตามมือ แขนขา และกลา้มเน้ืออ่อนแรง  
  6. สมองเส่ือม ความจาํเสีย เป็นอมัพาต  
  7. ในผูห้ญิงตั้งครรภซ่ึ์งด่ืมสุราจดับ่อยๆ จะมีอตัราการแทง้บุตรสูง และทารกเกิด

อาการพิษจากสุรา 
  8. ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็บริเวณศีรษะอยา่งรุนแรงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอาการชกั  
  9. ขณะมึนเมาผูป่้วยมีโอกาสสูงท่ีจะลม้ ทาํใหก้ระดูกหกั หรือเลือดคลัง่ในสมอง

และเสียชีวติได ้
  10. ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุม้กนัจะถูกกด ทาํใหเ้ป็นโรคติดเช้ือง่ายและมี

โอกาสสูงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง 
  11. ผลการติดสุราในผูห้ญิง ผูห้ญิงจะเร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายมุากกวา่ผูช้าย แต่การ

ดาํเนินโรคจะทรุดลงเร็วกวา่ ทั้งน้ีเป็นเพราะระดบัของแอลกอฮอลใ์นเลือดสูงกวา่ เน่ืองจากมี
ปริมาณนํ้าในร่างกายนอ้ยกวา่ มีไขมนัในร่างกายมากกวา่และยอ่ยสลายแอลกอฮอลช์า้กวา่ ทั้งน้ี
เพราะมีระดบัเอน็ไซมท่ี์จะสลายแอลกอฮอลน์อ้ยกวา่ ดงันั้นโอกาสท่ีผูห้ญิงซ่ึงด่ืมสุราจดัจะมีความ
บกพร่องของร่างกาย โดยเฉพาะตบัแขง็จึงสูงกวา่ผูช้าย 

  ผลของสุราต่อจิตใจ 
  ในระยะท่ีด่ืมและระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดกาํลงัเพิ่มข้ึน ผูป่้วยจะพดูมาก มี

ความสุขและอารมณ์ดี ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะเม่ือระดบัแอลกอฮอลเ์ร่ิมลดลง  ผูป่้วยมกัมีอารมณ์
เศร้ามากข้ึนตามลาํดบั และแยกตวัเอง สมองเร่ิมเลอะเลือน ถา้ระดบัแอลกอฮอลสู์งมาก เช่น 200 – 
300 มก. ต่อ ซี.ซี. จะหลบัไป และถา้สูง 300 – 400 มก. ต่อ ซี.ซี. จะเสียชีวติ เน่ืองจากการหายใจและ
ชีพจรถูกกด 

  ผลของสุราต่อพฤติกรรม 
  1. สูญเสียความจาํ (amnesia) 
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  2. มีพฤติกรรมรุนแรง ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ เกิดการทะเลาะววิาท ไดรั้บบาดเจบ็ 
  3. อาจฆ่าตวัตาย พบในผูป่้วยซ่ึงเป็นโรคซึมเศร้าดว้ย ซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ถา้

ไม่ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง 
  4. เกิดอุบติัเหตุ พบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึงของอุบติัเหตุบนถนน เกิดจากผูข้บัรถหรือ

ผูเ้ดินถนนด่ืมสุรา 
  5. ประกอบอาชญากรรม โดยพบวา่ผูท่ี้มีบุคลิกภาพชนิดต่อตา้นสังคมและมีอาการ

พิษสุราอยา่งรุนแรง มีอตัราการประกอบอาชญากรรมสูง เช่น พบวา่มากกวา่คร่ึงหน่ึงของฆาตกร
และเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายจะมีอาการมึนเมาสุราในขณะเกิดการฆาตกรรม 

  6. ผูป่้วยมกัใชส้ารเสพติดชนิดอ่ืนดว้ยเช่น โคเคน แอมเฟตามีนหรือเฮโรอีน 
  7. มกัเป็นโรคจิตเวชชนิดอ่ืนดว้ยเช่น โรคซึมเศร้า โรคกงัวล โรคจิตเภทและ

บุคลิกภาพชนิดต่อตา้นสังคม 
  8. มีอาการวกิลจริตเช่น อาการเพอ้และสั่น D.T (deliriumtremens) 

  9. การตรวจหาแอลกอฮอร์ในกระแสเลือด 
  แอลกอฮอร์จะถูกดูดซึมส่วนใหญ่ในกระเพาะอาหารอยา่งรวดเร็วเขา้สู่กระแส
เลือดในเวลาเพียง 5 นาที และถูกนาํไปยงัอวยัวะต่างๆ ของร่างกายอยา่งรวดเร็วภายใน 10 – 30 นาที 
จึงใชห้ลกัการน้ีในการตรวจหาระดบัแอลกอฮอร์ในกระแสเลือด 
  จากการกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การส่งเสริมและการใหค้วามรู้ในเร่ืองพิษภยัของ
สุรา และโรคท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา   จดักิจกรรม  งด  ลด ละ เลิก   ชกัชวนประชาชนพร้อมทั้งเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัประชาชน   ทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพแขง็แรงและห่างไกลจากความเส่ียงจากการด่ืม
สุราทาํใหป้ราศจากโรคท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา 
 
  3.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ  
  จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมา  พบวา่มีงานวจิยัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพมีผล
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ไวด้งัต่อไปน้ี 
   พชัรินทร์  สมบูรณ์ ( 2547 : 96)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในโครงการเมืองไทย
แขง็แรง ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบวา่  มีความรู้การดูแลสุขภาพตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง  และความรู้การดูแลสุขภาพ
ตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในโครงการเมืองไทยแขง็แรง ( r = .261) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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   สุธารดี   รักพงษ ์(2549 : 63)  ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เขตชนบท  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครนายก  ผลการศึกษาพบวา่   

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบั  การส่งเสริมสุขภาพ  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ร้อยละ  61.25 และ ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข ( r = .168)   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  
   นนัทนา   เช่ียวชาญ  (2553 : 106)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ในการดาํเนินการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดีมาก  คือ มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างเสริม
สุขภาพ และความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลกั 6 อ. อยูใ่นระดบัดีมาก  และความรู้เก่ียว  
กบัการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ อยูใ่นระดบัดี  และความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  
(r = .727) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
  จากการ ทบทวนวรรณกรรมและ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่   ความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน  ดงันั้นการท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนั้นข้ึนอยูก่บัการท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  เพื่อท่ีจะสามารถ
นาํไปแนะนาํ  อธิบาย  สอนในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ดงันั้น
ผูว้จิยัจึง คาดวา่ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลและสามารถ ทาํนาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นได ้
 
4. แนวคิดเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  แรงสนบัสนุนทางสังคม (Social Support ) เป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานมาจากผลการศึกษา
ทางสังคมจิตวทิยาซ่ึงพบวา่   การตดัสินใจส่วนใหญ่ของคนนั้นจะข้ึนอยูก่บัอิทธิพลกบับุคคลผูซ่ึ้งมี
ความสาํคญัและมีอาํนาจเหนือกวา่ตวัเราตลอดเวลา   ซ่ึงเป็นการแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์อยา่งมี
จุดมุ่งหมายระหวา่งบุคคลท่ีแสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ไม่วา่จะเป็นการ
ช่วยเหลือดา้นวตัถุส่ิงของ   ขอ้มูล   ข่าวสาร   หรือดา้นอารมณ์   ซ่ึงทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ด  ความ
ผกูพนั เช่ือวา่มีคนรัก   ดูแลเอาใจใส่และยกยอ่ง   มองเห็นคุณค่าวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม   และท่ี
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สาํคญัอยา่งยิง่   แรงสนบัสนุนทางสังคมยงัมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของคน   ทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 
  4.1  ความหมายของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  แรงสนบัสนุนทางสังคม  (Social  support)  เป็นปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมและภาวะสุขภาพของมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฏี   ท่ีเป็นผลมา
จากการศึกษาทางดา้นสังคมจิตวทิยา  โดยมีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมมี
หลากหลายการสนบัสนุนมีมุมมองหลายแนวคิดซ่ึงไดมี้ผูศึ้กษาวจิยั  และใหค้วามหมายแตกต่างกนั
ออกไปตามแนวคิดของผูศึ้กษาดงัน้ี 

  เฮาส์ (House, 1981 : อา้งอิงใน  จุฬาภรณ์ โสตะ, 2541 : 72) ไดใ้หค้าํจาํกดัความ  แรง
สนบัสนุนทางดา้นสังคม  หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมในดา้นความช่วยเหลือ
ทางดา้นขอ้มูล ข่าวสาร วตัถุส่ิงของ หรือการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจจากผูใ้หก้ารสนบัสนุน  ซ่ึงอาจ
เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนและเป็นผลใหผู้รั้บไดป้ฏิบติัหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางท่ีผูรั้บ
ตอ้งการ ในท่ีน้ีหมายถึงการมีสุขภาพดีแรงสนบัสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว  เช่น 
พอ่แม่ พี่นอ้ง เพื่อนบา้น  ผูน้าํชุมชนเพื่อนร่วมงาน  เพื่อน นกัเรียน ครู เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  หรือ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  แคปแลน และคณะ ( Capland and others, 1997 : 39 - 42) ไดใ้หค้าํจาํกดัความแรง
สนบัสนุนทางสังคมหมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  อาจเป็นทาง
ข่าวสาร เงิน กาํลงังานหรือทางอารมณ์ ซ่ึงอาจเป็นแรงผลกัดนัใหผู้รั้บไปสู่เป้าหมายท่ีผูใ้หต้อ้งการ 
  ดวงเดือน  มูลประดบั (2541 : 42) ไดส้รุปวา่  แรงสนบัสนุนทางสังคมเป็นความ
ช่วยเหลือประคบัประคองจากบุคคลอ่ืน  ทั้งทางดา้นจิตใจ  อารมณ์  สังคม  วตัถุ  ส่ิงของ  การเงิน  
ขอ้มูลจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ทาํใหบุ้คคลเกิดความมัน่คงทางอารมณ์  และสามารถอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
  โดยสรุป  แรงสนบัสนุนทางสังคม  หมายถึง ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม  ในดา้น
ต่างๆไม่วา่จะเป็นรูปธรรม  หรือนามธรรมใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  เช่น  ขอ้มูล  ข่าวสาร  
วตัถุส่ิงของ   เงินทอง พฤติกรรมท่ีแสดงออก  โดยไดม้าจากบุคคลต่างๆ  เช่น  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
ผูน้าํชุมชน กรรมการหมู่บา้น สมาชิกอบต. นายกอบต.และเทศบาล  

  4.2  องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 
   หลกัการท่ีสาํคญัของแรงสนบัสนุนทางสังคม  ประกอบดว้ย 
  4.2.1 ตอ้งมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บแรงสนบัสนุน 
  4.2.2 ลกัษณะของการติดต่อสัมพนัธ์นั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 
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  4.2.2.1 ขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํใหผู้รั้บเช่ือวา่  มีความเอาใจใส่  และมีความรัก  
ความหวงัดีในสังคมอยา่งจริงใจ 
 4.2.2.2 ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีลกัษณะทาํใหผู้รั้บรู้สึกวา่ตนเองมีค่า  และเป็นท่ี
ยอมรับในสังคม 
 4.2.2.3 ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีลกัษณะ  ทาํใหผู้รั้บเช่ือวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  
และมีประโยชน์แก่สังคม 
  4.2.3 ปัจจยันาํเขา้ของการสนบัสนุนทางสังคมอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล  ข่าวสาร 
วสัดุส่ิงของ หรือดา้นจิตใจ จะตอ้งช่วยใหผู้รั้บไดบ้รรลุถึงจุดหมายท่ีเขาตอ้งการ 

  4.3  ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 
   กอตตลิ์ป  (Gottlieb, 1985 : 5 – 22, อา้งถึงใน ยงยทุธ  ธนิกกุล,  2546 : 46-47) ซ่ึง

เป็นนกัพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้บ่งระดบัแรงสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดบั คือ 
   1. ระดบักวา้ง  (Macro Level) เป็นการพิจารณาถึงการเขา้ร่วม  หรือการมีส่วนร่วม

ในสังคม อาจวดัไดจ้ากความสัมพนัธ์กบัสถาบนัในสังคม การเขา้ร่วมกบักลุ่มต่างๆ ดว้ยความสมคัร
ใจและการดาํเนินวถีิชีวติอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  ในสังคม ชุมชนท่ี
เขาอาศยัอยู่  อาทิ กลุ่มแม่บา้นเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  กลุ่มหนุ่มสาวพฒันาหมู่บา้น  กลุ่มตา้นภยัเอดส์  
เป็นตน้ 

   2. ระดบักลุ่มเครือข่าย  (Mezzo Level) เป็นการมองท่ีโครงสร้าง  และหนา้ท่ีของ
เครือข่ายสังคม ดว้ยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลท่ีมีสัมพนัธภาพอยา่งสมํ่าเสมอ  เช่น กลุ่มเพื่อนกลุ่ม
บุคคลใกลชิ้ดในสังคมเสมือนญาติ  ชนิดของการสนบัสนุนในระดบัน้ี  ไดแ้ก่ การใหค้าํแนะนาํการ
ช่วยเหลือดา้นวสัดุส่ิงของ ความเป็นมิตร การสนบัสนุนทางอารมณ์ และการยกยอ่ง 
   3. ระดบัแคบ  หรือระดบัลึก  (Micro Level) เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ของ
บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีมีความเช่ือกนัวา่คุณภาพของความสัมพนัธ์มี
ความสัมพนัธ์มากในเชิงปริมาณ  คือ ขนาด จาํนวน และความถ่ีของความสัมพนัธ์  หรือโครงสร้าง
ของเครือข่าย  ในการสนบัสนุนในระดบัน้ีไดแ้ก่  สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัวซ่ึงมีความ
ใกลชิ้ดทางอารมณ์ การสนบัสนุนทางจิตใจ และแสดงความรักและห่วงใย (Affective Support) 

  4.4  ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
  ประเภทของการสนบัสนุนทางสังคม  ไดมี้ผูก้ล่าวไวต่้างกนั  ดงัน้ี 

  เฮาส์  (House,1988  อา้งถึง จุฬาภรณ์  โสตะ, 2541 : 77 ) ไดแ้บ่งประเภทของ
พฤติกรรมในการใหก้ารสนบัสนุนทางสังคม เป็น 4 ประเภท คือ 
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  1. Emotional Support คือ การสนบัสนุนทางอารมณ์  เช่น การใหค้วามพอใจการ
ยอมรับนบัถือ การแสดงถึงความห่วงใย 

  2. Appraisal Support คือ การสนบัสนุนดา้นการใหก้ารประเมินผล  เช่น การให้
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed back) การเห็นพอ้งหรือใหรั้บรอง  (Affirmation) ผลการปฏิบติั  หรือการบอก
ใหท้ราบผลถึงผลดี ท่ีผูรั้บไดป้ฏิบติัพฤติกรรมนั้น 

  3. Information Support คือ การใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร  เช่น การ
ใหค้าํแนะนาํ  (Suggestion) การตกัเตือน  การใหค้าํปรึกษา  (Advice) และการใหข้่าวสารรูปแบบ
ต่างๆ 

  4. Instrumental Support คือ การใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นเคร่ืองมือ  เช่นแรงงาน  
เงิน เวลา เป็นตน้ 

  เชฟเฟอร์  และคณะ ( Schaefer  and  others, 1985 : 201,อา้งถึงใน โสภณ   นุชเจริญ 
2551:60)  ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสังคม  ออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

  1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ ( Emotional  support)  หมายถึง  ความผกูพนั  ความ
อบอุ่นและความรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจ 

  2. การสนบัสนุนดา้นส่ิงของ ( Tangible  support)  หมายถึง  การไดรั้บการ
ช่วยเหลือดา้นวตัถุส่ิงของและการบริการ 

  3. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร ( Information  support)  หมายถึง  การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํใหบุ้คคลนาํไปแกปั้ญหา  หรือขอ้มูลป้อนกลบัทาํใหบุ้คคลรับรู้ถึงพฤติกรรมและ
การกระทาํของบุคคล 

  แคปแลน  คาสเซล  และกอร์  ( Kaplan  Cassel and Gore, 1977 : 50-51)  ไดแ้บ่ง
การสนบัสนุนทางสังคม  ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  1.  การสนบัสนุนทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ( Tangible  support)  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป
ของการช่วยเหลือดา้นร่างกาย 

  2.  การสนบัสนุนทางสังคมท่ีเป็นนามธรรม  ( Intangible  support)  ซ่ึงอาจอยูใ่น
รูปของการใหก้าํลงัใจ  ความรัก  ความอบอุ่นทางอารมณ์ 

  คิงส์  แมทธิมอร์ คิงส์และอาดมัส์  ( King Mattimore King & Adams, 1995 : 23 
อา้งถึงใน  สุมลรัตน์   ดอกเขียว, 2553 : 14) ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสังคม  ออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
  1.  การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ ( Emotional  Support)  หมายถึง  การท่ีบุคคลรับรู้วา่
สมาชิกในครอบครัวมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนเขา้ใจ  เอาใจใส่  และห่วงใยในตวับุคคล
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รวมทั้งใหค้าํแนะนาํและวธีิการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังาน  ใหค้วามสนใจในงานอยา่งเตม็ท่ี  เตม็ใจท่ี
จะรับฟังและสนทนาดว้ย 
  2.การสนบัสนุนดา้นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ( Instrumental  
Support)  หมายถึง  การท่ีบุคคลรับรู้วา่สมาชิกในครอบครัวแสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลือภารกิจ
ในครอบครัวดา้นแรงงาน  ทรัพยากร  เงิน  มีความเตม็ใจแบ่งเบาภาระงานบางอยา่งภายในบา้นแทน
ในกรณีท่ีบุคคลมีหนา้ท่ีมาก  เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดต้ามกาํหนดเวลาและภาระงานท่ีมีอยู ่

  4.5   แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม 
  นกัวชิาการส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัแหล่งใหก้ารสนบัสนุนท่ีคลา้ยคลึงกนั  
ดงัน้ี 
  จริยาวตัร  คมพยคัฆ ์ (2531, อา้งถึงใน  รังรอง  งามสิริ ,  2540 : 100-101)  ไดก้ล่าว
วา่แหล่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมมกัมาจาก  กลุ่มปฐมภูมิ  และกลุ่มทุติยภูมิ  ดงัน้ี 
  1.  กลุ่มปฐมภูมิ  ( Primary  groups)  เป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็ก  มีความใกลชิ้ดสนิท
สนมมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวั  และมีความผกูพนักนัมาก  มีการติดต่อทางสังคมอยา่งเป็นทางการ  
ลกัษณะของบรรยายกาศความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มจึงมีลกัษณะผอ่นคลาย  สมาชิกภายในกลุ่มให้
ความสนใจซ่ึงกนัและกนั  กลุ่มปฐมภูมิจะเป็นแหล่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นอารมณ์ท่ีสาํคญัมาก  
บุคลิกภาพของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มปฐมภูมิ  ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพื่อน 
  2.  กลุ่มทุติยภูมิ  ( Secondary  groups)  ลกัษณะของความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มสังคม
ประเภทน้ีจะมีความรู้สึกผกูพนักนัไม่มาก  แมว้า่สมาชิกภายในกลุ่มจะมีความสัมพนัธ์กนัมาเป็น
เวลานาน  ลกัษณะการติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกจะเป็นแบบไม่เป็นทางการ  ไม่มีความสัมพนัธ์
ส่วนตวั  สมาชิกกลุ่มไม่ใหค้วามสนใจในความเป็นตวับุคคลของกนัและกนั  ขนาดของกลุ่มอาจมี
ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได ้ เพราะกลุ่มไม่ไดเ้นน้ท่ีความผกูพนัของสมาชิกกลุ่ม  โดยส่วนใหญ่มกัจะ
พบวา่สมาชิกกลุ่มจะรวมตวักนัเพื่อการทาํงานเฉพาะอยา่ง  ดั้งนั้นกลุ่มจะถือเอาผลงานและการ
แสดงบทบาทของสมาชิกเป็นสาํคญั  ไดแ้ก่  สหภาพแรงงาน  สมาคมการกุศล  สโมสร 

  จากขอ้มูลขา้งตน้สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้หล่งของการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   
 1.การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  หมายถึง  ส่ิงท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน  จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหรือ
โรงพยาบาล   
 2.การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ  
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สนบัสนุน  ผูน้าํชุมชน (กาํนนั,ผูใ้หญ่บา้น,ผูช่้วย,กรรมการหมู่บา้น)  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
(อบต. หรือ เทศบาล) (นายก,ปลดั,สมาชิก,เจา้หนา้ท่ี)  
  จากแนวคิดเร่ืองแรงสนบัสนุนทางสังคมท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ผูว้จิยัใชแ้นว
ทางการแบ่งประเภทการสนบัสนุนทางสังคมของเชฟเฟอร์และคณะ  ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์  ดา้น ขอ้มูล
ข่าวสาร  และดา้น วตัถุส่ิงของ   จากบุคคลอ่ืนๆมีส่วนสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น 
 
  4.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
  จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมา  พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีมี ความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ   
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  สุรินทร์   สุริยงค ์ (2551 : 80)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขในการดาํเนินงานเมืองไทยแขง็แรง : กรณีศึกษาอาํเภอป่าตอง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่  การสนบัสนุนติดตามจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการดาํเนินงานเมืองไทยแขง็แรง              
(r = .641) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  โสภณ   นุชเจริญ  ( 2551 : 104)  ศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในชมรม
สร้างสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี  ผลการศึกษา
พบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล  อยูใ่นระดบั
มาก (x̄  = 3.90) และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในชมรมสร้างสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น (r = .560) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  วโิรจน์   ศรีผดุผอ่ง   (2552 : 76)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ผลการศึกษาพบวา่  การสนบัสนุนจากบุคคลในหน่วยงาน โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.04 (S.D. = 0.73) อยูใ่นระดบัปานกลาง  และการสนบัสนุนจากบุคคลใน
หน่วยงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (r = .685) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  อาพิน  ไชยมชัชิม  (2554 : บทคดัยอ่)  ศึกษา การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
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ใน อาํเภอนาคู  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผลการศึก ษาพบวา่  การสนบัสนุนจากองคก์ารทั้ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  
การสนบัสนุนทางดา้นบุคคลากร  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  การสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์  
และการสนบัสนุนดา้นการจดัการ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิง
รุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  (r = .176 , r = .245 , r = .262 , r = .308 ตามลาํดบั) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  เตือนใจ  ปาประโคน  (2556 : 53-54)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนุน
ทางสังคมกบับทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  
อาํเภอบา้นกรวด  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการศึกษาพบวา่  แรงสนบัสนุนทางสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย   
แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นอารมณ์   แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นการประเมิน  แรงสนบัสนุนทาง
สังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และแรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นทรัพยากร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบับทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ(r= 0.58, r=0.55, r=0.53, r = 0.43) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม จาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน    ดั้ง
นั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  จะสามารถทาํนาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นได ้

