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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง(Cross-sectional 
descriptive reseach) โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อการปฏิบัติงานในการ
คัดกรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ประชากรที่วิจัยครั้งนี้ ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรังใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 2,278 คน การค านวณขนาดตัวอย่าง ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  
ได้เท่ากับ 285 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผา่นการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญและหาค่าความเที่ยงด้วยสัมประสิทธ์ิของ อัลฟา
คอนบาร์คมีค่าแรงจูงใจเท่ากับ 0.84  แรงสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ  0.86  และการปฏิบัติงานใน
คัดกรองโรคเรื้อรัง เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าจ านวน ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  การทดสอบ ไค-สแคว์ 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.8 อายุระหว่าง 41-50 ปี  ร้อยละ 
42.5 อายุเฉลี่ย 48  ปี อายุมากที่สุด 77 ปี และอายุน้อยที่สุด 22 ปี   สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 
80.7ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ41.4 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ65.9 รายได้
ระหว่าง 4,001-8,000 บาท ร้อยละ 35.0 ระยะเวลาการเป็น อสม. ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ33.3  
เฉลี่ย 11 ปี สูงสุด  34 ปี   ต่ าสุด  1  ปี  การหาความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรค
เรื้ อรั ง พบว่า  ปัจจัยแรงจู ง ใจ  ( X =3.71S.D.=0.46)  และปัจจัยแรงสนับสนุนทางสั งคม
( X =3.91S.D.=0.47)โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานคัด
กรองโรคเรื้อรังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001    

 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุน แรงจูงใจ
และแรงสนับสนุนจากสงัคม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ:อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ,การคัดกรองโรคเรื้อรัง  
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บทน า 
กกกกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งของกระทรวง
สาธารณสุขในการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการปูองกัน การรักษา
และการฟื้นฟูโรคในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างสุขภาพซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
“เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเสียสละเพื่อสังคมอย่างเต็มเปี่ยม มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้านใน
ชุมชนและอสม.ด้วยกันเอง”  (กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ, 2552:15) และเกิดการยอมรับและความ
ร่วมมือจากชุมชน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  จากการส ารวจสภาวะ
สุขภาพของคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พบว่าคนไทย อายุ 15 ปีข้ึนไป  เป็นเบาหวานร้อยละ 6.9 หรือประมาณสามล้านคน 
และเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 หรือกว่าสิบล้านคน รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 2 โรคนี้ ปีละ 
126,859 ล้านบาทสถานการณ์โรคเรื้อรังของจังหวัดชัยภูมิ  มีอัตราปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
ตั้งแต่ปี 2551-2555 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนดังนี้ โรคเบาหวาน คิดเป็นอัตราปุวยต่อแสนประชากร 
