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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การสนับสนุ น และความตัง้ ใจคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสาธารณสุขอาเภอ และวัตถุประสงค์รองเพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อความตัง้ ใจ รวมทัง้ ติดตามการ
นาไปใช้ประโยชน์ วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั : เป็ นวิจยั ทดลองขัน้ ต้นแบบวัด 2 ครัง้ แทรกแซงด้วยการอบรม 5 วัน กลุ่มเป้ าหมายคือ
สาธารณสุขอาเภอ 78 คน ใช้แบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่อิสระ รวมทัง้ ใช้สมการถดถอยโลจีสติก พหุวิเคราะห์ปัจจัย ผลการศึกษาวิ จยั : จากคะแนนเต็ม 5 ก่อนอบรม
อาสาสมัครมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.88, SD 0.58) และตระหนักรูถ้ งึ การสนับสนุนจากเครือข่ายใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.50, SD 0.81) ตัง้ ใจปฏิบตั ิงานนี้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80, SD 0.65) หลังสิ้นสุดการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (ค่าเฉลีย่ 3.57, SD 0.71) การสนับสนุ นของเครือข่าย (ค่าเฉลีย่ 2.87, SD 0.84) และ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.35, SD 0.55) ผลการทดสอบคะแนนเฉลีย่ พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การ
สนับสนุน และความตัง้ ใจดาเนินงานหลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p value < 0.001) เมือ่ ควบคุมทุกตัวแปรร่วม
แล้ว พบว่า ทุกระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังอบรมมีผลต่อความตัง้ ใจในระดับสูงเป็ น 5.13 เท่า ของผูท้ ม่ี กี ารรับรูใ้ น
ระดับต่ ากว่า (p value 0.01 และ 95 % ช่วงเชื่อมัน่ 1.48 ถึง 17.86) และผู้ท่ีตงั ้ ใจในระดับ มากตัง้ แต่ก่อนอบรม มีค วามตัง้ ใจสูง ที่จ ะ
ดาเนินงานจริงหลังอบรม 3.36 เท่าของผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจในระดับต่ากว่า (p value 0.045 และ 95 % ช่วงเชื่อมัน่ 1.03 ถึง 10.98) และหลัง
อบรม 3 เดือน ร้อยละ 23.08 ของอาสาสมัครได้นาความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในปฏิบตั งิ านจริง สรุปผลการวิ จยั : การอบรมช่วยพัฒนาการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง เพิม่ ความตระหนักรูถ้ งึ การสนับสนุนของเครือข่าย และเพิม่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความตัง้ ใจก่อนอบรมมีผลต่อความตัง้ ใจหลังอบรมอย่างมีนยั สาคัญ รวมทัง้ ช่วยให้
การปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจริงในบางอาเภอได้อย่างประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
คาสาคัญ: เครือข่ายสนับสนุน, เจตนาในการปฏิบตั งิ าน, พนักงานเจ้าหน้าที,่ พืน้ ทีร่ ะดับอาเภอ, สมรรถนะแห่งตน
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This research aimed to evaluate changes in self-efficacy, support and intention to implement consumer protection of
health products and then define the factors affecting intention and follow up on implementation. Methods: This was a preexperimental research model based on a one-group pretest-posttest design with a 5-day training intervention program. The
participants consisted of 78 public health executives who completed a self-administered questionnaire before and after the
training program. Self-efficacy, support and intention were scored out of five. Changes in the outcomes were analyzed by
descriptive statistics and paired–t tests were used to compare means. A multiple logistic regression model was used to examine
the association of the significant variables. Results: Before the training program, the participants perceived their self-efficacy at
a moderate level (Mean 2.88, SD 0.58) with acknowledgement of network support at a low level (Mean 2.50, SD 0.81).
Participants’ intent to implement consumer protection was at a higher level (Mean 3.80, SD 0.65). After training, the participants
had higher levels of support (Mean 3.57, SD 0.71) and planning to implement consumer protection of health products (Mean