 4.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 
  จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมา  พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากชุมชนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ไวด้งัต่อไปน้ี 
  โสภณ   นุชเจริญ  ( 2551 : 104)  ศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในชมรม
สร้างสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี  ผลการศึกษา
พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.หรือเทศบาล) อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄  = 3.16) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในชมรมสร้างสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
(r = .542) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
   ละคร บุญแจง้  (2555 : 55)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขใน
การสร้างสุขภาพ  ตาํบลท่าชา้งคลอ้ง  อาํเภอผาขาว   จงัหวดัเลย  ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง   และการ
สนบัสนุนจากองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการ
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สร้างสุขภาพ ตาํบลท่าชา้งคลอ้ง  อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย (r = 0.657) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  
  จากผลงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้พบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน
มีความสัมพนัธ์กบั การปฏิบติังาน ส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน    ดั้งนั้นผูว้จิยัจึ งคาดวา่   การไดรั้บ
แรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  จะสามารถทาํนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นได ้
 
5. แนวคิดเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  

 แรงสนบัสนุนทางสังคม (Social Support from family) จากความเป็นจริงท่ีวา่คนเรา
เกิดมาแลว้ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในสังคม  ตอ้งมีการติดต่อพบปะกบับุคคลอ่ืนเสมอ   บางคนอาจจะ
ใกลชิ้ดกนัมาก  บางคนอาจจะใกลชิ้ดกนันอ้ย การติดต่อกนัทาํใหรู้้จกักนัทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบั
คนอ่ืนหลายคน  ซ่ึงเร่ิมจากบุคคลในครอบครัวมีความผกูพนักนั  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทาํใหเ้กิด
การดูแลเอาใจใส่ห่วงใย  การใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีเพราะการดาํรงชีวติของมนุษยใ์นสังคม
มีลกัษณะเป็นการพึ่งพาอาศยักนั  อนัจะทาํใหชี้วติอยูอ่ยา่งมีความสุขและมีความหมายมากข้ึน 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาจากแนวคิดในเร่ืองแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางการแบ่งประเภทการ
สนบัสนุนทางสังคมของ  คิงส์  แมทธมอร์  คิงส์และอาดมัส์    ซ่ึงไดแ้ก่การสนบัสนุนดา้นอารมณ์   
การสนบัสนุนดา้นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน  จากบุคคลในครอบครัว มีส่วนสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น 

   
 5.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
   กนกทอง   สุวรรณบูลย ์(2545 : 140 – 145)  ไดศึ้กษาพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก  การ
สนบัสนุนทางสังคมบุคคลในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานสาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  (r = .59) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .001 ซ่ึงการ
สนบัสนุนทางสังคมสามารถทาํนายการปฏิบติังานของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ได้
ร้อยละ 35.40 
  วโิรจน์  ศรีผดุผอ่ง (2552 : 76)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ผลการศึกษาพบวา่  การสนบัสนุนจากครอบครัว  โดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.14 (S.D. = 0.75) อยูใ่นระดบัปานกลาง   และการสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (r = .685) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ ทางบวก กบัการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิด พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ใน
ประชาชน    ดั้งนั้นผูว้จิยัจึง คาดวา่    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  จะสามารถ
ทาํนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นได ้
 
6.  แนวคิดเกีย่วกบัการมีจิตอาสา 

 จิตอาสา ( Volunteer spirit) เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเหล่าน้ี
กระทาํโดยความสมคัรใจ   จิตอาสาเป็นเคร่ืองช้ีความเจริญทางดา้นจิตใจของบุคคลท่ีตอ้งการนาํ
ศกัยภาพตนเองมาช่วยเหลือผูอ่ื้นตามกาํลงัของตน  และเม่ือไดก้ระทาํแลว้ก็ส่งผลต่อความสุขทางใจ  
และหากสังคม  ไดข้ยายการกระทาํจิตอาสาก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะใชใ้นการพฒันาประเทศชาติ
ได ้ซ่ึงมีความหมายต่างๆ เร่ืองจิตอาสามีดงัน้ี 

 
   6.1 ความหมายการมีจิตอาสา 

   ชยัวฒัน์   สุทธิรัตน์  (2552 : 13)  การมีจิตอาสา   หมายถึง  การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระ
และเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความสานึกและยดึมัน่ในระบบ
คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีงาม  ละอายต่อส่ิงผดิ  เนน้ความเรียบร้อย  ประหยดัและมีความสมดุล
ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  

  พระไพศาล   วสิาโล (ม.ป.ป.) กล่าวไวว้า่ การมีจิตอาสาเป็น จิตท่ีพร้อมจะสละเวลา  
แรงกาย  และสติปัญญา  เพื่อสาธารณประโยชน์  เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปัญหาหรือความ
ทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น  เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้าํ  ความดี เปรียบเสมือนกบัการไดเ้ปล่ียนจาก
การเห็นนา้  ตาเปล่ียนใหเ้ป็นรอยยิม้  เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ย  บุญ คือความสงบเยน็และพลงัแห่งความดี  
ในการทาํความดีโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน  ก็ออกมาจากความรู้สึกขา้งในของผูท่ี้มีจิตท่ีอยากจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และการใหค้วามหมายของ  

  ปิยะนาถ   สรวสูิตร  (2552 : 35-37) กบัคาํวา่  การมีจิตอาสา   หมายถึง  บุคคลท่ีมีจิต
ท่ีพร้อมจะใหห้รือเสียสละ  เวลา แรงกาย  และสติปัญญา  เพื่อช่วยใหผู้อ่ื้นและสังคม  โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนการมีจิตอาสา 
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  วนภทัร์  แสงแกว้ (2553 : 6) ไดใ้หค้วามหมายของ  การมีจิตอาสา  คือ ผูท่ี้มีจิตใจท่ี
เป็นผูใ้หต้วัอยา่งเช่น การใหส่ิ้งของ ใหเ้งิน ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยแรงกายรวมทั้งดา้นแรงสมอง  ซ่ึง
เป็นการเสียสละส่ิงท่ีตนเองมี แมก้ระทัง่เสียสละดา้นเวลา เพื่อเผือ่แผใ่หก้บัส่วนรวม  

   นนัทรัตน์  ปริวติัธรรม ( 2553 : 23) ท่ีไดใ้หค้วามหมายวา่  เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่  
การเสียสละเวลา  ส่ิงของ  เงินทอง  แรงกาย  สติปัญญา  เพื่อสาธารณะประโยชน์  เป็นจิตใจท่ีมี
ความสุขเม่ือไดท้าํความดี  การช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  เพื่อใหผู้อ่ื้นมีความสุขดว้ยการกระทาํดว้ย
ความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์  สานึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม  
  จากการท่ีไดร้วบรวมความหมายของการมีจิตอาสา  สรุปไดว้า่ การมีจิตอาสา  
หมายถึง มีความเอ้ืออาทร  มีความเมตตาใหก้บัผูอ่ื้น  พร้อมกบัการมีใจท่ีเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่  มี
ความรับผดิชอบ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเอาใจใส่ผูอ่ื้นดว้ยการกระทาํดว้ยความสมคัรใจ  เพื่อท่ีจะ
ไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นและสร้างประโยชน์ใหก้บัคนท่ีอยูใ่นชุมชนและสังคมเดียวกนั  ทาํใหเ้กิดการ
พฒันาใหมี้ความเจริญยิง่ข้ึนไป โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาท่ีจะกล่าวต่อไป ดงัน้ี 
 
  6.2  คุณลกัษณะของผู้ทีม่ีจิตอาสา 
  ปิยะนาถ   สรวสูิตร (2552 : 35-37) มีความเห็นวา่มีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา  
ดงัน้ี 1) การเกิดความรู้สึกสงสาร  เน่ืองจากพบเห็นผูท่ี้มีความเดือดร้อนมากกวา่ตนเองและ  อยากท่ี
จะหาหนทางช่วยเหลือผูอ่ื้น  2) ประสบการณ์ท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยตนเอง  และไดรั้บความสุขจึง
อยากท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  3) ความรู้สึกต่อเน่ือง  เม่ือบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจจึง
อยากทาํ ส่ิงดี ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
  ณฐัณิชากร   ศรีบริบูรณ์  (2550 : 30-32) กล่าววา่ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งของจิตอาสา
ประกอบไปดว้ยพฤติกรรมหลกั  3 ประการ  ไดแ้ก่  ดา้นแรกคือ  การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  ท่ีแสดงออกถึงความมีนา้  ใจเอ้ืออาทร  จิตใจโอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่ ดา้นท่ีสอง
คือ การเสียสละต่อสังคมท่ีแสดงออกถึงการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  การเสียสละเงิน  
เวลา  กาํลงักายกาํ  ลงัทรัพย์  เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  รวมทั้งการเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตน  รู้จกัเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ  และดา้นท่ีสามคือ  ความมุ่งมัน่พฒันา  คิดริเร่ิมในการ
พฒันาตนและสังคมเพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   ซ่ึงไดมี้ลกัษณะของการมีคุณสมบติัของ
ผูท่ี้มีจิตอาสา  

  จารุพงศ์   พลเดช (2551 : 7) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสาวา่  1) มีความเตม็
ใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  มีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน  และอยากเห็นคนอ่ืนมีความสุข  2) มีความตั้งใจ  
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และมุ่งมัน่ทาํประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น ไม่ยอ่ทอ้กบัอุปสรรคหรือความยากลาํบาก  โดยทาํงานดว้ยใจไม่มี
การบงัคบั  3) ผูท่ี้มีจิตอาสาตอ้งมีความพอใจในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  พอใจในการกระทาํท่ีช่วย
ผูอ่ื้นอยา่งเตม็ใจ  โดยมีความสาํเร็จ  ความสมหวงัท่ีเกิดจากความพอใจในการทาํ  ใหผู้อ่ื้นไดมี้
ความสุข  4) ผูท่ี้มีจิตอาสานั้นตอ้งดีใจกบัส่ิงท่ีไดท้าํเพื่อผูอ่ื้น   ดีใจกบัส่ิงท่ีประจกัษต์ามความ
ตอ้งการของตน เพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหไ้ดท้าํ ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อไป 

  จากแนวคิดเร่ืองการมีจิตอาสาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   ผูว้จิยัใชแ้นวทางคุณลกัษณะ
ของผูท่ี้การมีจิตอาสาของ   ณฐัณิชากร   ศรีบริบูรณ์  ท่ีกล่าวถึง การมีจิตอาสา วา่ประกอบไปดว้ย
พฤติกรรมหลกั  3 ประการ ไดแ้ก่ 1.ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น   2.ดา้นการเสียสละต่อสังคม   3.ดา้น
ความมุ่งมัน่พฒันา   

 
  6.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีจิตอาสา 
  จากการทบทวนงานวจิยั  พบวา่ มีงานวจิยัจาํนวนนอ้ยท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการมีจิตอาสา
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ผูว้จิยัจึงคน้หางานวจิยั จิตอาสาในบทบาทอ่ืนๆ  
ท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกนัและแสดงถึงการมีจิตอาสาแก่บุคคลรอบขา้ง   

  นพวรรณ  ธีระพนัธ์เจริญ ( 2553 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมี
ส่วนร่วมของผูสู้งอายท่ีุมีจิตอาสาในชมรมผูสู้งอายุ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพ
ของผูสู้งอายุ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกในชมรมผูสู้งอายขุองตาํบลบางหลวง  
อาํเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะในการแนะนาํ
สมาชิกในชมรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพระดบัปานกลาง   และมีความสุข
ทางใจในระดบัมาก 

  พจนีย ์  ทวโีภคา (2542 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาแรงจูงใจของอาสาสมคัร ปกติในการ
ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ท่ีวดัพระบาทนํ้าพุ  จงัหวดัลพบุรี  พบวา่แรงจูงใจของอาสาสมคัรปกติ
ในการใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์  คือ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย
เอดส์  มีความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์  ความตอ้งการค่าตอบแทนเพื่อการยงัชีพ  ความ
ตอ้งการช่วยผูล้าํบากกวา่  ความตอ้งการความสาํเร็จ  มีความยดึมัน่ทาํเพื่อส่วนรวม  มีความรักและ
ความเห็นใจผูป่้วย  ความตอ้งการพึ่งพาโครงการฯ   ความตอ้งการการตอบแทนบุญคุณวดัพระบาท
นํ้าพุท่ีช่วยเหลือใหเ้ลิกยาเสพติด  ความตอ้งการคุณค่าจากงานหรือความรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า 
  เลอพงศ ์  สวนสังข ์(2549  : 71)ไดศึ้กษาการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในทศันะของอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   ผลการศึกษาพบวา่  ทศันะของ
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อาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่อการดาํเนินงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นการสงเคราะห์  การ
พฒันาองคก์ร  การพฒันาสังคม  การแกไ้ขปัญหาสังคมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 3.80)  
  กนกพจน์   สิงห์เมธากุล (2550 : 111) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการทาํงานของ
อาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยัมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง  หลงัจากไดรั้บการอบรมหลกัสูตรการเสริมสร้างทกัษะ
เบ้ืองตน้การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบวา่  การมีจิตสาธารณะ
แตกต่างกนัทาํใหป้ระสิทธิผลการทาํงานแตกต่างกนั (F = 34.826) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
  พรสรวง   เถาตะก ู (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบลในจงัหวดั
นครปฐม ผลการศึกษาพบวา่   การปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัมาก        
(x̄  = 3.61) และสามารถทาํนายการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดร้้อยละ 54.7 
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  การมีจิตอาสา ขา้งตน้มุ่งท่ีจะช่วยเหลือใน
เร่ืองสุขภาพ  ใหก้บัผูป่้วยหรือชมรมเพื่อใหมี้สุขภาพแขง็แรง  แนะนาํการส่งเสริมสุขภาพและการ
ช่วยเหลือสังคมจากอาสาสมคัรท่ีมีจิตอาสา  เพื่อใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีใหก้บัตนเองและบุคคลรอบขา้ง  
ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่  การมีจิตอาสาน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงจะส่งผลใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 
7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
  7.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัเพศ 
   เพศ  เป็นตวักาํหนดความแตกต่างของบทบาท  หนา้ท่ี  และการส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆของบุคคล  ท่ีแตกต่างกนัจึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัเพศ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไว้
ดงัน้ี 
  มนสัศรี   ไพบูลยศิ์ริ (2545 : 75) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น  เขต เมือง จงัหวดัปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวา่  
เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภา พ (𝑥2= 18.948) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 

  สุธารดี   รักพงษ ์ (2549 : 71) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เขตชนบท  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครนายก  ผลการศึกษาพบวา่   เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (𝑥2= 6.231) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  สมบูรณ์   อินสุพรรณ์  (2551 : 77) ศึกษา พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขอ ง
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในอาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม   ผลการศึกษาพบวา่   
เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  (𝑥2= 14.337)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01  
 กิตติศกัด์ิ  เจตเกษตรการณ์ (2553 : 104) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
เสริมของอาสาสมคัรสาธารณสุข อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา่ เพศมี
ความสัมพนัธ์พฤติกรรมสร้างเสริมของอาสาสมคัรสาธารณสุข (𝑥2= 7.903) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
  เรวดี   โตศกัด์ิ  (2553 : 69)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันา
สุขภาพชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก  ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเชิงรุก  ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น เพศหญิง มีระดบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนในระดบัดี  ร้อยละ 92.8 และอยู่
ระดบัปรับปรุงถึงพอใช ้เพียงร้อยละ7.2 ส่วนเพศชาย มีระดบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนใน
ระดบัดี ร้อยละ 75.5 อยูร่ะดบัปรับปรุงถึงพอใช ้เพียงร้อยละ 24.5 
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  เพศมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ   ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐา นวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นท่ีมีเพศต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั น่าจะส่งผลถึง
สมมติฐานขา้งตน้ 
 
  7.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัอายุ 
  อายเุป็นการสะสมประสบการณ์  การเรียนรู้  การไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ทาํใหบุ้คคลมี
ความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั  จึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัอายกุบัพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี 
  มนสัศรี   ไพบูลยศิ์ริ (2545 : 75) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น  เขต เมือง จงัหวดัปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวา่  
อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภา พ (𝑥2= 36.667) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 

  ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  ( 2549 : 104)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาการมี ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ไดแ้ก่ ร่วมคน้หาปัญหาสุขภาพ
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ประชาชนในชุมชน  ร่วมวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ร่วมปฏิบติัการ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ร่วมติดตามและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมี อายุต่างกนัมีกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนดา้นร่วมคน้หาปัญหาสุขภาพประชาชนในชุมชน ( F = 3.219) และ
ดา้นร่วมวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ( F = 3.047) แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  ถนดั  ธุระพนัธ์  ( 2551 : 49)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการดาํเนินงาน
สร้างสุขภาพ  ในพื้นท่ีอาํเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา่  อายมีุความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัตํ่ากบัการดาํเนินงานสร้างสุขภาพ (r = .17) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
  กนกวรรณ   ส่งสุขเลิศสันติ (2555 : 124) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จงัหวดัอาํนาจเจริญ  ผลการศึกษา วา่  อายุมี
ความสัมพนัธ์ทางบวก กบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  
จงัหวดัอาํนาจเจริญ ( r = .128) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 และ อายเุป็นตวัแปรพยากรณ์  
ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  จงัหวดัอาํนาจเจริญได้
ร้อยละ 33.2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้พบวา่  บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากเม่ือ บุคคลมีอายมุากข้ึนจะมีระดบัวฒิุภาวะสูงข้ึน   
จากการพฒันาการตามวยั   รวมทั้งจากการมีประสบการณ์ของตนเอง  ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั
ตั้งสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีมีอายตุ่างกนั  มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 
 
  7.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัสถานภาพสมรส 
  สถานภาพสมรสเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหค้นเรามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  บุคคล
ท่ีแต่งงานแลว้ จะมี สภาพสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว   รวมทั้ง การปรับตวัต่อ คู่ครองจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น  จึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัสถานภาพกบัพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี 
  ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  (2549 : 111) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษ าพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
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   เรวดี โตศกัด์ิ  (2553 : 69)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันา
สุขภาพชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก   ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเชิงรุก  ผลการศึกษาพบวา่  สถานภาพการสมรส คู่  มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน

จงัหวดันครนายก  (  = 6.34) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ   ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐาน ในการวจิยัคร้ังน้ี วา่  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีมีสถานภาพต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนแตกต่างกนั 
 
   7.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัระดับการศึกษา 
   การศึกษา  เป็นเคร่ืองบ่งช้ีระดบัความรู้  และประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคล  
ตลอดจนความคิด  ความเช่ือ  และพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั  จึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบั
ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี 
  ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  (2549 : 104)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วม กระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
   เรวดี โตศกัด์ิ  (2553 : 69)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันา
สุขภาพชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก  ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นเชิงรุก  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน

จงัหวดันครนายก (  = 1.47) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น มี
ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัจะ มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนั   โดยท่ีระดบั
การศึกษาท่ีสูงยอ่มมีความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจในการ ปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน อย่างมีเหตุผลไ ด้ดีกว่า  ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั จึงตั้งสมมติฐาน ในการวจิยั วา่  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนแตกต่างกนั 
 



65 
 

 

  7.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความเพยีงพอของรายได้ 
  ความเพียงพอของรายได้   เป็นตวับ่งช้ีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวติในดา้นการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคล  จึงมี
ผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัความเพียงพอของรายไดก้บัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี  
  ปิยะนารถ   สิงห์ชู  ( 2547 : 70)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน
ส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบวา่  รายไดมี้ความสัมพนัธ์ ทางบวก กบัผลการปฏิบติังานส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขโดยภาพรวม (r = .204) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  (2549 : 114)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษ าพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วม กระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
  เรวดี  โตศกัด์ิ  (2553 : 69)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันา
สุขภาพชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก  ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นเชิงรุก  ผลการศึกษาพบวา่  รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก       

( = 6.44) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  เกียรติศกัด์ิ    ศรีวงษช์ยั  (2554 : 79) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในกา ร
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตตาํบลคลองตาํหรุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่  อสม .ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ของ อสม.แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ   ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นท่ีมีรายไดต่้างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 
 
  7.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   หรืออายใุนการทาํงาน
เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงประสบการณ์ในการทาํงานก่อใหเ้กิดความสามารถ  ในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
จึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   กบัพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพไวด้งัน้ี  
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  พชัรินทร์  สมบูรณ์ ( 2547 : 94) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในโครงการเมืองไทย
แขง็แรง ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีระยะเวลาเป็นอาสาสมคัรแตกต่างมีส่วนร่วมใน
โครงการเมืองไทยแขง็แรงแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  ( 2549 : 116)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่   อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมี ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นต่างกนัมีส่วนร่วมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแตกต่างกนั   อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  เรวดี   โตศกัด์ิ  (2553 : 69)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันา
สุขภาพชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก  ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเชิงรุก  ผลการศึกษาพบวา่  ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในจงัหวดันครนายก( = 2.57) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   นนัทนา   เช่ียวชาญ  (2553 : 106) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่   ระยะเวลาปฏิบติังานอาสาสมคัรสาธารณสุข มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  (r = .774) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
  อาพิน  ไชยมชัชิม  (2554 : 52) ศึกษาการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน  อาํเภอนาคู  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบวา่  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  มีความสัมพนัธ์กบัการ
ดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  อาํเภอนาคู  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ (r = .209) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  จากผลงานวจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน  ดั้งนั้นในการวจิยัคร้ัง
น้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 
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  7.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการมีโรคประจ าตัว 