 ปี 2551 เท่ากับ1,875.99  ปี 2552 เท่ากับ2,011.56 ,  ปี 2553 เท่ากับ 2,176.98 ,ปี 2554 
เท่ากับ 2,252.66 และปี 2555 เท่ากับ 2,461.35   ขณะที่โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราปุวยต่อแสน
ประชากร  ปี 2551 เท่ากับ 2,457.60, ปี 2552 เท่ากับ 2,627 ,ปี 2553  เท่ากับ 2,644.97 ,ปี 
2554 เท่ากับ 2,901.22 และ ปี 2555 เท่ากับ 3,086.27    ส่วนสาเหตุการตาย 10 อันดับของ
จังหวัดชัยภูมิ ปี 2554 พบผู้ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้  โรคเบาหวาน
เสียชีวิต อันดับ 1 รองลงมา ได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง  อุบัติเหตุจราจร และหวัใจขาดเลือด คิดเป็น
อัตราตายต่อประชากรแสนคน 19.27,16.25,10.03,และ 7.93 ตามล าดับ ซึ่งปัญหาดังกล่าว  หาก
เกิดกับผู้ปุวยในวัยท างานแล้ว มีผลท าให้เกิดการสูญเสียรายได้  เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
และผู้ปุวยทุกวัยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน เกิดความพิการมีผลต่อการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ    
 การคัดกรองโรคเรื้อรังของจังหวัดชัยภูมิ ในปี 2558 พบว่า มีการคัดกรองเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.57  และคัดกรองโรคเบาหวานใน
กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 35-59 ปี  คิดเป็นร้อยละ 84.21 คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
ประชาชนที่มีอายุ 35-59 ปี  คิดเป็นร้อยละ 85.40  ซึ่งเมื่อเทียบกับเปูาหมายยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดย
คัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ได้เพียงร้อยละ 42.80 (เขตบริการสุขภาพที่  9 
นครชัยบุรินทร์,2556)  สถานการณ์โรคเรื้อรังของอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  อ าเภอจัตุรัสมี  9 
ต าบล 119  หมู่บ้าน  ประชากร 75,783 อสม.ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน จ านวน 2,278 คน  โดยดูแล
รับผิดชอบหลังคาเรือน เฉลี่ยคนละ 8 หลังคาเรือน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัตุรัส, 2558)   
อัตราปุวยด้วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ปี 2554-2558  อัตราปุวยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
ดังนี้  โรคเบาหวานมีอัตราปุวยต่อแสนประชากร  ปี 2554  อัตราปุวยเท่ากับ 2.9, ปี 2555 อัตรา
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ปุวย เท่ากับ 3.40  และปี 2556 มีอัตราปุวยเท่ากับ3.80 โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราปุวยต่อแสน
ประชากร ปี 2554 เท่ากับ 5.70 , ปี 2555 เท่ากับ 6.45  และปี 2556 อัตราปุวยเท่ากับ 7.14  และ
การคัดกรองโรคเรื้อรังของอ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ ในปี 2558  พบว่ามีการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.60 (เขตบริการสุขภาพที่ 9 
นครชัยบุรินทร์,2558) จะเห็นได้ว่าอัตราปุวยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ของอ าเภอ
จัตุรัส  มีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ 
         จากความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน (อสม.) อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ ศึกษาได้ เลือกศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม ทั้งนี้เพื่อน าผล
การศึกษาใช้ในแนวทางในการส่งเสริมให้ อสม.ในพื้นที่อ าเภอจัตุรัส สามารถปฏิบัติงานในการคัด
กรองโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม และระดับการปฏิบัติงานในการ

คัดกรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

   กกกกกการวิจัยครั้งนี้เปน็การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross- sectional descriptive 
reseach ) ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอจัตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิจ านวน  2,278  คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285  คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ            
( Systematic  Random Sampling) ท าการศึกษาในช่วงเดือน มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2560  
 ตัวแปรท่ีใช้ศึกษาประกอบด้วย 
              ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
กกก  ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จของงาน  การได้รับการยกย่อง-นับถือ  ลักษณะ
ของงาน  ความรับผิดชอบ  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

  ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการสนับสนุนจากชุมชน 
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 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  การปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรัง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
กกกกกกกเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนในอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยแบบสอบถามแรงจูงใจ แรงสนับสนุนทางสังคม  และ
การปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรัง  หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha : 

α) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ  
กกกกก ส่วนที่ 1กข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) และเติมค าในช่องว่าง จ านวน  7  ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองจ านวน 12 

ข้อ หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha : α) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.84   
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 10 ข้อ หาความ

เช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha : α) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86 
ส่วนที่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรัง จ านวน 25 ข้อ หา

ความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha : α) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การ
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  หาความสัมพันธ์ใช้
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  

ผลการวิจัย 
        ข้อมูลทั่วไป 
              1.ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิจ านวน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.8 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 41-50 ปี  ร้อย
ละ 42.46 อายุเฉลี่ย เท่ากับ 48  ปสีถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 80.70  ส่วนใหญ่ จบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ41.40 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ65.96  ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
4,001-8,000 บาท ร้อยละ 35.09 ระยะเวลาการเป็น อสม. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ
33.33 ระยะเวลาการเป็น อสม. เฉลี่ย 11 ปี    
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              2.ปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจแยกรายได้โดยความส าเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก  ร้อยละ
61.8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  (SD.=0.43)  โดยการยอมรับนับถือ-ยกย่อง อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 
52.0มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  2.30   (SD.= 0.64  )โดยลักษณะของงาน อยู่ในระดับ ร้อยละ 53.7มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 (SD.= 0.59)โดยความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับมาก ร้อยละ67.4  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 (SD.= 0.47)โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.2 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ2.94  (SD.=0.69 ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสงัคมแยกรายด้านได้แก่ การสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ53.0  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  (SD.=0.58 )  การ
สนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.1มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 (SD.= 0.61) การ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.2 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.85 
(SD.=0.37)และ การปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
56.8 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 (SD.=0.50 )  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี   1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน ร้อยละ ของคะแนนระดับปัจจัยแรงจูงใจ
ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรัง ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ( n=285 ) 
 

ตัวแปร จ านวน( คน) ร้อยละ 

ปัจจัยแรงจูงใจ   
   1.ความส าเร็จของงาน 
      ระดับมาก 

 
176 

 
61.8 

      ระดับปานกลาง 45 15.8 
      ระดับน้อย 64 22.4 

= 3.87  SD.= 0.43 285 100 
ตารางท่ี   1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน ร้อยละ ของคะแนนระดับปัจจัยแรงจูงใจ
ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ( n=285 ) (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน( คน) ร้อยละ 
  2.การยอมรับนับถือ-ยกย่อง   
     ระดับมาก 

 
34 

 
11.9 

     ระดับปานกลาง 103 36.1 
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     ระดับน้อย 148 52.0 
= 2.30  SD.= 0.64 285 100 

3.ลักษณะของงาน 
    ระดับมาก 

 
          54 

 
18.9 

    ระดับปานกลาง 153 53.7 
    ระดับน้อย 78 27.4 

= 2.85 SD.= 0.59 285 100 
 4.ความรับผิดชอบ 
   ระดับมาก 

 
192 

 
67.4 

   ระดับปานกลาง 93 32.6 
   ระดับน้อย 0 0 

= 3.67       SD.= 0.47 285 100 
5.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  ระดับมาก 

 
81 

 
28.4 

  ระดับปานกลาง 106 37.2 
  ระดับน้อย 98 34.4 

= 2.94           SD.=  0.69 285 100 
ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม   
 1. การสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
     ระดับมาก 

 
176 

 
61.8 

     ระดับปานกลาง 45 15.8 
     ระดับน้อย 64 22.4 

= 2.80       SD.= 0.58 285 100 
   
 
 
 
 
 

  

ตารางท่ี   1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน ร้อยละ ของคะแนนระดับปัจจัย
แรงจูงใจปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ( n=285 ) (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน( คน) ร้อยละ 
2. การสนับสนุนจากชุมชน   
   ระดับมาก 34 11.9 
   ระดับปานกลาง 103 36.1 
   ระดับน้อย 148 52.0 

= 2.80       SD.= 0.58 285 100 
3. การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    ระดับมาก 

 
54 

 
18.9 

    ระดับปานกลาง 153 53.7 
    ระดับน้อย 78 27.4 

= 3.85       SD.= 0.37 285 100 
การปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรัง   

    ระดับมาก 192 67.4 
    ระดับปานกลาง 93 32.6 
   ระดับน้อย 0 0 

= 2.42       SD.= 0.50 285 100 

 
กกก2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจ  แรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานในการคัด
กรองโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 
               2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ-ยกย่อง  
ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปาน
กลางกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (r=0.491, r=0.476, r=0.476, r=0.421, r=0.374) 
ตามล าดับและ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรค
เรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในอ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิพบว่า การสนับสนุน
จากครอบครัว   การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับการปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ระดับ 
0.001 (r=0.607, r=0.573) ตามล าดับ และการสนับสนุนจากชุมชน  มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
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ระดับต่ ากับการปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (r=0.252)  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจ  ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานคัด    
                กรองโรคเรื้อรัง    
 