4.35, SD 0.55). The mean scores of the self-efficacy perception, the support acknowledgement and intention were significantly
higher after training (p value <0.001). The intention of superior level in self-efficacy after interventions was 5.13 times higher
than that of the inferior (p value 0.010, 95 % CI was 1.48 to 17.86). Moreover, the previous intention of volunteers possibly
aimed to conduct that implementation after the intervention. After training for 3 months, 23.08% of volunteers conveyed such
knowledge and skill to their routine work. Conclusions: It was found that the training program could help develop self-efficacy,
the consideration of network support and the intention to implement consumer protection of health products. Self-efficacy and
previous intent before attending the training program were significantly associated with the intention. The training helped some
participants to increase effective implementation in the district area.
Keywords: Competent Officials, District Area, Intention of Action, Network support, Self-Efficacy
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บทนา (Introduction)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีอ่ ยู่ในการกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบด้วย อาหาร ยา
เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัต ถุอนั ตรายที่ใ ช้ใ นบ้านเรือน
หรื อ ทางสาธารณสุ ข วั ต ถุ เ สพติ ด ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มีรายงานถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย 5 ลาดับแรก คือ สารเคมีการเกษตร
ตกค้างในผัก ผลไม้ ปลาเค็ม เครื่ องสาอางผสมสารอัน ตราย
น้ามันทอดซ้า สเตียรอยด์ปลอมปน ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การใช้
ยาไม่เหมาะสมในชุมชน และสารฟอร์มมาลีนปนเปื้ อนในอาหาร
(Sriviriyanuparp and Kulsomboon, 2016) การปลอมปนของ
สารเคมี และการปนเปื้ อนจุลนิ ทรีย์ในอาหารเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
3.68 ในปี พ.ศ. 2551 เป็ นร้อยละ 5.85 ในปี พ.ศ. 2559 (Food
Safety Mobile Thai FDA, 2018) ประชาชนไทยไม่เข้าใจข้อมูล
บนฉลากผลิต ภัณ ฑ์ (Ruenruay and Saokaew, 2017) และมี
ผู้เ สีย ชีวิต จากการรับ ประทานผลิต ภัณ ฑ์ล ดน้ า หนัก ผสมสาร
ต้องห้าม ซึง่ รับข้อมูลจากโฆษณาชวนเชื่อโดยดาราและบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงหรือเน็ตไอดอลทีน่ าเสนอผ่านสือ่ ออนไลน์ (Samatcha,
2012; Karnwareetip et al., 2016; Thai PBS News, 2018)
ส่งผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อสุขภาพประชาชนเป็ นปั ญหาซึง่ แก้ไขได้
ยาก ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบดูแลไม่ทวถึ
ั ่ ง ไม่
สามารถควบคุม หรือป้ องกันปั ญหาได้ เพราะขาดงบประมาณ
การสนับ สนุ น ขาดองค์ค วามรู้ และขาดการฝึ ก อบรมพัฒ นา
(Sooksriwong, 2012)
ในการควบคุมกากับ อย. ได้ มอบหมายให้สานักงาน
สาธารณสุข จัง หวัด ดูแ ลในระดับ ภู ม ิภ าค และให้ส าธารณสุ ข
อ า เ ภ อ ก า กั บ ดู แ ล ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ อ า เ ภ อ (Royal Thai
Government Gazette Volume 134, 2017; Royal Thai
Government Gazette Volume 135, 2018 Thailand Ministry of
Public Health, 2013) แต่ ม ีพ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ร้อ ยละ
13.95 ยังไม่ได้รบั การอบรม หรือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Ampant, 2015) โดย
ครึ่งหนึ่งของสาธารณสุขอ าเภอ (160 ใน 329 คน) ที่ยงั ไม่เคย
พัฒนาศักยภาพในงานด้านนี้ เลยและคิด ว่ า เป็ น งานยากที่จ ะ
ปฏิบ ตั ิ (Hinsui and Sriring, 2020) โดยประเมิน ความสามารถ
ตนเองอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง และมีท ัก ษะด้า นการบัง คับ ใช้
กฎหมายน้ อยที่สุด เพราะเป็ นงานที่เสี่ยงต่ อความขัดแย้ง กับ
ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ และสาธารณสุขอาเภอหลายคนยังเข้าใจ
ผิ ด คิ ด ว่ า งานนี้ ไ ม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง

(Pundech, 2016) อีกทัง้ ยังขาดสมรรถนะ และขาดแรงจูงใจที่
จะปฏิบ ัติง านด้า นนี้ (Poonaovarat and Kanjanarach, 2013)
อย. ได้นาเสนอปั จจัยความสาเร็จของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพในระดับพืน้ ที่ คือ การพัฒนาความรู้ และ
ศัก ยภาพของพนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ใ ห้ส ามารถด าเนิ น งานนี้ ไ ด้
ส าเร็จ ตามเป้ า หมาย (Preechathaveekid, 2017) ทัง้ นี้ ตาม
ทฤษฎีก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง หรือ Self Efficacy
Theory (Bandura,1986) ได้อธิบายว่า หากบุค คลมีการรับ รู้ใ น
ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) แบบ
ยื ด หยุ่ น ตามสภาพการณ์ ที่ ไ ม่ ต ายตั ว จะแสดงออกถึ ง
ความสามารถนัน้ ออกมาด้วยความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย
ง่ า ย แล้ ว จะประสบความส าเร็ จ ในที่ สุ ด ( Evans, 1989)
เช่นเดียวกับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง (Perceived Behavior Control) ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย หลัก ของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เป็ น
ปั จจัยสาคัญของบุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าตนมีความสามารถในการควบคุม
พฤติก รรมของตนเองให้ ป ระสบผลส าเร็จ ได้ (Ajzen, 1991)
โดยอาศัยการสนับสนุ นจากสังคม และการคล้อยตามประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรือการได้รบั อิทธิพลจากของกลุ่มอ้างอิง
(subjective norm) เช่น ผู้บ งั คับ บัญ ชา ครอบครัว คนใกล้ชิด
หรือ เพื่อ น โดยมีผ ลต่ อ ความตั้งใจ
้ ความพร้อ ม หรือ เจตนา
ที่จ ะปฏิบ ัติ (behavioral intention) และส่ ง ผลต่ อ การกระท า
พฤติก รรมจริง ตามเจตนาในที่สุ ด ในการพัฒ นาสมรรถนะ
มัก อาศัย การฝึ ก ทัก ษะ ศึ ก ษาต้ น แบบการปฏิ บ ัติ ท่ี ส าเร็ จ
ใช้คาพูดชักจูง และการกระตุน้ ความรูส้ กึ เชิงบวก (Scott, 1996)
จากปั จจัยดังกล่าว วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่ง เป็ น สถาบัน อุ ด มศึก ษาของกระทรวงสาธารณสุข ร่ว มกับ
อย. จึง ได้ พ ัฒ นาหลัก สู ต ร และจัด อบรมพ ฒ
ั นาศ กั ยภาพ
สาธารณสุข อาเภอ ระยะเวลา 35 ชัวโมง
่
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2560
(Praboromarajchanok Institute for Health Workforce
Development, 2017) ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการประเมินผลการ
เปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002)
โดยทาควบคู่กบั การประเมินด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะของ
ผู้ เ ข้ า รับ การอบรมในหลัก สู ต รพัฒ นาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ด าเนิ น งานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพในระดับ
อาเภอของประเทศไทย ทีไ่ ด้เผยแพร่ไปแล้ว ซึง่ พบว่า การอบรม
นี้ ช่ ว ยเพิ่ม ความรู้ ทัศ นคติแ ละทัก ษะในการปฏิบ ัติง านของ
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พนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะดับอาเภอ และทาให้มที ศั นคติทด่ี ขี น้ึ ต่อใน
การปฏิบตั งิ านด้านนี้ (Khonroochinnapong and Sriring, 2019)
โดยศึกษาควบคู่กบั การศึกษาในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การสนับสนุน และความตัง้ ใจในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสาธารณสุขอาเภอเปรียบเทียบก่อน
และหลังได้รบั การอบรม และมีวตั ถุประสงค์รองเพือ่ ศึกษาปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจ รวมทัง้ ติดตามประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว
การนาความรู้แ ละทักษะไปใช้ประโยชน์ และเวลาที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานหลังจากโครงการอบรมสิ้นสุดแล้ว 3 เดือน ผลการ
ประเมิน ที่ไ ด้จะสะท้อนถึง ประสิทธิภาพของการอบรมพัฒนา
นาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และใช้
กาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