  การมีโรคประจาํตวั  เป็นสาเหตุท่ีทาํใหสุ้ขภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุม้กนั
ตา้นทานโรคตํ่า  จึงส่งผลถึงการรักษาโรคหรือโรคเร้ือรังท่ีผูป่้วยเจบ็ป่วยอยูแ่ลว้ เช่นโรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหิตสูงเป็นตน้  จึงมีผูส้นใจศึกษาและกล่าวไวเ้ก่ียวกบั การมีโรคประจาํตวัใน
พฤติกรรมอ่ืนๆท่ีมีกลุ่มท่ีใกลเ้คียงกนั กบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัท่ีแ สดงถึงการมีโรคประจาํตวั  ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ณรงคศ์กัด์ิ  ทองธรรมชาติ (2545 : 79) ศึกษาการรับรู้เก่ียวกบับทบาทการส่งเสริม
สุขภาพ ของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษาวา่ สมาชิกท่ีมีประวติั
การเจบ็ป่วยท่ีต่างกนัคะแนนเฉล่ียการรับรู้บทบาทแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สาํหรับในกิจกรรมอ่ืนๆ พบวา่คะแนนเฉล่ียการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยผูท่ี้มีโรคประจาํตวัจะมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้บทบาทสูงกวา่ผูท่ี้ไม่มีโรคประจาํตวั 
  จรุง  วรบุตร (2550 : 77) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวยั
กลางคน  อาํเภอศรีสวสัด์ิ  จงัหวดักาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบวา่  ประชาชนวยักลางคนท่ีมีภาวะ
สุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยท่ี
ผูมี้โรคประจาํตวัจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีโรคประจาํตวั (x̄  = 2.488 , 2.412 
ตามลาํดบั) 
  ทศันาวดี  เมยไธสง (2551 : 89) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูใ้หญ่
วยักลางคน อาํเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบวา่   ประชาชนวยักลางคนท่ีมีภาวะ
สุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ผูไ้ม่มีโรคประจาํตวัจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดีกวา่ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั (x̄  = 2.529 , 2.407 
ตามลาํดบั) 
  จากผลงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้พบวา่  การมีโรคประจาํตวั ต่างกนัคาดหวงัท่ีจะสรุป
ไดว้า่ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ท่ี  การมีโรค
ประจาํตวัต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั 
  โดยสรุปผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด  ทฤษฎี จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   พบวา่มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ทั้งปัจจยัขอ้มูล
ส่วนบุคคล   ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชน  การไดรั้บแรงสนบัสนุน
จากครอบครัว   และการมีจิตอาสา   จึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- ความเพียงพอของรายได ้
- ระยะเวลาการเป็น

อาสาสมคัรสาธารณสุข 

- การมีโรคประจาํตวั 

  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

- ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

- การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม

จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

- การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม

จากชุมชน 

- การไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก

ครอบครัว 

- การมีจิตอาสา 
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กาญจนบุรี  โดยมี อาสาสมคัรสาธารณสุขปกระจ าหมูบา้นอ าเภอบ่อพลอย  เป็นหน่วยของการ
วเิคราะห์(Unit of analysis)  และเพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง   ไวผู้ว้จิยัไดก้  าหนด
ระเบียบวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  
 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นและปฏิบติังานในชุมชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี (นบัถึงวนัเก็บขอ้มูล) ในเขตอ าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 1,024 คน (ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย, เมษายน 2559) 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
เขตอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 288 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  โดยใชสู้ตรของยามาเน่  (Yamane 1988,อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวรัีตน์ 2543:285) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ5  ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random  Sampling)   ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล(รพ.สต.)และเพศ   
สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane 1988) มีดงัน้ี 

n   =              N 
        1 + N (e)2 
เม่ือ  n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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  N  =  จ  านวนประชากร 
 e   =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอม ใหเ้กิดข้ึนไดมี้ค่าเท่ากบั .05 
 

แทนค่าในสูตร  n =           1024 
     1 + (1024 (0.05)2) 
    =      1024 
        1 + 2.56 
    = 287.64 
 จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 288 คน 
ค านวณหาขนาดตวัอยา่งจากประชากรในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใชอ้ตัราส่วนตาม
สูตรหา Sample size for proportion allocation 
  nh   =   n  X   Nh 
      N 
 nh =     ขนาดตวัอยา่งในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 n =     ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้(288คน) 
 Nh =     ขนาดของประชากรในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 N =     จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอยทั้งหมด
(1,024 คน) 
 กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยจบัฉลากรายช่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุข  ในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจนครบตามจ านวนจากการเทียบสัดส่วน
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 จ าแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี และ 
 เพศ   

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

จ านวนประชากร (คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

1.บา้นใหม่ 9 82 91 9 17 26 
2.หนองกระทุ่ม 4 74 78 4 18 22 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) แสดงจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 จ าแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี และ 
 เพศ   
3.บา้นพุพรหม 5 40 45 5 8 13 
4.รพ.บ่อพลอย 47 162 209 29 30 59 
5.ช่องด่าน 44 65 109 15 15 30 
6.บา้นสามยอด 16 42 58 8 8 16 
7.บา้นหลุมรัง 23 110 133 18 19 37 
8.บา้นไร่เจริญ 13 54 67 9 10 19 
9.บา้นหนองรี 14 74 88 12 13 25 
10.บา้นล าอีซู 24 48 72 10 10 20 
11.บา้นหลงัเขา 18 56 74 10 11 21 

รวม 217 807 1024 134 154 288 
 
2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ตัวแปรอสิระ (Independent variables) มีดงัน้ี 
  1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
  1.1.1 เพศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  เพศชาย  
  เพศหญิง  
 1.1.2 อายแุบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  ต  ่ากวา่ 40 ปีลงมา  
  40 – 50 ปี 
  มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  
 1.1.3 สถานภาพสมรสแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  โสด  
  คู่  
  หมา้ย/หยา่/แยก  
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 1.1.4 ระดบัการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  ประถมศึกษา  
  มธัยมศึกษา /ปวช. 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า /ปริญญาตรีและสูงกวา่ 
 1.1.5 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1 – 5 ปี 
  6 – 10 ปี 
  11 – 15 ปี 
  มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  
 1.1.6 ความเพียงพอของรายได ้หมายถึง รายไดแ้ละรายจ่ายส าหรับใชใ้น
ครอบครัว  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
 ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน 
 พอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ 
 พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ  
 1.1.7 การมีโรคประจ าตวั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
 ไม่มีโรคประจ าตวั 
 มีโรคประจ าตวั 
  1.2  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
  1.3 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
  1.4 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน 
  1.5 การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว 
  1.6 การมีจิตอาสา 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent variables)  คือ  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด  วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แบบสอบถามแบ่งเป็น 
5 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   
ระดบัการศึกษา   ความเพียงพอของรายได ้  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น   การมีโรคประจ าตวัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   จ  านวน 7 ขอ้  ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ส่วนที่  2  แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ   ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันา
เคร่ืองมือตามนิยามศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรม  ประกอบดว้ย  ขอ้ค าถามท่ีประเมินความ รู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพจ านวน 20 ขอ้  ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  ถูก  ผดิ  โดยมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนแบบทดสอบความรู้  ดงัน้ี 

ตอบถูก   ใหค้ะแนนเท่ากบั   1  คะแนน 
ตอบผดิ   ใหค้ะแนนเท่ากบั   0   คะแนน 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑ ์ ในการประเมินความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  ผูว้จิยัไดใ้ช้
เกณฑก์ารประเมินแบบอิงกลุ่มซ่ึงใชค้่าเฉล่ีย  (x̄)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ประยกุตต์าม
แนวคิดของสมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  และอุษาวดี   จนัทรสนธิ  (2537:846 – 847)  โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่   x̄ – 1S.D  หมายถึง  มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  อยูใ่น
ระดบันอ้ย  (นอ้ยกวา่ 14.54 คะแนน) 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   x̄ – 1S.D  ถึง  x̄ + 1S.D  หมายถึง  มีความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (ตั้งแต่ 14.54 – 19.45 คะแนน) 
 คะแนนเฉล่ียสูงกวา่   x̄ + 1S.D  หมายถึง  มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  อยูใ่น
ระดบัมาก  (มากกวา่ 19.45 คะแนน) 
 ส่วนที ่3  แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือตามนิยามศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรมจ านวน 23 ขอ้  เป็น
ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม มากท่ีสุด 
 มาก         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม ปานกลาง 
 นอ้ย         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ย 
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 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ยท่ีสุด 
 ให้ ผูต้อบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   หากตอบเป็นจริงมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  จะ
ไดค้ะแนน  5 , 4 , 3 , 2 , 1  ตามล าดบั  ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้ม  (ขอ้ 3 , 11 , 14 , 21)  จะไดค้ะแนน
กลบักนั   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมาก แสดงวา่มีการ ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑใ์นการประเมินระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข   ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์ ( Best, 1981 : 179 – 
184)  ดงัน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข  จะใชเ้กณฑด์งัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบัมากท่ีสุด 
 ส่วนที ่4  แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน  ผูว้จิยัไดส้ร้าง
และพฒันาเคร่ืองมือตามนิยามศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรม จ านวน 21 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม มากท่ีสุด 
 มาก         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
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  แบบสอบถาม ปานกลาง 
 นอ้ย         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ยท่ีสุด 
 ให้ ผูต้อบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากชุมชน   หากตอบเป็นจริงมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  จะได้ คะแนน  5 , 4  
3 , 2 , 1  ตามล าดบั   ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้ม  (ขอ้ 3 , 8 , 11 , 12)  จะไดค้ะแนนกลบักนั   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมาก แสดงวา่มีการ ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชนมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑใ์นการประเมินระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมชุมชน   ผูว้จิยัได้
ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best, 1981 : 179 – 184)  ดงัน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมชุมชน  จะใชเ้กณฑ์
ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
ชุมชนในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
ชุมชนในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
ชุมชนในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
ชุมชนในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
ชุมชนในระดบัมากท่ีสุด 
 ส่วนที ่5  แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  ผูว้จิยัไดส้ร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือตามนิยามศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรม จ านวน  17 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม มากท่ีสุด 
 มาก         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
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  แบบสอบถาม มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม ปานกลาง 
 นอ้ย         หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบ 
  แบบสอบถาม นอ้ยท่ีสุด 
 ให้ ผูต้อบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว   หากตอบเป็นจริงมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  จะได้ คะแนน   
5 , 4 , 3 , 2 , 1  ตามล าดบั   ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้ม  (ขอ้ 4 , 5) จะไดค้ะแนนกลบักนั ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมาก แสดงวา่มีการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑใ์นการประเมินระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   ผูว้จิยัไดก้  าหนด
เกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best, 1981 : 179 – 184)  ดงัน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมครอบครัว  จะใช้
เกณฑด์งัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในระดบัมากท่ีสุด 
 ส่วนที ่6  แบบสอบถามการมีจิตอาสา   ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือตามนิยาม
ศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรม จ านวน  25 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 
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 ปฏิบติัเป็นประจ า           หมายถึง     ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 
   เป็น ประจ า 
 ปฏิบติับ่อย ๆ  หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 
    บ่อย ๆ 
 ปฏิบติับางคร้ังบางคราว   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 
   บางคร้ังบางคราว 
 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 
   นาน ๆ คร้ัง 
 ไม่เคยปฏิบติัเลย หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยปฏิบติัตามขอ้ความ 
   นั้น   
 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการมีจิตอาสา  หากตอบ
ปฏิบติัมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด   จะได้ คะแนน  5 , 4 , 3 , 2 , 1  ตามล าดบั   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมากแสดงวา่การมีจิตอาสามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑใ์นการประเมินระดบัการมีจิตอาสา   ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์
ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best, 1981 : 179 – 184)  ดงัน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของการมีจิตอาสา  จะใชเ้กณฑด์งัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตอาสาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตอาสาในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตอาสาในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตอาสาในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตอาสาในระดบัมากท่ีสุด 
 
 ส่วนที ่7  แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ผูว้จิยัไดส้ร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือตามนิยามศพัทแ์ละการทบทวนวรรณกรรม จ านวน  40 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 
 ปฏิบติัมากท่ีสุด        หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 ปฏิบติั มาก  หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 
 ปฏิบติั ปานกลาง       หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 
 ปฏิบติั นอ้ย  หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติั ตามขอ้ความนั้นนอ้ย 
 ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 
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 ให้ ผูต้อบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการมีจิตอาสา  หากตอบ
ปฏิบติัมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด   จะได้ คะแนน  5 , 4 , 3 , 2 , 1  ตามล าดบั   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมาก แสดงวา่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑใ์นการประเมินระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ผูว้จิยัได้
ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best, 1981 : 179 – 184)  ดงัน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจะใชเ้กณฑ์
ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในระดบัมากท่ีสุด 
 
4.   การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี   เป็นแบบสอบถาม  ( questionnaire)  ท่ีผูว้จิยัได้
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวจิยัและเอกสาร ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสร้างนิยามศพัท์
และแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรงสนบัสนุน
ทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก ชุมชน  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   และการมีจิตอาสา   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   
 2.สร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศพัทข์องตวัแปร 
 3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ( Content  Validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์  และผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน  
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เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา   ความชดัเจน  ความครบถว้นของเน้ือหาและการใชภ้าษา
ของแบบสอบถามโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทข์องการวจิยั  
โดยวธีิการ IOC (Index of Item Objective Congruence) น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุมา
ค านวณหาค่า IOC แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าเคร่ืองมือไปทดลองใช ้ (Try – out) 
 4.หาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability)โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแลว้  ไปทดลองใชก้บัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ในอ าเภอหนองปรือ  จงัหวดั
กาญจนบุรี  ท่ี มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงในการวจิยั จ  านวน        
30 คน  และหาค่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
  4.1 แบบทดสอบ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)โดยวธีิใชสู้ตร  KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน ( Kuder-Richarson’s Method , อา้งถึงใน  
พวงรัตน์   ทวรัีตน์ 2543 : 123)  โดยใชสู้ตรการหาค่าความเช่ือมัน่  ดงัน้ี 
 
  สูตร   r =   n            1  -  ∑pq 

     n – 1                  S2   

 
   r     คือ   ค่าความสอดคลอ้งภายใน (ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม) 
   n     คือ   จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
   p     คือ   อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นั้น 
   q     คือ   อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้นั้น 
   S2    คือ   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
  ขอ้ค าถามความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  มีจ  านวน  20 ขอ้  มีค่าความเช่ือมัน่  .91 
  4.2  แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว  การมีจิตอาสา
และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  อ าเภอบ่อ
พลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  หาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability)  โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ      
ครอนบาค ( Cronbach’s  Alpha – coefficient) ในโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัทาง
สังคมศาสตร์  ไดผ้ลดงัน้ี 
 4.2.1 แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี 
  สาธารณสุข  มีค่าความเช่ือมัน่  .914 
 4.2.2  แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   
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  มีค่าความเช่ือมัน่  .937 
 4.2.3  แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว    
  มีค่าความเช่ือมัน่  .917 
 4.2.4  แบบสอบถามการมีจิตอาสา   มีค่าความเช่ือมัน่  .913 
 4.2.5  แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
  มีค่าความเช่ือมัน่  .984 
 
5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 1. ผูว้จิยัท  าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ท าหนงัสือขอ
ความร่วมมือไปยงัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  เพื่อขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการด าเนินการเก็บขอ้มูลกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

 2. ผูว้จิยัติดต่อประสานงานกบัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย  ในการท า
หนงัสือถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีอ าเภอบ่อพลอย  เพื่อ
ขออ านวยความสะดวกในการด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการพฒันาและปรับปรุงแลว้  ไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ในวนัประชุมประจ าเดือนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีไม่มา
ประชุม  ผูว้จิยัไดฝ้ากแบบสอบถามไวก้บัเจา้หนา้ท่ีใหช่้วยติดตามเก็บขอ้มูลให ้ โดยก่อนเร่ิมเก็บ
ขอ้มูลผูว้จิยัไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
ขั้นตอน  และวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น  ผูว้จิยัไดแ้จก
แบบสอบถามจ านวน   288  ฉบบั  ไดแ้บบสอบถามท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตอบ
แลว้ครบถว้น  สมบูรณ์จ านวน 288  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100  น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระเบียบ  ลงรหสั  
และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติ 

 
6.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวจิยั  ดงัน้ี  
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ   อายุ
สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา  ความเพียงพอของ รายได ้ ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  การมีโรคประจ าตวัของตนเอง  โดยใช่ค่าสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

 2. การวเิคราะห์ระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดย
ใชค้่าสถิติค่าเฉล่ีย (x̄)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ (%) 

 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ าแนกตาม   เพศ   การมีโรคประจ าตวัของตนเอง  โดยการ
ทดสอบค่าที (t – test) แบบ Independent t – test  

 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ าแนกตาม  อาย ุ สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   ความ
เพียงพอ รายได ้  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  โดยทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA)และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  จะ
ท าการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่  ( Scheffe/s test for all 
possible comparison)   

 5. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดแ้ก่   ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   โดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ  ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี ”  คร้ังน้ีผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 288 คน  มาวเิคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย  จ  าแนกออกเป็น 4 ตอน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตอนที ่ 1   การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น   ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   ความเพียงพอของรายได ้  
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  และการมีโรคประจ าตวั  โดยใชค้่าความถ่ี
และร้อยละ ( % ) 
 ตอนที ่ 2   การวเิคราะห์ ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บ
แรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   โดยใชค้่าเฉล่ีย    
( x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที ่ 3   การวเิคราะห์ เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ การมีโรคประจ าตวั   ต่างกนั  โดยใชค้่าการทดสอบ ค่าที ( t-test) 
เปรียบเทียบ  และสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ความเพียงพอของรายได ้ และระยะเวลาการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  โดยใชค้่าสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-
Way ANOVA) 
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   ไดแ้ก่  
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    
การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิต
อาสา  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดบั
ความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ  (stepwise multiple regression analysis) 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  n แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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  x̄ แทน  ค่าเฉล่ีย (mean) 
  S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  F แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน  F – distribution 
  t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน  t – distribution 
  r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
  df แทน  องศาอิสระ (degree of freedom) 
  SS แทน  ผลรวมของก าลงัสองของค่าเบ่ียงเบน (Sum of Squares) 
  MS แทน  ค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบนก าลงัสอง (Mean Squares) 
  R แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
  R2 แทน  ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
  Adj.R2 แทน  ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) 
  b แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย  (Regression Coefficients) 
  Beta แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน   (Standardized Regression 
Coefficients) 
  S.E. แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย ( Standard Error of 
the Estimate) 
  a แทน  ค่าคงท่ี (Constant) 
  Min แทน  คะแนนต ่าสุด 
  Max แทน  คะแนนสูงสุด 
  Y แทน  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
  X1 แทน  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
  X2 แทน  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
  X3 แทน  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน 
  X4 แทน  การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว 
  X5 แทน  การมีจิตอาสา 
 
 
 
 
 



84 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน 288 คน  โดยใชจ้  านวนและค่าร้อยละ ดงัมี
รายละเอียดในตารางท่ี 3   
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
135 
154 

 
46.5 
53.5 

รวม 288 100.0 
อายุ 
              ต  ่ากวา่ 40  ปีลงมา 
              40 – 50 ปี 
              มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 
102 
116 
70 

 
35.4 
40.3 
24.3 

รวม 288 100.0 
สถานภาพสมรส 
             โสด 
              คู่ 
              หมา้ย/หยา่/แยก 

 
30 

232 
26 

 
10.4 
80.6 
9.0 

รวม 288 100.0 
ระดับการศึกษา 
              ประถมศึกษา 
              มธัยมศึกษา /ปวช. 

         ตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 
141 
128 
19 

 
49.0 
44.4 
6.6 

รวม 288 100.0 
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ตารางท่ี 3(ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
              1 – 5 ปี 
              6 – 10 ปี 
              11 – 15 ปี 
              มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 

 
60 
79 
86 
63 

 
20.8 
27.4 
29.9 
21.9 

รวม 288 100.0 
ความเพยีงพอของรายได้ 
             ไม่พอใช ้
              พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ 
              พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ 

 
79 

156 
53 

 
27.4 
54.2 
18.4 

รวม 288 100.0 
การมีโรคประจ าตัว 
             ไม่มีโรคประจ าตวั 
              มีโรคประจ าตวั 

 
219 
69 

 
76.0 
24.0 

รวม 288 100.0 
 

  จากตารางท่ี 3  พบวา่   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5  มีอายอุยูใ่นช่วง 40 - 50 ปี  จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีสถานภาพสมรสคู่ 
จ  านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 มีการศึกษาส่วนใหญ่ระดบัประถมศึกษาจ านวน 141 คน       
คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 11 – 15 ปี จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 มีความเพียงพอของรายไดส่้วนใหญ่พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.2 และไม่มีโรคประจ าตวั จ  านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 
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ตอนที ่2  การวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ความรู้เกีย่วกบัการดูแล
สุขภาพ    การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข    การได้รับแรง   สนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชน   การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จังหวดักาญจนบุรี   โดยใช้ค่าเฉลีย่ ( x̄ )  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.1  การวเิคราะห์ระดบัความรู้ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   ของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ ดงั
รายละเอียดตามตารางท่ี  4 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวน  ร้อยละ  และระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของอาสาสมคัร 
               สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัความรู้นอ้ย (0 – 14 คะแนน) 
ระดบัปานกลาง (15 – 19 คะแนน)  
ระดบัมาก (20 คะแนน) 

34 
217 
37 

11.8 
75.4 
12.8 

x̄  = 17               S.D. = 2.458               Min = 3              Max = 20 
  

 จากตารางท่ี 4 พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอ
บ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4  รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
และอยูใ่นระดบัความรู้นอ้ยจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดบั 

 
 2.2  การวเิคราะห์ระดบั การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    
การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิต
อาสา  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
เขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   โดยใชค้่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี  5 
 
 



87 
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าระดบั  ของการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม  
 จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บ 
 แรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 ประชาชน  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั 
 กาญจนบุรี 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา x̄  S.D. ค่าระดบั 
ตัวแปรต้น 
1. การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก  
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
2.การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน 
3.การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว 
4.การมีจิตอาสา 
ตัวแปรตาม 
5.พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 
3.974 

 
3.236 
3.554 
3.778 

 
3.144 

 
.462 

 
.733 
.438 
.545 

 
.754 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  5  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอ  

บ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   การมีจิต
อาสา และไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   อยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.974 , 3.778 , 3.712 
ตามล าดบั)  และ ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   และมี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄  = 3.236 , 3.144 ตามล าดบั) 
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ตอนที ่3  การเปรียบเทยีบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   จ าแนกตามเพศ   การมีโรคประจ าตัวของตนเอง   โดยใช้ค่า               
การทดสอบค่าท ี(t – test) แบบ Independent t – test ดังมีรายละเอยีดในตารางที ่ 6 – 7 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

   ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี 
   จ าแนกตามเพศ 
 
เพศ n x̄  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

134 
154 

3.169 
3.123 

.879 

.628 
.502 

  
 จากตารางท่ี 6  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เพศชายและเพศหญิง  มี  

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 7  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  
 จ าแนกตามการมีโรคประจ าตวัของตนเอง  
 
การมีโรคประจ าตวั n x̄  S.D. t 
ไม่มีโรคประจ าตวั 
มีโรคประจ าตวั 

219 
69 

3.088 
3.323 

.763 

.701 
-2.279* 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 7  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ท่ีมีโรคประจ าตวัของ
ตนเองแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน แตกแต่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  โดยผูมี้โรคประจ าตวัมี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สูงกวา่ผูไ้ม่มีโรค
ประจ าตวั 
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ตอนที ่4  การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านจ าแนกตาม  อายุ  สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษา   ความเพยีงพอของ รายได้ 
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   โดยการวเิคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดียว  (One – Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท าการทดสอบ
หาความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ด้วยวธีิของเชฟเฟ่  ( Scheffe/s test for all possible 
comparison)  ดังมีรายละเอยีดในตารางที ่8 – 12 
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอ        
บ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  จ  าแนกตามอาย ุ

 
อาย ุ n x̄  S.D. ค่าระดบั 

ต ่ากวา่ 40  ปีลงมา 
40 – 50 ปี 

มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

102 
116 
70 

2.969 
3.115 
3.448 

.677 

.703 

.854 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 8  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทุกช่วงอายมีุค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียของ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สูงท่ีสุด 
(x̄  = 3.448)  รองลงมาไดแ้ก่อาย ุ40 - 50 ปี  และต ่ากวา่ 40 ปีลงมา (x̄  = 3.115 , 2.969) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 9  แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ 
    อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   
    จ  าแนกตามอาย ุ

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
285 

9.722 
153.600 

4.861 
.539 

9.020*** 

รวม 287 163.323   
*** p < .001 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 01 จึงท า
การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10   แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย          
จงัหวดักาญจนบุรี  ท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 40  ปีลงมา 

 (x̄  = 2.969) 
40 – 50 ปี 

 (x̄  = 3.115) 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

(x̄  = 3.448) 
ต ่ากวา่ 40  ปีลงมา 

 (x̄  = 2.969) 
40 – 50 ปี 

(x̄  = 3.115) 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

(x̄  = 3.448) 

- 
 

.1464 
 

.4798* 

 
 
- 

 
.3334* 

 
 
 
 

- 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 10  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายมุากกวา่  50 ปีข้ึน
ไป  มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายุ       
40 - 50 ปี และ ต ่ากวา่ 40  ปีลงมา (x̄ =3.452 , 3.117 และ 2.906 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต           
อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
สถานภาพสมรส n x̄  S.D. ค่าระดบั 

โสด 
คู่ 

หมา้ย/หยา่/แยก 

30 
232 
26 

2.906 
3.188 
2.952 

.959 

.728 

.685 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 1 1 พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสทุก
กลุ่มมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสคู่  มีค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน มากท่ีสุด           
(x̄  = 3.188) รองลงมาสถานภาพสมรสหมา้ย/หยา่/แยก  และสถานภาพสมรสโสดมีค่าเฉล่ีย          
(x̄  = 2.952 , 2.906 ตามล าดบั) 

 
 หมายเหตุ   จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ( Homogeneity of 
variance) ของสถานภาพสมรส  พบวา่  ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการท า One – Way ANOVA  ผูว้จิยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยจดักลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1.โสดรวมกลุ่มกบัหมา้ย/หยา่/แยก  โดยตั้งช่ือกลุ่ม
ใหม่เป็น  สถานภาพสมรสเด่ียว แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนและท า การเปรียบเทียบความ
แตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   
จ าแนกตามสถานภาพสมรส  โดยใชก้ารทดสอบ ค่าที ( t – test) แบบ Independent t – test ดงัมี
รายละเอียดในตารางท่ี 12 - 13 
 
ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต             
อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
สถานภาพสมรส n x̄  S.D. ค่าระดบั 

เด่ียว 
คู่ 

56 
232 

2.963 
3.188 

.836 

.728 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 12 พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสทุก
กลุ่มมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประหมู่บา้นท่ีมีสถานภาพสมรสคู่   มีค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 3.188) 
และสถานภาพสมรสเด่ียวมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 2.963) 
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ตารางท่ี 13  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  
 จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส n x̄  S.D. t 
เด่ียว 
คู่ 

56 
232 

2.963 
3.188 

.836 

.728 
-2.010* 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 13  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน แตกแต่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสคู่   มี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สูงกวา่  สถานภาพสมรส
เด่ียว 
 
ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 

 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต       
 อ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ระดบัการศึกษา n x̄  S.D. ค่าระดบั 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา/ปวช. 

ตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

141 
128 
19 

3.176 
3.133 
2.986 

.771 

.750 

.657 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 1 4  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาทุก
กลุ่มมีค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยกลุ่มระดบั
ประถมศึกษามี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สูงท่ีสุด ( x̄  = 3.176) รองลงมาระดบั
มธัยมศึกษา /ปวช .  และตั้งแต่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย ( x̄  = 3.133 , 2.986 
ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 15   แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ 
      อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   
      จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
285 

.634 
162.688 

.317 

.517 
.556 

รวม 287 163.323   
  

 จากตารางท่ี 1 5  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 

     ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอ 
     บ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
     ประจ าหมู่บา้น 

 
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

n x̄  S.D. ค่าระดบั 

1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 

60 
79 
86 
63 

2.993 
2.940 
3.300 
3.331 

.707 

.722 

.731 

.790 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 1 6  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็น

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยู่
ในระดบัปานกลาง  โดย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียของ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนสูงท่ีสุด ( x̄  = 3.331)  รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลา 11 - 15 ปี , 1 - 5 ปี  และ 6 - 10 ปี         
(x̄  = 3.300 , 2.993 , 2.940 ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 17  แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ 
                 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   
                 จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
284 

8.953 
154.369 

2.984 
.544 

5.491*** 

รวม 287 163.323   
*** p < .001 
 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  แตกต่างกนัมี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 01 จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

     ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั 
     กาญจนบุรี   ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นแตกต่างกนั 

 
ระยะเวลาการเป็น 

(อสม.) 
1 - 5 ปี 

 (x̄  = 2.993) 
6 - 10 ปี 

 (x̄  = 2.940) 
11 - 15 ปี 

 (x̄  = 3.300) 
15 ปีข้ึนไป 
(x̄  = 3.331) 

1 - 5 ปี 
 (x̄  = 2.993) 

6 - 10 ปี 
 (x̄  = 2.940) 

11 - 15 ปี 
 (x̄  = 3.300) 
15 ปีข้ึนไป 
(x̄  = 3.331) 

- 
 

-.0532 
 

.3071 
 

.3376 

 
 
- 
 

.3603* 
 

.3908* 

 
 
 
 
- 
 

.0304 

 
 
 
 
 
 
- 

* p < .05 
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 จากตารางท่ี 1 8 พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 15 ปีข้ึนไป มี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาช น
มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 6 – 10 ปี และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  11 - 15 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่าง 
 
ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉล่ีย ( x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการ 
                 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต 

     อ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี จ  าแนกตามความเพียงพอของรายได ้
 
ความเพียงพอของรายได ้ n x̄  S.D. ค่าระดบั 

ไม่พอใช ้
พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ 
พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ 

79 
156 
53 

3.150 
3.101 
3.263 

.659 

.775 

.822 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 19  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทุกกลุ่ม
ความเพียงพอของรายไดมี้ค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีพอใชแ้ละมีเหลือเก็บ  มีค่าเฉล่ีย พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากท่ีสุด รองลงมาไม่พอใชแ้ละพอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ (x̄  = 3.263 , 3.150 , 
3.101 ตามล าดบั) 

ตารางท่ี 20   แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ 
                  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   
                  จ  าแนกตามความเพียงพอของรายได ้
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
285 

1.047 
162.275 

.524 

.569 
.920 

รวม 287 163.323   
  



96 
 

 จากตารางท่ี 20  พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีความเพียงพอของ
รายไดแ้ตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
 
ตอนที ่5  การวเิคราะห์ปัจจัยทีท่ านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จังหวดักาญจนบุรี   ได้แก่   ความรู้เกีย่วกบัการ
ดูแลสุขภาพ  การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข    การได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชน   การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   โดยใช้
สถิติวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ตามล าดับความส าคัญของตัวแปรทีน่ าเข้าสมการ ( Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 5.1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  
การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   และพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในเขตอ าเภอบ่อพลอย   
จงัหวดักาญจนบุรี  ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21  แสดงการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  
                 (X1)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข(X2)  การไดรั้บแรง 
                 สนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน(X3)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
                 (X4)  การมีจิตอาสา(X5)  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน(Y)  ของ 
                 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
Y 

1.000 
-.071 
-.096 
-.064 
-.049 

-.146* 

 
1.000 

.363** 

.516** 

.448** 

.332** 

 
 

1.000 
.214** 
.251** 

.111 

 
 
 

1.000 
.474** 
.302** 

 
 
 
 

1.000 
.445** 

 
 
 
 
 

1.000 
*p < .05 ,**p < .01 
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 จากตารางท่ี 21  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  พบวา่  
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( r = -.146)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   และการมีจิตอาสา  มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( r = .332  
.302 , .445 ตามล าดบั) 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง  พบวา่  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การไดรั้บแรงสนบัสนุน
ทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   และการมีจิตอาสา อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( r = .363 , .516 , .448 ตามล าดบั)  และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากชุมชนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ
การมีจิตอาสาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( r = .214 , .251 ตามล าดบั) และการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจาก ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การมีจิตอาสา   อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 (r = .474)  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 
 4.2  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดแ้ก่   ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   โดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ  ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21   
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ตารางท่ี 22  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ 
                 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดแ้ก่   ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (X1)   

     การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข(X2)  การไดรั้บแรง 
     สนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน(X3)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

                 (X4)  การมีจิตอาสา(X5)  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน(Y) โดยใชส้ถิติ 
                 วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise  
                 Multiple Regression Analysis) 
 
ล าดบัท่ีของตวัแปรท่ี

ไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ 
R R2 Adj.R2 

R2 
Change 

b Beta t 

1. การมีจิตอาสา (X5)   
2.การไดรั้บแร ง
สนบัสนุนทางสังคมจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข(X2) 
3.ความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพ (X1) 

.445 

.469 
 
 

.483 

.198 

.220 
 
 

.234 

.195 

.214 
 
 

.225 

.198 

.022 
 
 

.014 

.509 

.260 
 
 

-.719 

.368 

.159 
 
 

-.117 

6.326*** 
2.734** 

 
 

-2.248* 

Constant = .802                S.E.est = .6639             Over All F = 28.843*** 
*p < .05 , **p < .01 , ***p < .001 
 
 จากตารางท่ี 22  พบวา่  ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านาย พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน (Y) ไดแ้ก่  การมีจิตอาสา (X5)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข (X2)  และ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (X1) โดย การมีจิตอาสา (X5) เป็นตวัแปรท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นล าดบัท่ี 1 สามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ไดร้้อยละ19.8  
 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (X2) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกเขา้สมการเป็นล าดบัท่ี 2 และสามารถท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.2  โดยการมีจิตอาสา (X5)  และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข(X2)  สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดร้้อยละ 22.0   
 ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (X1) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็น
ล าดบัท่ี 3  และสามารถท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ1.4 โดย
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การมีจิตอาสา (X5)  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (X2)  และความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (X1)  สามารถร่วมกนัท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ได้
ร้อยละ 23.4  โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ ( Adjusted R2) เท่ากบั .195 , .214 และ 
.225 ตามล าดบั  มีค่าความคลาดเคล่ือนในการท านาย ( Standard Error of the Estimate) เท่ากบั 
.6639 
 สมการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้
สมการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
  ในรูปคะแนนดิบ  
  Y  =  .802 + .509(X5) + .260(X2) - .719(X1) 
 
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z  =  .368(X5) + .159(X2) - .117(X1) 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) 
ระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   
การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว  การมีจิตอาสา   
และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขต
อ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอยจงัหวดักาญจนบุรี   จ  าแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   ความเพียงพอของรายได้    
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  และการมีโรคประจ าตวั   และ3)ความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  การไดรั้บ
แรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา    เป็น
ปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี 
 เม่ือไดร้วบรวมแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน าตวัแปรแต่ละตวัมาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยัแลว้  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานในการวจิยัไวด้งัน้ี  1) อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีเพศต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั                      
2) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายตุ่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนแตกต่างกนั   3) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้ นท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั   มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   4) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   5) อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี ความเพียงพอของรายได้ ต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนแตกต่างกนั   6) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   7) อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีการมีโรคประจ าตวัต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
แตกต่างกนั   และ8) ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
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ครอบครัว   การมีจิตอาสา    เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอ
บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 1,024  คน น ามาสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ การสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random  Sampling)  ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล(รพ.สต.)อ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรีและเพศ  จ  านวน 288 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง  โดยผูว้จิยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีและ
ร้อยละ (%)  การวเิคราะห์ระดบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตามใช้ ค่าสถิติค่าเฉล่ีย( x̄ )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มใช้ การ
ทดสอบค่าที ( t – test)   และวเิคราะห์ความแตกต่างกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม  โดยการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  และการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกนั
ท านายตวัแปรตาม  ใชก้าร ถดถอยพหุคูณ  ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  
 1. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น  ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 288 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.5 ท่ีเหลือ

เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.5  มีอายอุยูใ่นช่วง  40 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.3 มากท่ีสุด  รองลงมาต ่า

กวา่ 40 ปี และมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.4 , 24.3 ตามล าดบั  มีสถานภาพสมรสคู่  คิด

เป็นร้อยละ 80.6 มากท่ีสุด  รองลงมาโสด  คิดเป็นร้อยละ 10.4  และหมา้ย/หยา่/แยก  คิดเป็นร้อยละ 

9.0 ตามล าดบั  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มากท่ีสุด  รองลงมา

มธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 44.4  และตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.6 

ตามล าดบั  มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.9 

มากท่ีสุด รองลงมา 6 - 10 ปี , มากกวา่ 15 ปีข้ึนไปและ1 -5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 , 21.9 , 20.8

ตามล าดบั  มีความเพียงพอของรายไดพ้อใชไ้ม่มีเหลือเก็บ  คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมาไม่พอใช ้ 
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คิดเป็นร้อยละ 27.4 และพอใชแ้ละมีเหลือเก็บ  คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล าดบั  และการไม่มีโรค