ตัวแปร 
การปฏิบัติงานในการคัดกรองโรคเรื้อรัง 

R p - value 
  แรงจูงใจ 
   1.ความส าเร็จของงาน 

 
0.491 

 
<  0.001** 

   2.การยอมรับนับถือ-ยกย่อง 0.476 <  0.001** 

   3.ลักษณะของงาน 0.476 <  0.001** 

   4.ความรับผิดชอบ 0.421       <  0.001** 

   5.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0.374 < 0.001** 

แรงสนับสนุนทางสังคม   

   1.การสนับสนุนจากครอบครัว 0.607 <  0.001** 

   2.การสนับสนุนจากชุมชน 0.252 < 0.001** 

   3.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 0.573 < 0.001** 

      *P < 0.05   ** p < 0.01 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรค
เรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในอ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ก 

 1)  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ  แรงสนับสนุนทางสังคม กับการ
ปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน ซึงแรงจูงใจ
ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ-ยกย่อง  ความรับผิดชอบ  และค่าตอบแทน
และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรค
เรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ) เป็นไป
ตามแนวคิดทฤษฎีปัจจัยจูงใจ-ค้ าจุนของเฮอร์ซเบิร์ก(Herzberg  F. et  al., 1990)  ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นผลสืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดพลังขับเคลื่อนในตัวบุคคล  การใช้และ
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ผลลัพธ์ของแรงกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของวงศ์นริศ คงรอด(2554:70) )ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานสุขภาพภาคประชาชน อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่นพบว่าผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในงานสุขภาพภาคประชาชนอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นพบว่า
ภาพรวมของแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์ระดับต่ าทางบวกกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร   
( 2553:115) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน 
ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชิงรุกจังหวัดชัยภูมิ พบว่าแรงจูงใจที่มี
ความสัมพันธ์พบว่าภาพรวมแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2 ) การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว   และการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานใน
การคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05   ส่วนการสนับสนุนจากชุมชนพบว่า  มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับการ
ปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม  แนวคิดของ เฮ้าส์ House 1981)  กล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ ซึ่งเกิด
จากความใกล้ชิดผูกพัน  ความรักห่วงใย  ความไว้วางใจ  การสนับสนุนด้านความคิด  การตัดสินใจ 
ซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือ  เห็นถึงความมีคุณค่าและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ค าแนะน าข้อมูล วัตถุสิ่งของ หรือบริการต่าง ๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลปูอนกลับ และข้อมูล เพื่อการ
เรียนรู้ และการประเมินตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิโรจน์ ศรีผุดผ่อง
(2552:86)ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.กฟผ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01และสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ ศุทธินี สาครวาสี (2554:110) ได้ศึกษา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับผลการปฏิบัติงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง จ.นนทบุรีพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
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ข้อเสนอแนะ 
           จากผลการวิจัยครั้งนี้ได้พบข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจดักิจกรรม
การคัดกรองโรคเรื้อรังโดยอสม.ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   ไว้ดังนี้ 
                      1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของ 
อสม.ในการด าเนินงานคัดกรองโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือและยกย่อง 
      2) ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของอสม.โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
                       3) จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้าน ความส าเร็จของงาน  การ
ยอมรับนับถือ-ยกย่อง  ความรับผิดชอบ  และค่าตอบแทนและสวัสดิการ  และปัจจัยการสนับสนุน
ทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัว   และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรัง จึงควรจะเน้นให้ครอบครัว และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  มีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน และส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะอย่างสม่ าเสมอขอ
งอสม.อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จเป็นที่ยอมรับนับถือ –ยกย่องและไว้วางใจจากชุมชน  
     2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป     
   1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบตัิงานของอสม.ในแต่ละ
พื้นที่ 
     2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเรื้อรัง ของอสม.แบบมี
ส่วนรวมจากชุมชน 
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