โดยเลือก t-test ทดสอบ Mean: แบบ match pairs เลือก Effect
size 0.5 (ค่า α เท่ากับ 0.05) ค่า Power 0.99 ได้ ขนาดตัวอย่าง
เท่ า กับ 76 คน บวกเผื่อ การสูญ เสีย ในระหว่า งการศึก ษาอีก
จ านวน 2 คน ได้ จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 78 คน ส่ ว น
การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจ เป็ นวัตถุประสงค์รองจึงใช้
จานวนขนาดตัวอย่างตามวัต ถุ ประสงค์หลัก จึงไม่ได้คานวณ
ขนาดตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา คือเข้ารับการอบรม
ครบจานวน 5 วันทาการ โดยไม่ขาดการอบรม
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและวิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามทีอ่ อกแบบโดยทีมวิจยั และประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Bandura,1986) และ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002) แบ่งเป็ น ข้อมูลทัวไป
่
้้
คาถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความตังใจในการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการ
วางแผน การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ เฝ้ าระวัง การ
เผชิญเหตุ การเจรจาต่อรอง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย และ
คาถามการรับรูเ้ กีย่ วกับการสนับสนุน ประกอบด้วย การให้ขวัญ
กาลังใจ การส่งเสริมสมรรถนะ การจัดทีมสนับสนุน การบังคับใช้
กฎหมาย ความช่ ว ยเหลือ ให้ค าปรึก ษา การจัด งบประมาณ
สนับสนุ น การให้เงินค่าตอบแทนพิเศษ และการจัดสิง่ อานวย
ความสะดวกในการดาเนินงาน ใช้มาตรวัดความถี่ 5 ระดับ เรียง
จาก 1 (น้อยทีส่ ดุ ) ไปจน ถึง 5 (มากทีส่ ดุ )
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยทาหนังสือเชิญ
สาธารณสุขอาเภอทุกคน ในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ให้เข้าร่วม
โครงการวิจยั สอบถามก่อนอบรม คือ ในวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 และหลังอบรม ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โดยมีก ารประชุ ม ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ และรายละเอี ย ดของ
โครงการ ให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เ วลา
ตอบประมาณ 30 นาที แล้วนาส่งคืนแก่ทมี ผูว้ จิ ยั และหลังอบรม
สิน้ สุดแล้ว 3 เดือน มีการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ที่ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายให้ตอบแบบคาถามด้วยตนเอง แล้วส่งกลับมายัง
ผูว้ จิ ยั ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2560
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เนื้อหา และภาษา จานวน 3
คน ก่ อ นรวบรวมข้ อ มู ล มี ก ารทดลองน าแบบสอบถามให้
สาธารณสุขอาเภอทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เป้ าหมาย จานวน 27 คน อ่านและ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หาค่าความเชือ่ มันเครื
่ ่องมือได้ผล
ค่า Cronbach's Alpha ของข้อ ความในแต่ ล ะส่ว น คือ ผลการ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั (Methods)
การวิจยั นี้ เป็ นการทดลองขัน้ ต้น เครื่องมือที่ใ ช้เ ป็ น
แบบสอบถามที่ทีมผู้วิจยั พัฒนาขึ้นเอง มีการพิทกั ษ์ส ิทธิข์ อง
กลุ่มตัวอย่างโดยผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ เลขที่ COA No.
04/ 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ก่อนดาเนินการวิจยั มี
เอกสารชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั แก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ลงชื่อ
ในเอกสารคายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจ และ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยสามารถยุตกิ ารตอบได้ หรือ
ออกโครงการได้ ข้อ มูล แบบสอบถามที่ไ ด้ร บั ถูก เก็บ รักษาไว้
อย่างดีและเป็ นความลับ
มีการจัดการกระทาแทรกแซง คือ การอบรมพัฒ นา
โดยใช้หลักสูตรอบรม ระยะเวลา 5 วันทาการ กิจกรรม คือ การ
บรรยาย ประชุมกลุม่ อภิปราย แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และฝึกปฏิบตั ิ
สถานการณ์ จาลอง เนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานและ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ความรู้พ้นื ฐานที่จาเป็ น อานาจหน้าทีต่ าม
กฎหมายของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ต าม พ.ร.บ. ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
แนวทางปฏิบตั งิ านด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค แนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมาย และการพัฒนาเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สถานที่
จัดอบรม คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่างขนาดตัวอย่างและวิ ธีการเลือกตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่า ง คือ สาธารณสุข อ าเภอ จ านวน 78 คน
เลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธกี ารจับสลากจากรายชื่อผู้
ทีด่ ารงตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอทัง้ หมดในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 7 และ 8 จานวนทัง้ หมด 110 คน คานวณขนาดตัวอย่างโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.0.10 (Erdfelder et al., 2009)
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รับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุ น ความตั้งใจในการ
้
ดาเนินงาน เท่ากับ 0.904, 0.782 และ 0.896 ตามลาดับ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาวิเ คราะห์ข้อ มูล เพศ ช่ ว งอายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตาแหน่ งปั จจุบนั เขตสุขภาพ และ
จังหวัด การกระจายของคาตอบรายข้อของแต่ละตัวแปร และ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แปลผลค่าเฉลีย่ เป็ น 5 ระดับ
คือ 4.51-5.00 (มากที่สุด ) 3.51-4.50 (มาก) 2.51-3.50 (ปาน
กลาง) 1.51-2.50 (น้อย) 1.00-1.50 (น้อยที่สุด) ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรก่อนและหลังอบรมโดยใช้
Paired Sample t-test และวิ เ คราะห์ ปั จจั ย โดยใช้ ส มการ
ถดถอยโลจี ส ติ ก พหุ (multiple logistic regression) ท าโดย
แปลงค่าเฉลี่ยโดยรวมของความตัง้ ใจหลังอบรม เพื่อสะท้อ น
ระดั บ ผลลั พ ธ์ และก าหนดจุ ด ตั ด (Cut point) ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลัก สูต รอบรม จากคะแนนเต็ม 5 แบ่ง เป็ น 2
ระดับ คือ ความตัง้ ใจระดับสูง (ค่าเฉลีย่ 4.51 ขึน้ ไป) และความ