ประจ าตวั  คิดเป็นร้อยละ 76.0 และมีโรคประจ าตวั  คิดเป็นร้อยละ 24.0 

 2. การวเิคราะห์ ระดบัความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  พบวา่ 
  2.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี   ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.4  
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 12.8 และอยูใ่นระดบัความรู้นอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 11.8 
ตามล าดบั 
  2.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี   การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   อยูใ่นระดบัมาก             
(x̄  = 3.974) 
  2.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄  = 3.236) 
  2.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี  การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว  อยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 3.554) 
  2.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี  การมีจิตอาสา  อยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 3.778) 
  2.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄  = 3.144) 
 3. การวเิคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ าแนกตาม   เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส   ระดบั
การศึกษา   ความเพียงพอของรายได้    ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
และการมีโรคประจ าตวัต่างกนั  พบวา่ 
  3.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีเพศต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
  3.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายตุ่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริม 
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สุขภาพประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายุ  50 ปีข้ึนไป มี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน มากกวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายุ 40 - 50 ปี และ ต ่ากวา่ 40  ปีลงมา (x̄ =3.448 , 3.115 , 2.969 
ตามล าดบั) นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกนั 
  3.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั  มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูท่ี้มี
สถานภาพสมรสคู่   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกวา่  สถานภาพสมรสเดียว 
  3.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มี พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
  3.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีความเพียงพอของรายไดต่้างกนั  มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั 
  3.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต่างกนั  มี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาช นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น15 ปีข้ึนไป  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชมากกวา่
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
6 – 10 ปี  และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 11 - 15 ปี  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาช มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 6 – 10 ปี นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่าง 
  3.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีโรคประจ าตวัของตนเองต่างกนั มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผูมี้
โรคประจ าตวัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกวา่ผูไ้ม่มีโรคประจ าตวั 
 4.การวเิคราะห์ตวัแปร  ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   ท่ีสามารถท านาย พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   พบวา่  การมีจิตอาสา   การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   และ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   
สามารถร่วมกนัท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ไดร้้อยละ 23.40  และสมการท่ีได้
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จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.ผลการวเิคราะห์ ระดบัความรู้ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การมีจิตอาสา   และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  1.1 ผลการวเิคราะห์ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   พบวา่  ส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ร้อยละ 53.9 รองลงมามีความรู้ระดบัมาก  ร้อยละ 26  และมีความรู้ในระดบัความรู้นอ้ย 
ร้อยละ 20.1  ทั้งน้ีเน่ืองจาก อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดั
กาญจนบุรี   ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 49  ซ่ึงระดบัการศึกษานั้น
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และการเรียนรู้ของบุคคล  การศึกษาช่วยพฒันาคนใหมี้องคค์วามรู้  มี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และปรับตวัในเร่ืองต่างๆ  อีกทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ี
มีระดบัการศึกษานอ้ย  ท าใหก้ารรับรู้  การเขา้ใจ  และการจดจ าเน้ือหามีขอ้จ ากดั  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ตอบค าถามถูกตอ้งในเร่ือง เม่ือเกิดอารมณ์
โกรธ  ควรระบายออกดว้ยการท าร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 97.6  รองลงมาไดแ้ก่ 
การด่ืมสุราช่วยใหค้ลายเครียด และการรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง (อาหารประเภทผดั,ทอด) 
เป็นประจ าช่วยส่งเสริมสุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ 97.2 , 96.9 ตามล าดบั  ส่วนขอ้ค าถามท่ี อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนใหญ่ตอบผดิมากไดแ้ก่  แมจ้ะกินอาหารครบ 5 หมู่แลว้  ก็ควร
รับประทานอาหารเสริมและวติามินเพิ่มเพื่อป้องกนัโรคขาดสารอาหาร  และความโศกเศร้าเป็น
สาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมรุนแรง  และขา้วขาวกบัขา้วซอ้มมือ   เป็นขา้วท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่
แตกต่างกนั  และอารมณ์โกรธ  เสียใจ ไม่สามารถควบคุมไดคิ้ดเป็นร้อยละ 47.9 , 40.3 , 30.9 , 27.1
ตามล าดบั  แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองของการกินอาหารท่ี
ถูกตอ้ง  และดา้นการควบคุมอารมณ์ตนเอง  จึงท าให้ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มี
ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ                  
สุธารดี  รักพงษ ์(2549 : 63)  ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ส่วนใหญ่มี
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ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ร้อยละ  61.25  สอดคลอ้งกบั          
อรพินธ์   สายใย (2555 : 66)  ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าชุมชน มีความรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพในระดบัปานกลาง  ร้อยละ 46.7   และสอดคลอ้งกบัสุธนัย ์ สุนทรเสว ี
(2555 : 86)  ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  มีความรู้เร่ืองการออกก าลงั
กายในระดบัปานกลาง  ร้อยละ 61.2 
  1.2 ผลการวเิคราะห์ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   
พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.974) แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดก้าร
สนบัสุนน  ช่วยเหลือ  เก้ือกลูท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขในระดบัมาก  ท าให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ดว้ยความสบายใจ  และเสียสละไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และแสดงถึงการมีความสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่ง
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  จึงท าใหไ้ดรั้บการดูแลเอาใจใส่ใน
การท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นอยา่งดี  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นกลุ่ม
บุคคลทางสาธารณสุขท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  แต่การเขา้มามีส่วนร่วม
ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทั้งการดูแล  เอาใจใส่  ใหก้ าลงัใจ  วสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลข่าวสารจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เพื่อให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด  
ดว้ยเหตุน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จึงไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก  
ในดา้นการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหก้ าลงัใจ
ท่านในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 4.20)  ขอ้ท่ี 6  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแสดงความ
ห่วงใยเม่ือท่านออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 4.09)  ขอ้ท่ี 7 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้
ค  าชมเชยท่านเม่ือท่านรายงานผลการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 4.09) และขอ้ท่ี 4  เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขแสดงความมัน่ใจวา่ท่านสามารถท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดส้ าเร็จ  (x̄  = 4.09) 
เป็นตน้  และดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 13 ท่านไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  (x̄  = 4.21) ขอ้ท่ี 12 เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขจดัการอบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง การท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน            
(x̄  = 4.18) ขอ้ท่ี 10 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ใหค้  าปรึกษากบัท่านในเร่ืองการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน  (x̄  = 4.16)  และขอ้ท่ี 16 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาในการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน  (x̄  = 4.03) เป็นตน้  และดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของ  ดงัขอ้
ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 20 ท่านไดรั้บส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น 
เคร่ืองชัง่น ้าหนกั เคร่ืองวดัความดนัโลหิต สายวดัรอบเอว  ( x̄  = 4.11)  ขอ้ท่ี 17 เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข ใหค้วามช่วยเหลือท่านในการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ
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ประชาชน  (x̄  = 4.04)  ขอ้ท่ี 22 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีในการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน  (x̄  = 3.89)  และขอ้ท่ี 18 ท่านไดรั้บส่ือต่างๆ โปสเตอร์ แผน่
พบัจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อไปแจกในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 3.88) เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โสภณ  นุชเจริญ  ( 2551:104)  ผลการศึกษาพบวา่  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล  อยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.90)  และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เตือนใจ   ปาประโคน  (2556 : 53-54)  ผลการศึกษาพบวา่  แรง
สนบัสนุนทางสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย   แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นอารมณ์   แรงสนบัสนุนทาง
สังคมดา้นการประเมิน  แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และแรงสนบัสนุนทางสังคม
ดา้นทรัพยากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 1.3  ผลการวเิคราะห์ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก ชุมชน  พบวา่  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x̄  = 3.236)  แสดงวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดรั้บการสนบัสนุน  
ช่วยเหลือ  เก้ือกลู  ท่ีส่งผลต่อ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการ
สนบัสนุนทางดา้นอารมณ์  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) 
ผูน้ าชุมชน แสดงความห่วงใยเม่ือท่านออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 3.23)  ขอ้ท่ี 2 
ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนจาก องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./
อบท.) ผูน้ าชุมชน  (x̄  = 3.20) ขอ้ท่ี 6  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน  
สอบถามปัญหาการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากท่าน (x̄  = 3.20) เป็นตน้ ในการสนบัสนุน
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 9  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ า
ชุมชน แนะแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน (x̄  = 3.05) ขอ้ท่ี 13 องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน  เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต่อท่าน (x̄  = 3.05) และขอ้ท่ี 14  ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจาก องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน  (x̄  = 3.04)  ซ่ึงผูน้ าชุมชน 
(ก านนั,ผูใ้หญ่บา้น,ผูช่้วย,กรรมการหมู่บา้น)  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบต. หรือ เทศบาล) 
(นายก,ปลดั,สมาชิก,เจา้หนา้ท่ี) มีหนา้ท่ีในการพฒันาต าบล  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วฒันธรรม  รวมทั้งหนา้ท่ีในการบริการประชาชน  ซ่ึงยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังาน
ดา้นส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ใน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบต. หรือ เทศบาล) ส่วน
ผูน้ าชุมชนก็จะมีแนวทางคลา้ยคลึงกบั อบต.ตอ้งดูแลประชาชนในหมู่บา้นซ่ึงจะเนน้ไปในเร่ือง
เศรษฐกิจในครอบครัวเร่ืองท ามาหากิน  จึงยงัไม่เนน้ในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
หมู่บา้นของตนเอง  แต่หน่วยงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะมาร่วมกิจกรรมหรือใหก้ าลงัใจ  แสดงความ
ห่วงใย  หรือสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ขอ้มูลข่าวสาร  พอสมควร  โดยสรุปจากขอ้ค าถามการ
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สนบัสนุนทางสังคมจากชุมชนดงัขา้งตน้ ดว้ยเหตุผลน้ี  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จึง
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
โสภณ  นุชเจริญ  ( 2551:104)  ผลการศึกษาพบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄  = 3.16) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ละคร 
บุญแจง้  (2555 : 55)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ  ต าบลท่า
ชา้งคลอ้ง  อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข  จ านวน 
78 คน  ผลการศึกษาพบวา่  ภาพรวมไดรั้บ การสนบัสนุนจากองคก์าร  อยูใ่นระดบัปานกลาง           
(x̄  = 2.04) 
 1.4 ผลการวเิคราะห์ระดบั การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   พบวา่  อยูใ่น
ระดบัมาก (x̄  = 3.554) แสดงวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บ การสนบัสนุนดา้น
อารมณ์  ดา้นเคร่ืองอ านวยความสะดวก  ในการท างานส่งผลต่อ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนอยูใ่นระดบัมาก  ในการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 สมาชิกใน
ครอบครัวใหก้ าลงัใจท่านในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 3.90) ขอ้ท่ี 6 สมาชิกใน
ครอบครัวสนบัสนุนใหท้่านเขา้ร่วมในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 3.88) ขอ้ท่ี 7 
สมาชิกในครอบครัวยนิดีรับฟังปัญหาเก่ียวกบังานส่งเสริมสุขภาพประชาชนของท่าน  (x̄  = 3.80) 
และขอ้ท่ี 3 สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ท่านในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 3.78) และ
ในการสนบัสนุนทางดา้นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 15 
สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเร่ืองความปลอดภยัของยานพาหนะในการเดินทางใหท้่าน เม่ือท่าน
ออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บา้น  (x̄  = 3.74) ขอ้ท่ี 13 สมาชิกในครอบครัวดูแล
เร่ืองอาหารการกินของท่านเม่ือท่าน กลบัมาจากการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน  (x̄  = 3.75) 
ขอ้ท่ี 12 สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลสมาชิกในบา้นแทนท่านเม่ือท่านออกไปท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน (x̄  = 3.73) และขอ้ท่ี 14 สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลความสะอาดท่ีพกั
ใหท้่านเม่ือท่านออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน (x̄  = 3.71)  ท าให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท างานพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยความสบายใจ  และเตม็ใจพร้อมท่ีจะเสียสละ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และแสดงถึงความเขา้ใจระหวา่งสมาชิกในครอบครัวกบั อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  สมาชิกพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลืองานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บา้น  ได้
ใหก้ าลงัใจใหค้  าชมเชยและดูแลเอาใจใส่  และพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาและอุปสรรคของ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อท าให ้ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   และ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระอ่ืนๆภายในบา้น  และค่อยดูแลเร่ืองความปลอดภยัในการออกท างาน
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ส่งเสริมสุขภาพ  พร้อมช่วยจดัหาอุปกรณ์  ดว้ยเหตุน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจึงไดรั้บ
แรงสนบัสนุนจากครอบครัว อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  กนกทอง  สุวรรณ
บูลย ์( 2545:140 – 145)  ผลการศึกษาพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดรั้บการ
สนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  ในงานสาธารณสุขมูลฐานอยูใ่นระดบัมาก  และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เตือนใจ   ปาประโคน  (2556 : 53-54)  ผลการศึกษาพบวา่  แรง
สนบัสนุนทางสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย   แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นอารมณ์   แรงสนบัสนุนทาง
สังคมดา้นการประเมิน  แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และแรงสนบัสนุนทางสังคม
ดา้นทรัพยากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  1.5 ผลการวเิคราะห์การมีจิตอาสา   พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  (x̄  = 3.778) โดยดา้น
การช่วยเหลือผูอ่ื้น  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 6 ท่านเตม็ใจท่ีจะช่วยงานเม่ือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขขอ
ความร่วมมือ (x̄  = 4.20)  ขอ้ท่ี 7 ท่านจะใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เม่ือเพื่อนบา้นมาขอค าแนะน า   
(x̄  = 4.08) ขอ้ท่ี 8 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือเม่ือพบคนป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อย
ได้ (x̄  = 4.03) และขอ้ท่ี 9 เม่ือเพื่อนบา้นเกิดความทุกขใ์จ  ท่านจะเป็นเพื่อนคอยใหก้ าลงัใจ           
(x̄  = 4.03)  ส่วนดา้นการเสียสละ ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 17 ท่านร่วมกิจกรรมของงานสาธารณสุข
เช่น รณรงคไ์ขเ้ลือดออก  (x̄  = 4.15)  ขอ้ท่ี 11 ท่านเขา้ร่วมกบัผูน้ าชุมชนในการพฒันาหมู่บา้น        
(x̄  = 4.04)  และขอ้ท่ี 10 ท่านสละเวลาใหก้บังานของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  (x̄  = 3.93) และในดา้นความมุ่งมัน่พฒันา  ดงัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 19 ท่านเขา้ร่วมประชุม
เก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุข  (x̄  = 4.26) ขอ้ท่ี 18 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัส าคญัเช่นวนัพอ่       
(x̄  = 4.14) ขอ้ท่ี 21 ท่านปฏิบติังานในกลุ่มต่างๆเช่นแม่บา้น/อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน/
อาสาสมคัรสาธารณสุข/เกษตรกร  (x̄  = 3.84)  แสดงวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีจิต
อาสาระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นนัทรัตน์  ปริวติัธรรม ( 2553 : 23) ท่ีไดใ้ห้
ความหมายวา่  เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่  การเสียสละเวลา  ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย  สติปัญญา เพื่อ
สาธารณะประโยชน์  เป็นจิตใจท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี  การช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  เพื่อให้
ผูอ่ื้นมีความสุขดว้ยการกระท าดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นสาธารณะประโยชน์  สานึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม  เอาใจใส่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม   
และณฐัณิชากร   ศรีบริบูรณ์  (2550 : 30-32) กล่าววา่ลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง ท่ีมีจิตอาสาประกอบไป
ดว้ยพฤติกรรมหลกั  3 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นแรกคือ  การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  ท่ี
แสดงออกถึงความมีน ้าใจเอ้ืออาทร  จิตใจโอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่ ดา้นท่ีสองคือ  การเสียสละ
ต่อสังคมท่ีแสดงออกถึงการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  การเสียสละเงิน  เวลา ก าลงักาย 
ก าลงัทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  รวมทั้งการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  รู้จกั
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เป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ  และดา้นท่ีสามคือ    ความมุ่งมัน่พฒันา  คิดริเร่ิมในการพฒันาตนและสังคม
เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข    เม่ืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีจิตอาสาท่ีกล่าว

มาขา้งตน้  กล่าวโดยสรุป “จิตอาสา” เป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีประกอบดว้ยความมีน ้าใจ
และจิตส านึกหรือส านึกสาธารณะท่ีเสียสละแรงกาย  แรงใจ สติปัญญาเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สังคม ดว้ยเหตุน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จึงมีจิตอาสาอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ  เลอพงศ ์  สวนสังข ์(2549  : 71) ไดศึ้กษาการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในทศันะของอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   กลุ่มตวัอยา่ง  อาสาสมคัรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ในพื้นท่ีกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 9  จ านวน 210 คน  ผลการศึกษาพบวา่  ทศันะ
ของอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่อการด าเนินงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัภาพรวมทุกดา้นการ
สงเคราะห์  การพฒันาองคก์ร  การพฒันาสังคม  การแกไ้ขปัญหาสังคมอยูใ่นระดบัมาก                  
(x̄  = 3.801)   และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรสรวง   เถาตะก ู (2550 : บทคดัยอ่) พบวา่  การ
ปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 3.61)   
  1.6 ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  พบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (x̄  = 3.144) จากแบบสอบถาม พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดท้  า
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 27 ขอ้ จากขอ้
ค าถามทั้งหมด 40 ขอ้ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนดา้นอาหาร จ านวน 4 ขอ้ ดา้นออกก าลงั
กาย จ านวน 7 ขอ้ ดา้นอารมณ์ จ านวน 6 ขอ้ ดา้นไม่สูบบุหร่ี จ  านวน 3 ขอ้ และดา้นไม่ด่ืมสุรา 
จ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เกินคร่ึงหน่ึงของแบบสอบถาม  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ปฏิบติังาน
ดา้นสาธารณสุขหลายดา้น  เช่นส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  ฟ้ืนฟู  และติดตามดูแล  อีกทั้งภาระท่ี
ตอ้งรับผดิชอบทางบา้น  การท างานประกอบอาชีพ  และการเล้ียงดูครอบครัวตนเอง  รวมถึงตอ้ง
ท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเช่นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส านกังานคุมประพฤติ  กลุ่มแม่บา้น  
กลุ่มเกษตรกร  อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือนเป็นตน้  ท าใหมี้เวลาไม่เพียงพอในการด าเนินงาน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  แมว้า่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จะไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อยูใ่นระดบัมาก  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว อยูใ่นระดบัมาก  
และการมีจิตอาสาอยูใ่นระดบัมาก  จึงท าให้ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกญัญา  ใจทนั                   
(2552 : บทคดัยอ่) ผลการศึกษาพบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขมีการตดัสินใจในการแสดง
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พฤติกรรมเป็นผูน้ าการส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและการออกก าลงักาย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
สอดคลอ้งกบั มณชัยา  สุยะลงักา ( 2550 : 61) ผลการศึกษาพบวา่ในการปฏิบติัการสร้างเสริม
สุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ตามการรับรู้ของประชาชนในกิจกรรม 6 อ.
โดยรวมแลว้จะพบวา่  การปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
อยูใ่นระดบัปานกลาง   สอดคลอ้งกบั เกียรติศกัด์ิ  ศรีวงษช์ยั  (2554 : 79)  ผลการศึกษาพบวา่  
พฤติกรรมการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ อสม. โดยภาพรวมและรายดา้น ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (x̄  = 3.13)   สอดคลอ้งกบั ละคร  บุญแจง้ (2555 : บทคดัยอ่) การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง  อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย  พบวา่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  (x̄ = 2.10 , S.D. = 0.35)   และสอดคลอ้งกบั  กนกวรรณ   ส่งสุขเลิศสันติ        
(2555  : 119)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจงัหวดัอ านาจเจริญ  ผลการศึกษาพบวา่  มีระดบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 87.8) 
 2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  ของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   จ  าแนกตาม เพศ   อาย ุ  
สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   ความเพียงพอของรายได ้  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  และการมีโรคประจ าตวัท่ีแตกต่างกนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 เพศ  ผลการวเิคราะห์พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ไม่แตกต่างกนั   ซ่ึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  1 
ท่ีวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมี เพศต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนแตกต่างกนั   ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่แมเ้พศจะเป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างทางดา้น
ร่างกาย    รวมทั้งยงัเป็นตวัก าหนดบทบาทและบุคลิกภาพในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ซ่ึง
ความแตกต่างของเพศจะไม่เป็นขีดจ ากดัของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  เน่ืองจากทั้งเพศชายและ
เพศหญิงสามารถท่ีจะอธิบาย สอน ใหค้วามรู้หรือเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นส่งเสริมสุขภาพใหก้บั
ประชาชน  สร้างสุขภาพท่ีดีใหก้บัตนเองได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ น ้าทิพย ์มะลิ (2545:87) 
ท่ีพบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
นนทบุรี   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุกญัญา  ใจทนั (2552 : 74) ผลการศึกษาพบวา่ เพศท่ี
ต่างกนัมีการตดัสินใจในการแสดงพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและการ
ออกก าลงักาย  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
เกียรติศกัด์ิ ศรีวงษช์ยั (2554 : 79) ท่ีพบวา่ อสม. ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ  
อสม . ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ            
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สุชานุช  จ าปาศรี  (2555 :77)  ผลการศึกษาพบวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   ท่ีมีเพศต่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ พรทวี สุวรรณพรม  (2557 : 113) ผลการศึกษาพบวา่  การปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายโุดยรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจงัหวดัอุบลราชธานีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัเพศ 
   2.2 อาย ุ ผลการวเิคราะห์พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  2 ท่ีวา่
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
แตกต่างกนัโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ( x̄  = 3.448) มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอาย ุ     
40 – 50 ปี และ อายตุ  ่ากวา่ 40  ปีลงมา (x̄  = 3.115 , 2.969 ตามล าดบั) ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่  อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  จะมีการเรียนรู้  การสั่งสมประสบการณ์ใน
การส่งเสริมสุขภาพและงานทางดา้นสาธารณสุขท่ี  ไดรั้บการอบรม  มีวฒิุภาวะ  ความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ี  รอบคอบมีความเป็นเหตุเป็นผลในการท างาน  มากกวา่วยัอายอ่ืุนๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของถนดั   ธุระพนัธ์  (2551 : 49)  ท่ีพบวา่  อายมีุความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการ
ด าเนินงานสร้างสุขภาพ (r = .17) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  2.3 สถานภาพสมรส  ผลการวเิคราะห์พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น   ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั  จึง
ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  3  ท่ีวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีสถานภาพสมรสคู่ ( x̄  = 3.188)  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมากกวา่ โสด /หมา้ย/หยา่/แยก  (x̄  = 2.963) ซ่ึงอาจ
อธิบายไดว้า่ การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีสถานภาพสมรสคู่   ยอ่มมีประสบการณ์
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว   รวมทั้งการดูแลสุขภาพสมาชิกใน ชุมชน  มีวฒิุภาวะและความ
พร้อมของครอบครัวมีความสนใจในงานเร่ืองการดูแลสมาชิกในครอบครัวของตนเองทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สังคม จึงพร้อมท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  (2549 : 111) ท่ีพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมี สถานภาพสมรสต่างกนัมี
ส่วนร่วมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เรวดี โตศกัด์ิ  (2553 : 69) ท่ีพบวา่  สถานภาพการสมรส
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คู่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพชุมชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ในจงัหวดันครนายก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
   2.4 ระดบัการศึกษา  ผลการวเิคราะห์พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น   ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่าง
กนั  ซ่ึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  4 ท่ีวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่   อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ร้อยละ49 จบการศึกษาระดบัการศึกษาประถมศึกษา  จึงเห็นไดว้า่
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมีการเรียนการสอนใหค้วามรู้อยูใ่นทุกระดบัการศึกษาอยู่
แลว้ข้ึนอยูก่บั  เน้ือหาของการส่งเสริมสุขภาพ  เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ระดบัการศึกษาไม่ไดเ้ป็น
เคร่ืองยนืยนัความสามารถพื้นฐานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เช่น บุคคลท่ีจบระดบั
การศึกษาสูงๆ ก็ยงัเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพนอ้ยเพราะคิดวา่มีความรู้แลว้ก็เลยไม่คิดท่ีจะไปปฏิบติัหรือ
ส่งเสริมใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึงประโยชน์และโทษของการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี  ดงันั้นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่
แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุกญัญา  ใจทนั (2552 : 75) ผลการศึกษาพบวา่ 
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจในการแสดงพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการส่งเสริมสุขภาพดา้น
อาหารและการออกก าลงักาย  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ พรทวี  สุวรรณพรม (2557 : 133) ท่ีพบวา่  ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายโุดยรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจงัหวดั
อุบลราชธานี   และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกียรติศกัด์ิ ศรีวงษช์ยั (2554 : 79) ท่ีพบวา่ อสม. ท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ  อสม. ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
   2.5 ความเพียงพอของรายได ้ ผลการวเิคราะห์พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีความเพียงพอของรายได ้ต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่
แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  5  ท่ีวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีความ
เพียงพอของรายได ้ต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   แสดงว่าความ
เพียงพอของรายได ้  ท่ีแตกต่างกนัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนไม่แตกต่างกนั  ไม่วา่จะเป็นไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน  พอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ  หรือ
พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 
54.2 พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ  แสดงวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีรายรับพอกบัรายจ่ายจึง
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ไม่เดือดร้อน  พยายามด้ินรน  ขวนขวาย  หารายไดเ้พื่อมาใชจ่้ายในการด าเนินชีวติไปไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการใชชี้วติตามแบบหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ก็จะช่วยท าให ้ การด าเนินชีวติประจ าวนัและอนาคตจะไม่เดือดร้อนในเร่ืองการเป็นหน้ีส้ิน  และจะ
เกิดการออมทรัพยท์  าใหต้วับุคคลและสมาชิกในครอบครัวอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของสุกญัญา  ใจทนั (2552 : 75) ผลการศึกษาพบวา่ รายได้ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจ
ในการแสดงพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและการออกก าลงักาย  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรทวี สุวรรณ
พรม (2557 : บทคดัยอ่)  ผลการศึกษาพบวา่ รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายขุองอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จงัหวดัอุบลราชธานี 
   2.6 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น   ผลการวเิคราะห์
พบวา่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างกนัมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  6 ท่ีวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   ผลการศึกษา
พบวา่  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป (x̄  = 3.331)   
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกวา่ ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 11 – 15 ปี , 1 – 5 ปี , 6 – 10 ปี (x̄  = 3.300 , 2.993 , 2.940 ตามล าดบั) ซ่ึงอธิบายไดว้า่
อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นท่ีมีการท างานดา้นสาธารณสุขมาเป็นเวลานาน  จะช่วย
ท างานใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอยา่งมีประสบการณ์   ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   มากกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นท่ีมี ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีเขา้มาท างานดา้นสาธารณสุขใหม่ๆ  เน่ืองจาก อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ า
หมู่บา้นใหม่ตอ้งเรียนรู้งานดา้นสาธารณสุข   ตอ้งอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นใหม่
เพื่อพร้อมท่ีจะเขา้ท างานในดา้นสาธารณสุข   แต่ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของสมาชิกท่ีเขา้มา
เกิดความสนใจ  ใฝ่รู้  สู่ส่ิงท่ีไม่เคยทราบและไม่รู้มาก่อนจึงท าใหเ้ห็นวา่กลุ่ม 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี 
มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั  เพราะ อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นเก่าอาจเกิดความเฉ่ือยชา  และ
หนา้ท่ีการท างานของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไป  อาจจะเป็น อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น
บางคนในช่วง 6 – 10 ปี ก็อาจจะไม่มีการพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน  กล่าวโดยสรุป ระยะเวลา
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นมากยิง่ช่วยส่งผลใหเ้กิดการส่งเสริมสุขภาพใหก้บั
ประชาชนมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรินทร์  สมบูรณ์ ( 2547 : 94) ท่ีพบวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีระยะเวลาเป็นอาสาสมคัรแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในโครงการเมืองไทย
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แขง็แรงแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ              
ชนดัดา   ระดาฤทธ์ิ  (2549 : 116) ท่ีพบวา่  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
กบักระบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พฒัน์นรี  รัตนาจารย ์ ( 2550 : 34) ท่ีพบวา่ ระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน ต่างกนัมี การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  อาพิน  ไชยมชัชิม          
(2554 : 52)  ท่ีพบวา่ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพนัธ์ ทางบวกระดบัต ่า กบัการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  อ าเภอนาคู  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ (r = .209) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  2.7 การมีโรคประจ าตวั  ผลการวเิคราะห์พบวา่   อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีการมีโรคประจ าตวัต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  7  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   
ท่ีมีการมีโรคประจ าตวัต่างกนัมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแตกต่างกนั   โดยพบวา่  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีโรคประจ าตวั  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไม่มีโรคประจ าตวั  (x̄  = 3.323 , 3.088 ตามล าดบั) 
กล่าวโดยสรุปวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีโรคประจ าตวัเช่นโรคเบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อมัพฤกษ ์อมัพาต)  โรคกระเพาะ
อาหาร จึงตอ้งมีการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการใชห้ลกั 3อ.2ส. นั้นคือการเลือกกินอาหารท่ีถูกหลกั
สุขภาพ  ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  การควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี  
และหลีกเล่ียงการด่ืมสุรา  ซ่ึงถา้ปฏิบติัตนเองไดดี้ก็จะช่วยลดป่วยลดโรค  จึงท าให้ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  ในการส่งเสริมรณรงคส์ร้างสุขภาพท่ีดี
ใหก้บัประชาชน  ซ่ึงต่างกบั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีไม่มีโรคประจ าตวัอาจจะยงั
คิดถึงเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองและส่งเสริมสุขภาพผูอ่ื้นเป็นเร่ืองไกลตวั  เน่ืองจากตวัเองยงัไม่มี
โรคประจ าตวัและยงัไม่เกิดการเจบ็ป่วยข้ึนกบัร่างกายตนเองจึงยงัขาดการใหค้วามส าคญัในเร่ือง
หลกัการ 3อ.2ส.ใหก้บัตนเองและบุคคลรอบขา้งค่อนขา้งนอ้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณรงค์
ศกัด์ิ  ทองธรรมชาติ (2545 : 79) ท่ีพบวา่สมาชิกท่ีมีประวติัการเจบ็ป่วยท่ีต่างกนัคะแนนเฉล่ียการ
รับรู้บทบาทแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรุง  
วรบุตร (2550 : 77) ท่ีพบวา่ประชาชนวยักลางคนท่ีมีโรคประจ าตวัต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของทศันาวดี  
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เมยไธสง (2551 : 89) ท่ีพบวา่ประชาชนท่ีมีโรคประจ าตวัต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลการวเิคราะห์ตวัแปร  ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   การมีจิตอาสา ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี   
สรุปผลดงัน้ี 
  การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ  
พบวา่  การมีจิตอาสา มีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   และความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   โดยสามารถร่วมกนัท านาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  ไดร้้อยละ  23.4  ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 8  ท่ีวา่ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข    การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน   การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว   
การมีจิตอาสาท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  การมีจิตอาสา   เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบั 1 และ
สามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   ไดร้้อยละ 19.8  โดยการมีจิตอาสามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในระดบัปานกลาง ( r = .445) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่เม่ืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  การมีจิต
อาสาอยูใ่นระดบัมากก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  เน่ืองจากการมีจิต
อาสา (Volunteer spirit) เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเหล่าน้ี   มีความเอ้ืออาทร  
มีความเมตตาใหก้บัผูอ่ื้น พร้อมกบัการมีใจท่ีเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่  มีความรับผดิชอบ  เสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและเอาใจใส่ผูอ่ื้นดว้ยการกระท าดว้ยความสมคัรใจ  เพื่อท่ีจะไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นและสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัคนท่ีอยูใ่นชุมชนและสังคมเดียวกนั  ท าใหเ้กิดการพฒันาใหมี้ความเจริญยิง่ข้ึนไป
และก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะใชใ้นการพฒันาประเทศชาติได้ ต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ พรสรวง  เถาตะก ู(2550 : บทคดัยอ่)  ท่ีพบวา่ การท างานเป็นทีมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ( r = .440) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบั 2  และ สามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
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ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.2  แสดงวา่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เม่ือ
พิจารณามีความสัมพนัธ์   พบวา่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในระดบัปานกลาง ( r = .332) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่เม่ืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ไดรั้บการ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อยูใ่นระดบัมากก็มีแนวโนม้ท่ีจะมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สูง  เน่ืองจากการสนบัสนุนทางสังคมเป็นวธีิการส าคญั
เป็นวธีิในการส่งเสริมการช่วยเหลือกนัระหวา่ง จากครอบครัว  ชุมชน  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เช่น
ดา้นอารมณ์ ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนดูแล  การใหก้ าลงัใจ  ค  าชมเชย เอาใจใส่ ใหค้วามสนใจ
อนัท าใหเ้กิดความสบายใจ  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนในเร่ืองขอ้มูล
ข่าวสาร   ค  าแนะน าและการแนะแนวทาง  การใหค้  าปรึกษา  การประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน และไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนเก่ียวกบัวสัดุ   อุปกรณ์   ส่ิงของ  งบประมาณ
และการบริการท่ีจ าเป็น  โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู้สึกและส่ิงของต่างๆ  เพื่อน าไปสู่
ความตอ้งการของตนเองท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ  รู้สึกตนเองมีคุณค่า  และท าใหอ้ยูใ่นสังคมได้
อยา่งเป็นสุข ท าใหส้ามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ โสภณ   นุชเจริญ  ( 2551 : 104)  ท่ีพบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
ในชมรมสร้างสุขภาพ (r = .560) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
อาพิน ไชยมชัชิม (2554 : บทคดัยอ่) การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุก    การสนบัสนุนดา้นบุคลากร   การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ   การสนบัสนุนดา้นวสัดุ
อุปกรณ์และ  การสนบัสนุนดา้นการจดัการ   มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุก  (r = .176 ,   r = .245 , r = .262 ,  r = .308 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ละคร บุญแจง้ (2555 : 55) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่การสนบัสนุนจากองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ  ต าบลท่า
ชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย (r = .657) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของเตือนใจ  ปาประโคน  (2556 : 53-54) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่แรงสนบัสนุนทางสังคม  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นอารมณ์   แรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นการประเมิน  แรง
สนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และแรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นทรัพยากร  มี
ความสัมพนัธ์กบับทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
(r = .58, r = .55, r = .53, r = .43) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ กนกวรรณ   ส่งสุขเลิศสันติ (2555 : 124)  ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ การรับรู้แรงสนบัสนุนทางสังคม
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ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
จงัหวดัอ านาจเจริญ (r = .330) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็น
อนัดบั 3  และสามารถท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ1.4  โดย
พบวา่ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน ระดบัต ่า ( r = -.146) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 แสดงวา่เม่ือ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพมากก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนนอ้ยลง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ทุก
คนตอ้งเขา้รับการอบรมรับความรู้  ค  าช้ีแจง้และแนะน าในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากเจา้
หนา้สาธารณสุขเหมือนกนัทุกคน  ซ่ึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  มีวธีิการปฏิบติังานและลกัษณะของงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามรู้ท่ีเป็นเชิงวชิาการมากนกั
แต่จะเป็นทกัษะการปฏิบติังาน  ท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติังานมากกวา่การแสดงความรู้เน่ืองจาก
ประสบการณ์ในการท างานซ ้ าๆ  รูปแบบเดิมๆในชุมชนท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มี
การปฏิบติัเป็นประจ าและสามารถท าไดด้ว้ยการสอนดว้ยความรู้เบ้ืองตน้เช่น การวดัความดนัโลหิต  
การเจาะเลือดตรวจเบาหวาน  การชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูงและรอบเอว  แนะน าสาธิตการเลือกกิน
อาหารท่ีถูกหลกัสุขภาพเป็นตน้  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็น
ประจ า  เพื่อใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขน าไปปฏิบติักบับุคคลในครอบครัวเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ
และน าไปส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
ครอบครัว    เป็นตวัแปรท่ีไม่ถูกเลือกเขา้สมการท านาย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน   
เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเช่น การสาธิตแนะน าชกัชวน  อธิบาย
และสอนเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่   จะท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
เป็นส่วนใหญ่   ซ่ึงจะไดรั้บการช่วยเหลือดูแล  เอาใจใส่และค่อยใหก้ าลงัใจ  ใหค้  าชมเชยในการ
ท างานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ซ่ึงจะมีบางประเด็นของการไดรั้บแรงสนบัสนุน
ทางครอบครัวคลา้ยคลึงกนักบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี  เช่นในเร่ืองของการดูแลเอาใจ
ใส่  และห่วงใยเก่ียวกบัการออกไปปฏิบติังาน  ส่วนในดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน  เช่นเคร่ืองชัง่น ้าหนกั  สายวดัรอบเอว  อุปกรณ์การกีฬา  และงบประมาณท่ีใช้
ช่วยเหลือใหง้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   เม่ือเทียบกบัการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากชุมชนยงัขาดการช่วยเหลือ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการดูแลเอาใจ
ใส่  รวมถึงวสัดุอุปกรณ์  เม่ือเปรียบเทียบกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี  แต่อยา่งไรก็
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ตามอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จะไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน และการ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัวอยูใ่นระดบัใด   อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ก็สามารถ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้  ดั้งนั้นจึงท าให้ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากชุมชน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัว ไม่ถูกเลือกเขา้สมการในการท านาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น        
 
ข้อเสนอแนะของการวจัิย 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทาง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในอ าเภอบ่อพลอย   จงัหวดักาญจนบุรี  เป็น 2 ดา้น คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การน าไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
  1.1 จากผลการวจิยั   พบวา่   การมีจิตอาสา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพประชาชน  และสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดร้้อย
ละ 19.8   ดงันั้นในการคดัเลือก อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ควรใหค้วามส าคญัต่อ
คุณลกัษณะดา้นการมีจิตอาสา   เพื่อจะไดบุ้คลากรไปปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  1.2 จากผลการวจิยั  พบวา่  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขเป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมกบั
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   ไม่วา่เป็นการสนบัสนุนดา้นอารมณ์ในการช่วยเหลือ  ดูแล
เอาใจใส่  ใหก้ าลงัใจ  ค  าชมเชย  และ ใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทาง ใหเ้กิดทกัษะท่ีเหมาะสม  และ
ความสัมพนัธ์ในการท างานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ท าใหล้ดความเครียด  ความวติกกงัวลในเร่ืองงานดา้นสาธารณสุข  ในส่วนดา้นวสัดุอุปกรณ์ควร
สนบัสนุนส่ิงของท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ลอดเวลา  และมีการพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อยา่งต่อเน่ือง  ท าให้ การส่งเสริมสุขภาพประชาชน
เป็นไปอยา่งย ัง่ยนืสามารถพฒันาเป็นตน้แบบต่อไป   
  1.3 จากผลการวจิยั  พบวา่  ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ เป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   อยูใ่น
ระดบัปานกลางโดยความรู้มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
ดงันั้นควรมีการส่งเสริมใหเ้นน้ในเร่ืองการจดักิจกรรมแก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   
ใหม้ากข้ึนและเพิ่มเติมทกัษะการกระตุน้เตือน  สอนและอธิบาย  พร้อมทั้งจดักิจกรรมรณรงคใ์น
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เร่ืองการดูแลสุขภาพใหก้บั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   การมีส่วนรวมไดล้งมือท าและ
ปฏิบติัไดจ้ริงใหม้ากยิง่ข้ึน  โดยเพิ่มทกัษะในการส่ือสารพดูคุยในชีวติประจ าวนั  การมีมนุษย
สัมพนัธ์ใหก้บัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   และความปรารถนาดีท่ีมีต่อกนั  ยนิดีท่ีจะให้
การช่วยเหลือ  เก้ือกลูและแบ่งบนัซ่ึงกนัและกนัใหก้บัประชาชน  เพื่อท าใหเ้กิดพฤติกรรม การ
ส่งเสริมสุขภาพ กบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   กลา้ท่ีจะแนะน าและเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหก้บัคนในชุมชนต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป  
  1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  โดยศึกษาเชิงคุณภาพในบริบทเชิงสังคม  วฒันธรรม  เพื่อให้
ไดข้อ้มูลเชิงลึกส าหรับเป็นแนวทางในการ ส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นต่อไป 
   2. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชน  ท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ
จากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการส่งเสริมสุขภาพ
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  3. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเช่นสัมพนัธภาพ   การท างานเป็นทีม  ความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงาน  ความรับผดิชอบในงาน  ท่ีส่งผลต่อ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานในดา้นการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
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แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในอ าเภอบ่อพลอย   จังหวดักาญจนบุรี 

............................................................................................................................................................................... 
ค าอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลใชส้ าหรับท าวทิยานิพนธ์  เร่ือง  
 “พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในอ าเภอบ่อพลอย   
จงัหวดักาญจนบุรี”  ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน  ภาควชิาจิตวทิยาและการ
แนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  2. ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากท่านขอใหท้่านตอบค าถามทุกขอ้ค าถามตามความเป็นจริง  เพราะ
ขอ้มูลแต่ละขอ้มีความส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะเป็นความลบั  และ
ใชป้ระโยชน์เพื่อการประกอบวยิานิพจน์เท่านั้น  ผูต้อบไม่ตอ้งเขียนช่ือ – นามสกุล 
  3. โปรดตอบค าถามตามค าอธิบายในแต่ละส่วน  ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ีมี 7 ส่วน  
ประกอบดว้ย     

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ อาสาสมคัรสาธารณสุข 
 ประจ าหมู่บา้นจ านวน 7 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2  แบบทดสอบ ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  จ านวน 20 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จ านวน 40 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบั การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเจา้หนา้ท่ี 
  สาธารณสุข จ านวน 23 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากชุมชน  
  จ  านวน 21 ขอ้  
 ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
  จ  านวน 1 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีจิตอาสา จ านวน  25  ขอ้ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ท่ีท่านตอบแบบสอบถามน้ี 
        นายจกัรี   ปัถพี  
         นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน   

        ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
          บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี 

ส่วนที ่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ค าช้ีแจ้ง  จงใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่ง (     ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่าน  

1. เพศ 
(     )  ชาย  (     )  หญิง 
  
2. อาย…ุ…………ปี 
 
3. สถานภาพสมรส  
(     ) โสด 
(     )  คู่ 
(     )  หมา้ย/หยา่/แยก 
 
4. ระดบัการศึกษา 
(     )  ประถมศึกษา     
(     )  มธัยมศึกษา /ปวช. 
(     )  ตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 
5. ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ านวน.....................ปี 

 
6. ความเพียงพอของรายได ้
(     )  ไม่พอใช ้    
(     )  พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ 
(     )  พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ 
 
7. การมีโรคประจ าตวั 
(     )  ไม่มีโรคประจ าตวั    
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(     )  มีโรคประจ าตวั เช่นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด และโรคหลอด
เลือดสมองใหญ่ (อมัพฤกษ ์อมัพาต) โรคกระเพาะอาหาร 
 

ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ 
ค าอธิบาย  ค าถามต่อไปน้ีถามเก่ียวกบัความรู้การดูแลสุขภาพ 

   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในขอ้ท่ีถูก  และท าเคร่ืองหมาย  X  ในขอ้ท่ีผดิ 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ ค าคอบ 

1 ขา้วขาวกบัขา้วซอ้มมือ  เป็นขา้วท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่

แตกต่างกนั 

 

2 แมจ้ะกินอาหารครบ 5 หมู่แลว้  ก็ควรรับประทานอาหารเสริม
และวติามินเพิ่มเพื่อป้องกนัโรคขาดสารอาหาร 

 

3 การรับประทานอาหารท่ีมีกากใย ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เพราะไม่มีสารอาหารท่ีมีคุณค่า 

 

4 เราควรรับประทานอาหารใหค้รบทั้ง 3 ม้ือโดยไม่ตอ้งคิดถึง
ปริมาณในการกินก็ได ้

 

5 การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง(อาหารประเภทผดั,ทอด) 
เป็นประจ าช่วยส่งเสริมสุขภาพ 

 

6 การออกก าลงักายเป็นประจ าท าใหส่้วนต่างๆของร่างกายสึก
หรอไดง่้าย 

 

7 การออกก าลงักายช่วยท าให ้ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย
ดีข้ึน 

 

8 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  จะตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีใชแ้รง
มากๆ เพราะจะท าใหเ้หง่ือออกไดเ้ร็วและมาก 

 

9 ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั  หา้มออกก าลงักายเด็ดขาด  เพราะจะท าให้
อาการของโรครุนแรงมากข้ึน 

 

10 เม่ือเกิดอารมณ์โกรธ  ควรระบายออกดว้ยการท าร้ายตนเองหรือ

ผูอ่ื้น 
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ขอ้ท่ี ขอ้ความ ค าตอบ 
11 การสูบบุหร่ี  เป็นการผอ่นคลายอารมณ์วธีิหน่ึง  
12 ความเคร่งเครียดเป็นสาเหตุท าใหน้อนไม่หลบั  
13 การเกิดอารมณ์โกรธบ่อยๆ  ควรแกไ้ขโดยการกินยาคลายเครียด  
14 ความโศกเศร้าเป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมรุนแรง 

 
 

15 อารมณ์โกรธ  เสียใจ ไม่สามารถควบคุมได ้
 

 

16 บุหร่ีไม่ใช่สารเสพติด 
 

 

17 ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัผูสู้บบุหร่ีเป็นประจ า ไม่เส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง
ปอด 

 

18 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจราจรส่วนนอ้ยเกิดจากผูข้บัรถด่ืมสุรา 
 

 

19 ผูติ้ดสุราเร้ือรัง ไม่มีอาการวกิลจริตเช่นอาการเพอ้และสั่น  

20 การด่ืมสุราช่วยให ้คลายเครียด  

 
ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 ปฏิบติัเป็นประจ า      หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม ปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจ า 
 ปฏิบติับ่อยๆ       หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบ่อยๆ  
 ปฏิบติับางคร้ังบางคราว   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบางคร้ัง  
 บางคราว 
 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนาน ๆ  
 คร้ัง 
 ไม่เคยปฏิบติั  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยมีการปฏิบติัตามขอ้ความ  
 นั้น  
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

ด้านอาหาร 
1.ท่านแนะน าการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัมีคุณค่าทาง
โภชนาการใหค้นในชุมชน 
 

     

2.ท่านแนะน าคนในชุมชนวา่ไม่ควรบริโภคอาหาร

เน้ือสตัวติ์ดมนัหรืออาหารท่ีมีไขมนัมากๆ      

3.ท่านสอนการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ดว้ยชุดอาหาร

สาธิตใหค้นในชุมชน      

4.ท่านอธิบายเร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ใหค้นในชุมชน

ทราบ      

5.ท่านจดักิจกรรมรณรงคก์ารกินอาหารท่ีถูกหลกั

โภชนาการใหค้นในชุมชน      

6.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์เก่ียวกบัการบริโภคอาหารถูก

หลกัโภชนาการใหก้บัคนในชุมชน      

7.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรับประทานอาหารให้

ครบ 3 ม้ือ       

8.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรับประทานอาหารให้

ครบทั้ง 5 หมู่      

9.ท่านกระตุน้เตือนใหค้นในชุมชนไม่รับประทาน

อาหารรสจดั เช่น เคม็จดั เผด็จดั หวานจดั      

ด้านการออกก าลงักาย 
10.ท่านใหค้วามรู้เร่ืองการออกก าลงักายกบัคนใน 
ชุมชน 
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

11.ท่านจดักิจกรรมรณรงคอ์อกก าลงักายใหค้นใน

ชุมชน      

12.ท่านสาธิตการออกก าลงักายใหค้นในชุมชน      

13.ท่านสอนวธีิการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัเพศ

และวยัใหค้นในชุมชน      

14.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหค้วามรู้เร่ืองการออก

ก าลงักายในชุมชน      

15.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนออกก าลงักายอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ3-5คร้ังๆละ30-60นาที      

16.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนออกก าลงักายโดยการ
ท างานบา้น การออกเดิน การท าสวน 
 

     

17.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์สาธิตท่าทางการออกก าลงัท่ี
ถูกตอ้งใหค้นในชุมชนรับทราบ 
 

     

18.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนออกก าลงักายเป็น
ประจ า 
 

     

19.ท่านกระตุน้เตือนใหค้นในชุมชนออกก าลงักาย 
 
 

     

ด้านอารมณ์ 
20.ท่านใหค้วามรู้กบัคนในชุมชนเร่ืองการควบคุม

อารมณ์ทางลบ เช่น ดูทีว/ีฟังเพลง การออกก าลงักาย 

หลกัธรรมะ 

     



135 
 

 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

21.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์เก่ียวกบัวธีิการระบายความ

วติกกงัวล ใหก้บัคนในชุมชนรับทราบ      

22.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัเก่ียวกบัวธีิการระบาย
อารมณ์เศร้า หดหู่ ใหก้บัคนในชุมชน  

     

23.ท่านสอนใหค้นในชุมชนมีความรู้เร่ืองการจดัการกบั

อารมณ์ไม่พอใจ นอ้ยใจท่ีมีผลต่อตนเองและบุคคลรอบ

ขา้ง 
     

24.ท่านส่งเสริมใหค้นในชุมชนท ากิจกรรมเช่น ออก
ก าลงักาย เล่นดนตรี เพ่ือจดัการกบัความเครียด 
 

     

25.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีท า
ใหเ้กิดอารมณ์ผิดหวงั วติกกงัวล 
 

     

ด้านไม่สูบบุหร่ี 
26.ท่านจดัตั้งกลุ่ม งด ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใหค้นใน

ชุมชน 
     

27.ท่านติดป้ายเตือน เก่ียวกบั พิษภยัของบุหร่ี ใหค้นใน
ชุมชน 
 

     

28.ท่านสอนเร่ืองโทษของการสูบบุหร่ีเช่นโรคถุงลม

โปร่งพอง โรคมะเร็งปอดใหค้นในชุมชนทราบ      

29.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนเลิกสูบบุหร่ีเพื่อการมี

สุขภาพท่ีดี      

30.ท่านใหค้วามรู้กบัคนในชุมชุนเก่ียวกบัผลกระทบ

จากการสูบบุหร่ีท่ีเกิดกบับุคคลรอบขา้ง      
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

31.ท่านกระตุน้เตือนคนในชุมชนเร่ืองโทษของบุหร่ี      

32.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหร้้านคา้ในชุมชนไม่ขาย

บุหร่ีใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี      

ด้านไม่ดืม่สุรา 
33.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัเร่ืองพิษภยัของสุราใหค้น
ในชุมชน 

     

34.ท่านจดัตั้งกลุ่ม งด ลด ละ เลิก การด่ืมสุราใหค้นใน
ชุมชน 
 

     

35.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรวมกลุ่มท ากิจกรรมงด

การด่ืมสุรา      

36.ท่านใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัของสุราใหค้นในชุมชน

เช่นโรคตบัแขง็ โรคมะเร็งตบั      

37.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนเลิกด่ืมสุราเพื่อสุขภาพ      
38.ท่านจดักิจกรรมรณรงคง์ด ลด ละ เลิก การไม่ด่ืมสุรา

ใหค้นในชุมชน      

39.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหร้้านคา้ในชุมชนไม่ขาย

สุราใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี      

40.ท่านติดป้ายกระตุน้เตือนคนในชุมชนเร่ืองพิษภยั

ของสุรา      
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ส่วนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น ในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย ท่ีสุด   

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหก้ าลงัใจท่านในการ
ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

     

3.ท่านถูกเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ต าหนิเม่ือท่าน
ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่ไดต้าม
เป้าหมาย 

     

4.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแสดงความมัน่ใจวา่

ท่านสามารถท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ไดส้ าเร็จ 

     

5.ท่านเกิดความสบายใจเม่ือเจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุขออกท างานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนร่วมดว้ย 

     

6.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแสดงความห่วงใยเม่ือ

ท่านออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

7.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้  าชมเชยท่านเม่ือ
ท่านรายงานผลการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
8.ท่านไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

     

9.ท่านไดรั้บขอ้มูลช้ีแจงการปฏิบติังานจาก

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในการท างานส่งเสริม

สุขภาพประชาชน 
     

10.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ใหค้  าปรึกษากบัท่าน
ในเร่ืองการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

11.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่เคยแนะแนวทางใน
การท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บั
ท่าน 

     

12.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจดัการอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการท างานส่งเสริมประชาชน
ใหก้บัท่าน 

     

13.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

     

14.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่เคยประชาสัมพนัธ์
เร่ืองโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้
ท่านเขา้ร่วม 

     

15.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขพาท่านไปศึกษาดูงาน

เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือน ามา

พฒันางานของท่าน 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

16.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ใหก้บัท่าน 

     

ด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของ 
17.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้วามช่วยเหลือ

ท่านในการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

18.ท่านไดรั้บส่ือต่างๆ โปสเตอร์ แผน่พบัจาก

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพื่อไปแจกในการ

ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

19.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขสนบัสนุนงบประมาณ

ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

     

20.ท่านไดรั้บส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น เคร่ืองชัง่
น ้าหนกั เคร่ืองวดัความดนัโลหิต สายวดัรอบ
เอว 

     

21.ท่านไม่เคยไดรั้บป้ายไวนิลในเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจาก เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

     

22.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ านวยความสะดวก
ดา้นสถานท่ีในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ใหก้บัท่าน 

     

23.ท่านไดรั้บคู่มือด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
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ส่วนที ่5  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด   
 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน ให้

ก าลงัใจท่านในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ า

ชุมชน 

     

3.ท่านถูกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ า
ชุมชน ต าหนิเม่ือท่านท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

     

4.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
แสดงความห่วงใยเม่ือท่านออกท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

     

5องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน แสดง
ความมัน่ใจวา่ท่านจะท างานการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ส าเร็จลุล่วง 

     

6.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

สอบถามปัญหาการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนจาก

ท่าน 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
7.ท่านไดรั้บขอ้มูลช้ีแจงการปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.)ผูน้ า  

     

8.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน ไม่
เคยใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกบัท่าน 
 

     

9.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน แนะ

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

     

10.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน จดั

อบรมใหค้วามรู้กบัท่านในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชน 

     

11.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชนไม่
เคยประชาสมัพนัธ์ใหท่้านทราบเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

     

12.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชนไม่
เคยพาท่านไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเพ่ือน ามาพฒันางานของท่าน 
 

     

13.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน  
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต่อท่าน 

     

14.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

     

ด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของ 
15.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนใหก้บัท่าน 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

16.ท่านไดรั้บส่ือต่างๆ โปสเตอร์ แผน่พบัจากองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน ไปแจกในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

17.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
สนบัสนุนงบประมาณในการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนใหก้บัท่าน 
 

     

18. ท่านไดรั้บส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ในการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เช่น เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เคร่ืองวดัความดนั
โลหิต สายวดัรอบเอวจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./
อบท.) ผูน้ าชุมชน 

     

19.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีในการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชน 

     

20.ท่านไดรั้บเคร่ืองออกก าลงักายจากองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน เพ่ือไปใชใ้นการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

     

21.ท่านไดรั้บคู่มือด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนจาก

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

     

 
ส่วนที ่6  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด   
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.สมาชิกในครอบครัวใหก้ าลงัใจท่านในการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

     

2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน
จากสมาชิกในครอบครัว 

     

3.สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ท่านในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

     

4.สมาชิกในครอบครัวไม่พอใจเม่ือท่านไปท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

     

5.สมาชิกในครอบครัวไม่มัน่ใจวา่ท่านจะสามารถท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดส้ าเร็จ 

     

6.สมาชิกในครอบครัวสนบัสนุนใหท่้านเขา้ร่วมในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

7.สมาชิกในครอบครัวยนิดีรับฟังปัญหาเก่ียวกบังานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนของท่าน 

     

8.สมาชิกในครอบครัวช่วยแกไ้ขปัญหาการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนเม่ือท่านประสบปัญหา 

     

9.สมาชิกในครอบครัวชมเชยและยดึท่านเป็นแบบอยา่งในการ
ส่งเสริมสุขภาพตนเอง 

     

10.ท่านสามารถปรับทุกขเ์ก่ียวกบัการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกบัสมาชิกในครอบครัวได ้

     

11.สมาชิกในครอบครัวไต่ถามเก่ียวกบังานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนของท่าน 

     

ด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน 
12.สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลสมาชิกในบา้นแทนท่านเม่ือ
ท่านออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

     

13.สมาชิกในครอบครัวดูแลเร่ืองอาหารการกินของท่านเม่ือ
ท่าน กลบัมาจากการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

14.สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลความสะอาดท่ีพกัใหท่้านเม่ือ
ท่านออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

15.สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเร่ืองความปลอดภยัของ
ยานพาหนะในการเดินทางใหท่้าน เม่ือท่านออกไปท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บา้น 

     

16.สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลืองานท่านเก่ียวกบังาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

17.สมาชิกในครอบครัวจดัหาของใชท่ี้จ าเป็นใหท่้านในการ
ออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     

 
ส่วนที ่7  แบบสอบถามเกีย่วกบัการมีจิตอาสา 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 ปฏิบติัมากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 ปฏิบติัมาก  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปฏิบติัปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปาน 
 กลาง   
 ปฏิบติันอ้ย  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย  
 ท่ีสุด   
 

การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

ด้านการช่วยเหลอืผู้อืน่ 
1.เม่ือเด็ก ผูสู้งอาย ุและคนพิการขา้มถนนท่านจะเขา้ไป
ช่วยเหลือ 

     

2.ท่านรีบเขา้ไปช่วยเหลือเม่ือเห็นผูสู้งอายถืุอของหนกั 
 

     

3.เม่ือเพ่ือนบา้นไม่สบายท่านจะพาเพ่ือนบา้นไปหาหมอ      
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การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

4.ท่านจะแบ่ง ผกั ผลไม ้ใหเ้พ่ือนบา้น      
5.เม่ือเพ่ือนอาสาสมคัรสาธารณสุขของท่านท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไม่ไดท่้านจะใหค้วามช่วยเหลือ 

     

6.ท่านเตม็ใจท่ีจะช่วยงานเม่ือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขขอ
ความร่วมมือ 

     

7.ท่านจะใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เม่ือเพ่ือนบา้นมา
ขอค าแนะน า 

     

8.ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือเม่ือพบคนป่วย
ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อยได ้

     

9.เม่ือเพ่ือนบา้นเกิดความทุกขใ์จ  ท่านจะเป็นเพ่ือนคอย
ใหก้ าลงัใจ 

     

ด้านการเสียสละต่อสังคม 
10.ท่านสละเวลาใหก้บังานของโรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

     

11.ท่านเขา้ร่วมกบัผูน้ าชุมชนในการพฒันาหมู่บา้น      
12.ท่านบริจาคเงินท าบุญช่วยพฒันาวดัในหมู่บา้น      
13.เม่ือถึงวนัเด็กท่านเอาขนมไปเล้ียงเด็กๆท่ีโรงเรียน      
14.ท่านบริจาคเงินในการปรับปรุงโรงพยาบาล      
15.ท่านร่วมบริจาคส่ิงของใหโ้รงเรียนเม่ือมีการขอความ
ร่วมมือ 

     

16.ท่านร่วมกิจกรรมท่ีทางอ าเภอออกหน่วยเคล่ือนท่ี      
17.ท่านร่วมกิจกรรมของงานสาธารณสุขเช่น  รณรงค์
ไขเ้ลือดออก 

     

ด้านความมุ่งมัน่พฒันา 
18.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัส าคญัเช่นวนัพอ่ 

     

19.ท่านเขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุข      
20.ท่านร่วมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการพฒันา
ในหมู่บา้น 

     

21.ท่านปฏิบติังานในกลุ่มต่างๆเช่นแม่บา้น/อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน/อาสาสมคัรสาธารณสุข/เกษตรกร 
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การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

22.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทางศาสนา  เช่นการจดั
งานบุญ/เป็นกรรมการวดั 
 

     

23.ท่านเขา้ร่วมการพฒันาดา้นการศึกษา เช่นเป็น
กรรมการในสถานศึกษา/วทิยากรดา้นเกษตรใหโ้รงเรียน 

     

24.ท่านเขา้ร่วมการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนเช่น หา
อาชีพเสริมให ้อสม. คนในชุมชน 

     

25.ท่านเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆใหก้บัหมู่บา้น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

คะแนนของแบบสอบถามจ าแนกรายข้อ 
 



148 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี 

ส่วนที ่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ค าช้ีแจ้ง  จงใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่ง (     ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่าน  

1. เพศ 
(     )  ชาย  (     )  หญิง 
  
2. อาย…ุ…………ปี 
 
3. สถานภาพสมรส  
(     ) โสด 
(     )  คู่ 
(     )  หมา้ย/หยา่/แยก 
 
4. ระดบัการศึกษา 
(     )  ประถมศึกษา     
(     )  มธัยมศึกษา /ปวช. 
(     )  ตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 
5. ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ านวน.....................ปี 

 
6. ความเพียงพอของรายได ้
(     )  ไม่พอใช ้    
(     )  พอใชไ้ม่มีเหลือเก็บ 
(     )  พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ 
 
7. การมีโรคประจ าตวั 
(     )  ไม่มีโรคประจ าตวั    
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(     )  มีโรคประจ าตวั เช่นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด และโรคหลอด
เลือดสมองใหญ่ (อมัพฤกษ ์อมัพาต) โรคกระเพาะอาหาร 
 

ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ 
ค าอธิบาย  ค าถามต่อไปน้ีถามเก่ียวกบัความรู้การดูแลสุขภาพ 

   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในขอ้ท่ีถูก  และท าเคร่ืองหมาย  X  ในขอ้ท่ีผดิ 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
คนท่ีตอบถูก คนท่ีตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ขา้วขาวกบัขา้วซอ้มมือ  เป็นขา้วท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายไม่แตกต่างกนั 

199 69.1 89 
 

30.9 

2 แมจ้ะกินอาหารครบ 5 หมู่แลว้  ก็ควรรับประทาน
อาหารเสริมและวติามินเพ่ิมเพ่ือป้องกนัโรคขาด
สารอาหาร 

150 52.1 138 47.9 

3 การรับประทานอาหารท่ีมีกากใย ไม่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายเพราะไม่มีสารอาหารท่ีมีคุณค่า 

246 85.4 42 14.6 

4 เราควรรับประทานอาหารใหค้รบทั้ง 3 ม้ือโดยไม่ตอ้ง
คิดถึงปริมาณในการกินก็ได ้

221 76.7 67 23.3 

5 การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง(อาหารประเภทผดั
,ทอด) เป็นประจ าช่วยส่งเสริมสุขภาพ 

279 96.9 9 3.1 

6 การออกก าลงักายเป็นประจ าท าใหส่้วนต่างๆของ
ร่างกายสึกหรอไดง่้าย 

273 94.8 15 5.2 

7 การออกก าลงักายช่วยท าให ้ระบบยอ่ยอาหารและ
ระบบขบัถ่ายดีข้ึน 

274 95.1 14 4.9 

8 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ จะตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีใช้
แรงมากๆ เพราะจะท าใหเ้หง่ือออกไดเ้ร็วและมาก 

266 92.4 22 7.6 

9 ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั หา้มออกก าลงักายเด็ดขาด  เพราะจะ
ท าใหอ้าการของโรครุนแรงมากข้ึน 

272 94.4 16 5.6 

10 เม่ือเกิดอารมณ์โกรธ  ควรระบายออกดว้ยการท าร้าย

ตนเองหรือผูอ่ื้น 

281 97.6 7 2.4 

11 การสูบบุหร่ี  เป็นการผอ่นคลายอารมณ์วธีิหน่ึง 265 92.0 23 8.0 
12 ความเคร่งเครียดเป็นสาเหตุท าใหน้อนไม่หลบั 

 
243 84.4 45 15.6 
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ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
คนท่ีตอบถูก คนท่ีตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
13 การเกิดอารมณ์โกรธบ่อยๆ  ควรแกไ้ขโดยการกินยา

คลายเครียด 
273 94.8 15 5.2 

14 ความโศกเศร้าเป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมรุนแรง 
 

172 59.7 116 40.3 

15 อารมณ์โกรธ  เสียใจ ไม่สามารถควบคุมได ้
 

210 72.9 78 27.1 

16 บุหร่ีไม่ใช่สารเสพติด 
 

262 91.0 26 9.0 

17 ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัผูสู้บบุหร่ีเป็นประจ า ไม่เส่ียงต่อการ
เป็นมะเร็งปอด 

262 91.0 26 9.0 

18 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจราจรส่วนนอ้ยเกิดจากผูข้บัรถ
ด่ืมสุรา 

233 80.9 55 19.1 

19 ผูติ้ดสุราเร้ือรัง ไม่มีอาการวกิลจริตเช่นอาการเพอ้และ

สัน่ 

235 81.6 53 18.4 

20 การด่ืมสุราช่วยให ้คลายเครียด 280 97.2 8 2.8 

 
 
ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 ปฏิบติัเป็นประจ า      หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม ปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจ า 
 ปฏิบติับ่อยๆ       หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบ่อยๆ  
 ปฏิบติับางคร้ังบางคราว   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบางคร้ัง  
 บางคราว 
 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนาน ๆ  
 คร้ัง 
 ไม่เคยปฏิบติั  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยมีการปฏิบติัตามขอ้ความ  
 นั้น  
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

ด้านอาหาร 
1.ท่านแนะน าการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัมีคุณค่าทาง
โภชนาการใหค้นในชุมชน 
 

 
91 

(31.6) 

 
98 

(34.0) 

 
80 

(27.8) 

 
17 

(5.9) 

 
2 

(0.7) 

2.ท่านแนะน าคนในชุมชนวา่ไม่ควรบริโภคอาหารเน้ือสตัว์

ติดมนัหรืออาหารท่ีมีไขมนัมากๆ 
60 

(20.8) 
87 

(30.2) 
105 

(36.5) 
24 

(8.3) 
12 

(4.2) 

3.ท่านสอนการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ดว้ยชุดอาหาร

สาธิตใหค้นในชุมชน 
25 

(8.7) 
55 

(19.1) 
99 

(34.4) 
61 

(21.2) 
48 

(16.7) 

4.ท่านอธิบายเร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ใหค้นในชุมชนทราบ 49 
(17.0) 

84 
(29.2) 

106 
(36.8) 

40 
(13.9) 

9 
(3.1) 

5.ท่านจดักิจกรรมรณรงคก์ารกินอาหารท่ีถูกหลกั

โภชนาการใหค้นในชุมชน 
45 

(15.6) 
54 

(18.8) 
85 

(29.5) 
68 

(23.6) 
36 

(12.5) 

6.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์เก่ียวกบัการบริโภคอาหารถูกหลกั

โภชนาการใหก้บัคนในชุมชน 
26 

(9.0) 
49 

(17.0) 
84 

(29.2) 
73 

(25.3) 
56 

(19.4) 

7.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรับประทานอาหารใหค้รบ 3 

ม้ือ  
111 

(38.5) 
87 

(30.2) 
66 

(22.9) 
16 

(5.6) 
8 

2.8) 

8.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรับประทานอาหารใหค้รบทั้ง 

5 หมู่ 
96 

(33.3) 
112 

(38.9) 
51 

(17.7) 
27 

(9.4) 
2 

(0.7) 

9.ท่านกระตุน้เตือนใหค้นในชุมชนไม่รับประทานอาหาร

รสจดั เช่น เคม็จดั เผด็จดั หวานจดั 
123 

(42.7) 
82 

(28.5) 
49 

(17.0) 
21 

(7.3) 
13 

(4.5) 

ด้านการออกก าลงักาย 
10.ท่านใหค้วามรู้เร่ืองการออกก าลงักายกบัคนใน 
ชุมชน 
 

55 
(19.1) 

93 
(32.3) 

101 
(35.1) 

35 
(12.2) 

4 
(1.4) 
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ด้านการออกก าลงักาย 
10.ท่านใหค้วามรู้เร่ืองการออกก าลงักายกบัคนใน 
ชุมชน 

55 
(19.1) 

93 
(32.3) 

101 
(35.1) 

35 
(12.2) 

4 
(1.4) 

11.ท่านจดักิจกรรมรณรงคอ์อกก าลงักายใหค้นในชุมชน 23 
(8.0) 

55 
(19.1) 

92 
(31.9) 

73 
(25.3) 

45 
(15.6) 

12.ท่านสาธิตการออกก าลงักายใหค้นในชุมชน 17 
(5.9) 

46 
(16.0) 

100 
(34.7) 

78 
(27.1) 

47 
(16.3) 

13.ท่านสอนวธีิการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั

ใหค้นในชุมชน 
24 

(8.0) 
51 

(17.7) 
102 

(35.4) 
71 

(24.7) 
40 

(13.9) 

14.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหค้วามรู้เร่ืองการออกก าลงั

กายในชุมชน 
23 

(8.0) 
44 

(15.3) 
90 

(31.3) 
79 

(27.4) 
52 

(18.1) 

15.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนออกก าลงักายอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ3-5คร้ังๆละ30-60นาที 
54 

(18.8) 
93 

(32.3) 
81 

(28.1) 
50 

(17.4) 
10 

(3.5) 

16.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนออกก าลงักายโดยการ
ท างานบา้น การออกเดิน การท าสวน 
 

76 
(26.4) 

104 
(36.1) 

62 
(21.5) 

40 
(13.9) 

6 
(2.1) 

17.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์สาธิตท่าทางการออกก าลงัท่ี
ถูกตอ้งใหค้นในชุมชนรับทราบ 
 

15 
(5.2) 

55 
(19.1) 

93 
(32.3) 

53 
(18.4) 

72 
(25.0) 

18.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนออกก าลงักายเป็นประจ า 
 

74 
(25.7) 

88 
(30.6) 

80 
(27.8) 

38 
(13.2) 

8 
(2.8) 

19.ท่านกระตุน้เตือนใหค้นในชุมชนออกก าลงักาย 
 
 

52 
(18.1) 

109 
(37.8) 

79 
(27.4) 

42 
(14.6) 

6 
(2.1) 

ด้านอารมณ์ 
20.ท่านใหค้วามรู้กบัคนในชุมชนเร่ืองการควบคุมอารมณ์

ทางลบ เช่น ดูทีว/ีฟังเพลง การออกก าลงักาย หลกัธรรมะ 

41 
(14.2) 

91 
(31.6) 

85 
(29.5) 

57 
(19.8) 

14 
(4.9) 
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

21.ท่านติดป้าย/โปสเตอร์เก่ียวกบัวธีิการระบายความวติก

กงัวล ใหก้บัคนในชุมชนรับทราบ 
20 

(6.9) 
49 

(17.0) 
76 

(26.4) 
64 

(22.2) 
79 

(27.4) 

22.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัเก่ียวกบัวธีิการระบายอารมณ์
เศร้า หดหู่ ใหก้บัคนในชุมชน  

19 
(6.6) 

52 
(18.1) 

84 
(29.2) 

61 
(21.2) 

72 
(25.0) 

23.ท่านสอนใหค้นในชุมชนมีความรู้เร่ืองการจดัการกบั

อารมณ์ไม่พอใจ นอ้ยใจท่ีมีผลต่อตนเองและบุคคลรอบขา้ง 
21 

(7.3) 
50 

(17.4) 
105 

(36.5) 
81 

(28.1) 
31 

(10.8) 

24.ท่านส่งเสริมใหค้นในชุมชนท ากิจกรรมเช่น ออกก าลงั
กาย เล่นดนตรี เพ่ือจดัการกบัความเครียด 
 

35 
(12.2) 

75 
(26.0) 

97 
(33.7) 

64 
(22.2) 

17 
(5.9) 

25.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีท าให้
เกิดอารมณ์ผิดหวงั วติกกงัวล 

28 
(9.7) 

64 
(22.2) 

98 
(34.0) 

61 
(21.2) 

37 
(12.8) 

ด้านไม่สูบบุหร่ี 
26.ท่านจดัตั้งกลุ่ม งด ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใหค้นใน

ชุมชน 

22 
(7.6) 

43 
(14.9) 

64 
(22.2) 

54 
(18.8) 

105 
(36.5) 

27. ท่านติดป้ายเตือนเก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีใหค้นใน
ชุมชน 
 

32 
(11.1) 

64 
(22.2) 

78 
(27.1) 

60 
(20.8) 

54 
(18.8) 

28.ท่านสอนเร่ืองโทษของการสูบบุหร่ีเช่นโรคถุงลมโปร่ง

พอง โรคมะเร็งปอดใหค้นในชุมชนทราบ 
59 

(20.5) 
85 

(29.5) 
98 

(34.0) 
27 

(9.4) 
19 

(6.6) 

29.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนเลิกสูบบุหร่ีเพ่ือการมี

สุขภาพท่ีดี 
68 

(23.6) 
101 

(35.1) 
79 

(27.4) 
32 

(11.1) 
8 

(2.8) 

30.ท่านใหค้วามรู้กบัคนในชุมชุนเก่ียวกบัผลกระทบจาก

การสูบบุหร่ีท่ีเกิดกบับุคคลรอบขา้ง 
74 

(25.7) 
100 

(34.7) 
73 

(25.3) 
34 

(11.8) 
8 

(2.8) 

31.ท่านกระตุน้เตือนคนในชุมชนเร่ืองโทษของบุหร่ี 68 
(23.6) 

106 
(36.8) 

67 
(23.3) 

37 
(12.8) 

10 
(3.5) 
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ระดบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

32.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหร้้านคา้ในชุมชนไม่ขายบุหร่ี

ใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
31 

(10.8) 
75 

(26.0) 
71 

(24.7) 
52 

(18.1) 
59 

(20.5) 

ด้านไม่ดืม่สุรา 
33.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัเร่ืองพิษภยัของสุราใหค้นใน
ชุมชน 

25 
(8.7) 

61 
(21.2) 

85 
(29.5) 

57 
(19.8) 

60 
(20.8) 

34.ท่านจดัตั้งกลุ่ม งด ลด ละ เลิก การด่ืมสุราใหค้นใน
ชุมชน 
 

25 
(8.7) 

40 
(13.9) 

63 
(21.9) 

68 
(23.6) 

92 
(31.9) 

35.ท่านแนะน าใหค้นในชุมชนรวมกลุ่มท ากิจกรรมงดการ

ด่ืมสุรา 
19 

(6.6) 
63 

(21.9) 
90 

(31.3) 
60 

(20.8) 
56 

(19.4) 

36.ท่านใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัของสุราใหค้นในชุมชนเช่น

โรคตบัแขง็ โรคมะเร็งตบั 
43 

(14.9) 
92 

(31.9) 
87 

(30.2) 
51 

(17.7) 
15 

(5.2) 

37.ท่านชกัชวนใหค้นในชุมชนเลิกด่ืมสุราเพ่ือสุขภาพ 
47 

(16.3) 
87 

(30.2) 
94 

(32.6) 
47 

(16.3) 
13 

(4.5) 
38.ท่านจดักิจกรรมรณรงคง์ด ลด ละ เลิก การไม่ด่ืมสุราให้

คนในชุมชน 
28 

(9.7) 
81 

(28.1) 
68 

(23.6) 
63 

(21.9) 
48 

(16.7) 

39.ท่านแจกเอกสารแผน่พบัใหร้้านคา้ในชุมชนไม่ขายสุรา

ใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
27 

(9.4) 
56 

(19.4) 
82 

(28.5) 
58 

(20.1) 
65 

(22.6) 

40.ท่านติดป้ายกระตุน้เตือนคนในชุมชนเร่ืองพิษภยัของ

สุรา 
28 

(9.7) 
55 

(19.1) 
71 

(24.7) 
69 

(24.0) 
65 

(22.6) 
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ส่วนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถาม เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น ในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย ท่ีสุด   

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหก้ าลงัใจท่านในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 
0 

(0) 

 
4 

(1.4) 

 
35 

(12.2) 

 
149 

(51.7) 

 
100 

(34.7) 
2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

1 
(0.3) 

10 
(3.5) 

127 
(44.1) 

109 
(37.8) 

41 
(14.2) 

3.ท่านถูกเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ต าหนิเม่ือท่านท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่ไดต้ามเป้าหมาย 

6 
(2.1) 

24 
(8.3) 

60 
(20.8) 

95 
(33.0) 

103 
(35.8) 

4.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแสดงความมัน่ใจวา่ท่าน

สามารถท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดส้ าเร็จ 

40 
(13.9) 

147 
(51.0) 

100 
(34.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

5.ท่านเกิดความสบายใจเม่ือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขออก

ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนร่วมดว้ย 

116 
(40.3) 

136 
(47.2) 

34 
(11.8) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

6.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแสดงความห่วงใยเม่ือท่าน

ออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

81 
(28.1) 

158 
(54.9) 

43 
(14.9) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

7.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้  าชมเชยท่านเม่ือท่าน
รายงานผลการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 

56 
(19.4) 

141 
(49.0) 

83 
(28.8) 

8 
(2.8) 

0 
(0) 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
8.ท่านไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

 
82 

(28.5) 

 
151 

(52.4) 

 
46 

(16.0) 

 
7 

(2.4) 

 
2 

(0.7) 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

9.ท่านไดรั้บขอ้มูลช้ีแจงการปฏิบติังานจากเจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุขในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
78 

(27.1) 
157 

(54.5) 
49 

(17.0) 
4 

(1.4) 
0 

(0) 

10.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้  าปรึกษากบัท่านในเร่ือง
การท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

91 
(31.6) 

154 
(53.5) 

41 
(14.2) 

2 
(0.7) 

0 
(0) 

11. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่เคยแนะแนวทางในการ
ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

9 
(3.1) 

32 
(11.1) 

44 
(15.3) 

45 
(15.6) 

158 
(54.9) 

12.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจดัการอบรมใหค้วามรู้ใน
เร่ืองการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

105 
(36.5) 

137 
(47.6) 

41 
(14.2) 

4 
(1.4) 

1 
(0.3) 

13.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

109 
(37.8) 

135 
(46.9) 

39 
(13.5) 

5 
(1.7) 

0 
(0) 

14.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่เคยประชาสมัพนัธ์เร่ือง
โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือใหท่้านเขา้
ร่วม 

15 
(5.2) 

28 
(9.7) 

33 
(11.5) 

40 
(13.9) 

172 
(59.7) 

15.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขพาท่านไปศึกษาดูงาน

เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือน ามา

พฒันางานของท่าน 

54 
(18.8) 

114 
(39.6) 

79 
(27.4) 

19 
(6.6) 

22 
(7.6) 

16.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 
 

69 
(24.0) 

166 
(57.6) 

48 
(16.7) 

4 
(1.4) 

1 
(0.3) 

ด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของ 
17.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้วามช่วยเหลือท่านใน

การจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการส่งเสริม

สุขภาพประชาชน 

 
86 

(29.9) 

 
130 

(45.1) 

 
70 

(24.3) 

 
2 

(0.7) 

 
0 

(0) 

18.ท่านไดรั้บส่ือต่างๆ โปสเตอร์ แผน่พบัจาก

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพ่ือไปแจกในการส่งเสริม

สุขภาพประชาชน 

70 
(24.3) 

127 
(44.1) 

80 
(27.8) 

8 
(2.8) 

3 
(1.0) 



157 
 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

19.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขสนบัสนุนงบประมาณในการ

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

55 
(19.1) 

101 
(35.1) 

112 
(38.9) 

15 
(5.2) 

5 
(1.7) 

20.ท่านไดรั้บส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
เคร่ืองวดัความดนัโลหิต สายวดัรอบเอว 

104 
(36.1) 

119 
(41.3) 

61 
(21.2) 

2 
(0.7) 

2 
(0.7) 

21.ท่านไม่เคยไดรั้บป้ายไวนิลในเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

15 
(5.2) 

30 
(10.4) 

70 
(24.3) 

55 
(19.1) 

118 
(41.0) 

22.เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ านวยความสะดวกดา้น
สถานท่ีในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

73 
(25.3) 

123 
(42.7) 

82 
(28.5) 

6 
(2.1) 

4 
(1.4) 

23.ท่านไดรั้บคู่มือด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

59 
(20.5) 

134 
(46.5) 

86 
(29.9) 

8 
(2.8) 

1 
(0.3) 

 
ส่วนที ่5  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด   

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

ใหก้ าลงัใจท่านในการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 
33 

(11.5) 

 
103 

(35.8) 

 
112 

(38.9) 

 
14 

(4.9) 

 
26 

(9.0) 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) 

ผูน้ าชุมชน 

25 
(8.7) 

84 
(29.2) 

127 
(44.1) 

29 
(10.1) 

23 
(8.0) 

3.ท่านถูกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ า
ชุมชน ต าหนิเม่ือท่านท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 

6 
(2.1) 

28 
(9.7) 

62 
(21.5) 

69 
(24.0) 

123 
(42.7) 

 
4.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
แสดงความห่วงใยเม่ือท่านออกท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

29 
(10.1) 

76 
(26.4) 

140 
(48.6) 

17 
(5.9) 

26 
(9.0) 

5องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
แสดงความมัน่ใจวา่ท่านจะท างานการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนส าเร็จลุล่วง 
 

21 
(7.3) 

108 
(37.5) 

123 
(42.7) 

14 
(4.9) 

22 
(7.6) 

6.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

สอบถามปัญหาการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จากท่าน 

21 
(7.3) 

89 
(30.9) 

129 
(44.8) 

25 
(8.7) 

24 
(8.3) 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
7.ท่านไดรั้บขอ้มูลช้ีแจงการปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.)

ผูน้ า  

 
27 

(9.4) 

 
89 

(30.9) 

 
109 

(37.8) 

 
34 

(11.8) 

 
29 

(10.1) 

8.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
ไม่เคยใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกบัท่าน 
 

15 
(5.2) 

33 
(11.5) 

76 
(26.4) 

82 
(28.5) 

82 
(28.5) 

9.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

แนะแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหก้บั

ท่าน 

21 
(7.3) 

76 
(26.4) 

120 
(41.7) 

38 
(13.2) 

33 
(11.5) 



159 
 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

10.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

จดัอบรมใหค้วามรู้กบัท่านในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชน 

21 
(7.3) 

85 
(29.5) 

112 
(38.9) 

41 
(14.2) 

29 
(10.1) 

11.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน
ไม่เคยประชาสมัพนัธ์ใหท่้านทราบเก่ียวกบัการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

15 
(5.2) 

34 
(11.8) 

79 
(27.4) 

73 
(25.3) 

87 
(30.2) 

12.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน
ไม่เคยพาท่านไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเพ่ือน ามาพฒันางานของท่าน 
 

15 
(5.2) 

41 
(14.2) 

82 
(28.5) 

65 
(22.6) 

85 
(29.5) 

13.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต่อท่าน 

16 
(5.6) 

82 
(28.5) 

117 
(40.6) 

46 
(16.0) 

27 
(9.4) 

14.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) 

ผูน้ าชุมชน 

21 
(7.3) 

66 
(22.9) 

135 
(46.9) 

35 
(12.2) 

31 
(10.8) 

ด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของ 
15.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานส่งเสริม

สุขภาพประชาชนใหก้บัท่าน 

 
22 

(7.6) 

 
77 

(26.7) 

 
130 

(45.1) 

 
30 

(10.4) 

 
29 

(10.1) 

16.ท่านไดรั้บส่ือต่างๆ โปสเตอร์ แผน่พบัจากองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน ไปแจกใน
การท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 

18 
(6.3) 

62 
(21.5) 

99 
(34.4) 

65 
(22.6) 

44 
(15.3) 

17.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 
สนบัสนุนงบประมาณในการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนใหก้บัท่าน 
 

41 
(14.2) 

89 
(30.9) 

105 
(36.5) 

24 
(8.3) 

29 
(10.1) 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากชุมชน 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

18.ท่านไดรั้บส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ในการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เช่น เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เคร่ืองวดัความ
ดนัโลหิต สายวดัรอบเอวจากองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

33 
(11.5) 

97 
(33.7) 

89 
(30.9) 

38 
(13.2) 

31 
(10.8) 

19.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน 

อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีในการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชน 

29 
(10.1) 

104 
(36.1) 

101 
(35.1) 

31 
(10.8) 

23 
(8.0) 

20.ท่านไดรั้บเคร่ืองออกก าลงักายจากองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ าชุมชน เพื่อไปใชใ้นการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

22 
(7.6) 

76 
(26.4) 

90 
(31.3) 

45 
(15.6) 

55 
(19.1) 

21.ท่านไดรั้บคู่มือด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(อบต./อบท.) ผูน้ า

ชุมชน 

21 
(7.3) 

69 
(24.0) 

88 
(30.6) 

60 
(20.8) 

50 
(17.4) 

 
ส่วนที ่6  แบบสอบถามเกีย่วกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 มาก     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง   
 นอ้ย     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด   

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านอารมณ์ 
1.สมาชิกในครอบครัวใหก้ าลงัใจท่านในการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

 
63 

(21.9) 

 
140 

(48.6) 

 
79 

(27.4) 

 
6 

(2.1) 

 
0 

(0) 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2.ท่านไดรั้บค าชมเชยในการท างานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนจากสมาชิกในครอบครัว 

43 
(14.9) 

138 
(47.9) 

97 
(33.7) 

8 
(2.8) 

2 
(0.7) 

3.สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ท่านในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

46 
(16.0) 

141 
(49.0) 

92 
(31.9) 

9 
(3.1) 

0 
(0) 

4.สมาชิกในครอบครัวไม่พอใจเม่ือท่านไปท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

10 
(3.5) 

35 
(12.2) 

54 
(18.8) 

57 
(19.8) 

132 
(45.8) 

5.สมาชิกในครอบครัวไม่มัน่ใจวา่ท่านจะสามารถท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนไดส้ าเร็จ 

13 
(4.5) 

47 
(16.3) 

75 
(26.0) 

47 
(16.3) 

106 
(36.8) 

6.สมาชิกในครอบครัวสนบัสนุนใหท่้านเขา้ร่วมในการ
ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

62 
(21.5) 

139 
(48.3) 

78 
(27.1) 

8 
(2.8) 

1 
(0.3) 

7.สมาชิกในครอบครัวยนิดีรับฟังปัญหาเก่ียวกบังาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของท่าน 

49 
(17.0) 

138 
(47.9) 

96 
(33.3) 

5 
(1.7) 

0 
(0) 

8.สมาชิกในครอบครัวช่วยแกไ้ขปัญหาการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเม่ือท่านประสบปัญหา 

29 
(10.1) 

108 
(37.5) 

129 
(44.8) 

22 
(7.6) 

0 
(0) 

9.สมาชิกในครอบครัวชมเชยและยดึท่านเป็นแบบอยา่ง
ในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง 

31 
(10.8) 

132 
(45.8) 

117 
(40.6) 

7 
(2.4) 

1 
(0.3) 

10.ท่านสามารถปรับทุกขเ์ก่ียวกบัการท างานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกบัสมาชิกในครอบครัวได ้

36 
(12.5) 

148 
(51.4) 

100 
(34.7) 

4 
(1.4) 

0 
(0) 

11.สมาชิกในครอบครัวไต่ถามเก่ียวกบังานส่งเสริม
สุขภาพประชาชนของท่าน 

22 
(7.6) 

126 
(43.8) 

119 
(41.3) 

19 
(6.6) 

2 
(0.7) 

ด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน 
12.สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลสมาชิกในบา้นแทนท่าน
เม่ือท่านออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน 

 
38 

(13.2) 

 
140 

(48.6) 

 
105 

(36.5) 

 
5 

(1.7) 

 
0 

(0) 

13.สมาชิกในครอบครัวดูแลเร่ืองอาหารการกินของท่าน
เม่ือท่าน กลบัมาจากการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

50 
(17.4) 

126 
(43.8) 

103 
(35.8) 

9 
(3.1) 

0 
(0) 

14.สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแลความสะอาดท่ีพกัให้
ท่านเม่ือท่านออกไปท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

48 
(16.7) 

126 
(43.8) 

100 
(34.7) 

11 
(3.8) 

3 
(1.0) 

15.สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเร่ืองความปลอดภยัของ
ยานพาหนะในการเดินทางใหท่้าน เม่ือท่านออกไป
ท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บา้น 

2 
(0.7) 

10 
(3.5) 

100 
(34.7) 

126 
(43.8) 

48 
(16.7) 
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การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว 
ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

16.สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลืองานท่านเก่ียวกบั
งานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

34 
(11.8) 

123 
(42.7) 

119 
(41.3) 

9 
(3.1) 

3 
(1.0) 

17.สมาชิกในครอบครัวจดัหาของใชท่ี้จ าเป็นใหท่้านใน
การออกท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

32 
(11.1) 

114 
(39.6) 

116 
(40.3) 

21 
(7.3) 

5 
(1.7) 

 
ส่วนที ่7  แบบสอบถามเกีย่วกบัการมีจิตอาสา 
ค าอธิบาย  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 
 ปฏิบติัมากท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด   
 ปฏิบติัมาก  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก   
 ปฏิบติัปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปาน 
 กลาง   
 ปฏิบติันอ้ย  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย   
 ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย  
 ท่ีสุด   
 

การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

ด้านการช่วยเหลอืผู้อืน่ 
1.เม่ือเด็ก ผูสู้งอาย ุและคนพิการขา้มถนนท่านจะเขา้ไป
ช่วยเหลือ 

81 
(28.1) 

117 
(40.6) 

63 
(21.9) 

22 
(7.6) 

5 
(1.7) 

2.ท่านรีบเขา้ไปช่วยเหลือเม่ือเห็นผูสู้งอายถืุอของหนกั 63 
(21.9) 

135 
(46.9) 

65 
(22.6) 

22 
(7.6) 

3 
(1.0) 

3.เม่ือเพ่ือนบา้นไม่สบายท่านจะพาเพ่ือนบา้นไปหาหมอ 38 
(13.2) 

111 
(38.5) 

107 
(37.2) 

27 
(9.4) 

5 
(1.7) 

4.ท่านจะแบ่ง ผกั ผลไม ้ใหเ้พ่ือนบา้น 
 

48 
(16.7) 

129 
(44.8) 

98 
(34.0) 

13 
(4.5) 

0 
(0) 
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การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

5.เม่ือเพ่ือนอาสาสมคัรสาธารณสุขของท่านท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไม่ไดท่้านจะใหค้วามช่วยเหลือ 

75 
(26.0) 

116 
(40.3) 

78 
(27.1) 

15 
(5.2) 

4 
(1.4) 

6.ท่านเตม็ใจท่ีจะช่วยงานเม่ือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขขอ
ความร่วมมือ 

118 
(41.0) 

123 
(42.7) 

36 
(12.5) 

10 
(3.5) 

1 
(0.3) 

7.ท่านจะใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เม่ือเพ่ือนบา้นมา
ขอค าแนะน า 

85 
(29.5) 

152 
(52.8) 

41 
(14.2) 

10 
(3.5) 

0 
(0) 

8.ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือเม่ือพบคนป่วย
ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อยได ้

75 
(26.0) 

155 
(53.8) 

52 
(18.1) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

9.เม่ือเพ่ือนบา้นเกิดความทุกขใ์จ  ท่านจะเป็นเพ่ือนคอย
ใหก้ าลงัใจ 

72 
(25.0) 

133 
(46.2) 

72 
(25.0) 

11 
(3.8) 

0 
(0) 

ด้านการเสียสละต่อสังคม 
10.ท่านสละเวลาใหก้บังานของโรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

69 
(24.0) 

146 
(50.7) 

59 
(20.5) 

13 
(4.5) 

1 
(0.3) 

11.ท่านเขา้ร่วมกบัผูน้ าชุมชนในการพฒันาหมู่บา้น 
88 

(30.6) 
135 

(46.9) 
54 

(18.8) 
11 

(3.8) 
0 

(0) 
12.ท่านบริจาคเงินท าบุญช่วยพฒันาวดัในหมู่บา้น 
 

56 
(19.4) 

131 
(45.5) 

85 
(29.5) 

16 
(5.6) 

0 
(0) 

13.เม่ือถึงวนัเด็กท่านเอาขนมไปเล้ียงเด็กๆท่ีโรงเรียน 
61 

(21.2) 
99 

(34.4) 
105 

(36.5) 
16 

(5.6) 
7 

(2.4) 

14.ท่านบริจาคเงินในการปรับปรุงโรงพยาบาล 
22 

(7.6) 
76 

(26.4) 
115 

(39.9) 
76 

(26.4) 
22 

(7.6) 
15.ท่านร่วมบริจาคส่ิงของใหโ้รงเรียนเม่ือมีการขอความ
ร่วมมือ 

45 
(15.6) 

122 
(42.4) 

86 
(29.9) 

32 
(11.1) 

3 
(1.0) 

16.ท่านร่วมกิจกรรมท่ีทางอ าเภอออกหน่วยเคล่ือนท่ี 
49 

(17.0) 
98 

(34.0) 
96 

(33.3) 
40 

(13.9) 
5 

(1.7) 
17.ท่านร่วมกิจกรรมของงานสาธารณสุขเช่น  รณรงค์
ไขเ้ลือดออก 

119 
(41.3) 

107 
(37.2) 

49 
(17.0) 

11 
(3.8) 

2 
(0.7) 

ด้านความมุ่งมัน่พฒันา 
18.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัส าคญัเช่นวนัพอ่ 

 
120 

(41.7) 

 
109 

(37.8) 

 
40 

(13.9) 

 
18 

(6.3) 

 
1 

(0.3) 
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การมีจิตอาสา 

ระดบัการมีจิตอาสา 
ปฏิบติั
เป็น
ประจ า 

ปฏิบติั
บ่อยๆ 

ปฏิบติั
บางคร้ัง
บางคราว 

ปฏิบติั
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั
เลย 

19.ท่านเขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุข 
130 

(45.1) 
110 

(38.2) 
42 

(14.6) 
5 

(1.7) 
1 

(0.3) 
20.ท่านร่วมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการพฒันา
ในหมู่บา้น 

61 
(21.2) 

116 
(40.3) 

87 
(30.2) 

20 
(6.9) 

4 
(1.4) 

21.ท่านปฏิบติังานในกลุ่มต่างๆเช่นแม่บา้น/อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน/อาสาสมคัรสาธารณสุข/
เกษตรกร 

75 
(26.0) 

119 
(41.3) 

71 
(24.7) 

18 
(6.3) 

5 
(1.7) 

22.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทางศาสนา  เช่นการจดั
งานบุญ/เป็นกรรมการวดั 

77 
(26.7) 

115 
(39.9) 

64 
(22.2) 

23 
(8.0) 

9 
(3.1) 

23.ท่านเขา้ร่วมการพฒันาดา้นการศึกษา เช่นเป็น
กรรมการในสถานศึกษา/วทิยากรดา้นเกษตรใหโ้รงเรียน 

42 
(14.6) 

78 
(27.1) 

85 
(29.5) 

36 
(12.5) 

47 
(16.3) 

24.ท่านเขา้ร่วมการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนเช่น หา
อาชีพเสริมให ้อสม. คนในชุมชน 

37 
(12.8) 

82 
(28.5) 

80 
(27.8) 

39 
(13.5) 

50 
(17.4) 

25.ท่านเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆใหก้บัหมู่บา้น 75 
(26.0) 

109 
(37.8) 

63 
(21.9) 

29 
(10.1) 

12 
(4.2) 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
 
ช่ือ – สกุล นายจกัรี   ปัถพี  
ทีอ่ยู่ 340/7  หมู่ 1  ต าบลหลุมรัง  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  71110
สถานทีท่ างาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไร่เจริญ  ต าบลหลุมรัง   
 อ  าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  71160  
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2539 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน  จาก  
  วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  จงัหวดัยะลา  
 พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  จาก  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน  
  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2539 เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 2  สถานีอนามยับา้นล าอีซู  ต าบลหนองรี  
   อ  าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  
 พ.ศ. 2547 เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 5  สถานีอนามยับา้นไร่เจริญ   
  ต  าบลหลุมรัง  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  
 พ.ศ. 2549 เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 6  สถานีอนามยับา้นไร่เจริญ   
  ต  าบลหลุมรัง  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  
 พ.ศ. 2552  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไร่เจริญ  ต าบลหลุมรัง   
 ถึงปัจจุบนั  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  
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