ตัง้ ใจระดับทีต่ ่ากว่า (ค่าเฉลีย่ 4.50 และน้อยกว่า) แล้วนาตัวแปร
อิสระทัง้ หมด ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ก่อนและหลังอบรม การสนับสนุ นของกลุ่ม อ้างอิงก่อนและหลัง
อบรม ความตัง้ ใจก่อนอบรม เพศ (ชายและหญิง) อายุ (ปี ) ระดับ
การศึกษาสูงสุด และเขตสุขภาพ เข้าวิเคราะห์พร้อมกันเพือ่ ปรับ
ค่า

ผลการศึกษาวิ จยั (Results)
ข้อมูลทัวไป
่
อาสาสมัครเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ปฏิบตั งิ าน
ใน 8 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร เลย นครพนม
บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลาภู และอายุเฉลี่ย 52.9 ปี (ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.39) อายุ 37-59 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ดารงตาแหน่ งระดับชานาญการ
พิเศษ รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวน (ร้อยละ) ของข้อมูลทัวไป
่ จานวนทัง้ หมด 78 คน
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
ต่ากว่า 50 ปี
50-54 ปี
55 ปี ขึน้ ไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับของตาแหน่ งปัจจุบนั
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์
เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัด สกลนคร เลย นครพนม
บึงกาฬ หนองคาย และหนองบัวลาภู
58

จานวน (ร้อยละ)
68 (87.2)
10 (12.8)
13 (16.5)
33 (41.8)
33 (41.8)
20 (25.6)
58 (74.4)
7 (9.0)
65 (83.3)
6 (7.7)
34 (43.6)
44 (56.4)
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ตารางที่ 2 การกระจาย และค่าเฉลีย่ (SD) ของการรับรูค้ วามสามารถในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อน
และหลังการอบรม จานวนทัง้ หมด 78 คน
การรับรู้ความสามารถ
ช่วงเวลา
ของตนเอง
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และการ
ก่อน
วางแผนงานในการบริหารจัดการงาน
หลัง

น้ อย
ที่สดุ
1
(1.3)

การตรวจสอบ เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

12
(15.4)

ก่อน
หลัง

การปฏิบตั งิ านในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ ละการบังคับใช้กฎหมาย

ก่อน
หลัง

การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและ
ความเข้มแข็งของเครือข่าย

ก่อน
หลัง

การใช้ชดุ ทดสอบอย่างง่าย

ก่อน
หลัง

การเผชิญเหตุและการป้ องกันตัวใน
การตรวจสอบสถานประกอบการ

ก่อน
หลัง

การเจรจาต่อรองกับผูป้ ระกอบการใน
การตรวจสอบสถานประกอบการ

ก่อน
หลัง

-

4
(5.1)
3
(3.9)
1
(1.3)
5
(6.4)
2
(2.6)
13
(16.7)
5
(6.4)
5
(6.4)
-

น้ อย
12
(15.4)
2
(2.6)
43
(55.1)
3
(3.9)
19
(24.4)
10
(12.8)
17
(21.8)
6
(7.7)
28
(35.9)
10
(12.8)
29
(37.2)
16
(20.5)
21
(26.9)
7
(9.0)

ปาน
กลาง
50
(64.1)
23
(29.5)
1
(1.3)
23
(29.5)
33
(42.3)
23
(29.5)
38
(48.7)
19
(24.4)
30
(38.5)
33
(42.3)
26
(33.3)
24
(30.8)
40
(51.3)
25
(32.1)

มาก
13
(16.7)
40
(51.3)
20
(25.6)
43
(55.1)
21
(26.9)
33
(42.3)
20
(25.6)
38
(48.7)
14
(17.9)
27
(34.6)
10
(12.8)
26
(33.3)
10
(12.8)
33
(42.3)

มาก
ที่สดุ
2
(2.6)
13
(16.6)
2
(2.6)
9
(11.5)
1
(1.3)
9
(11.5)
2
(2.6)
15
(19.2)
1
(1.3)
6
(7.7)
7
(9.0)
2
(2.6)
13
(16.7)

ค่เฉลี่ย
แปลผล
(SD)
3.04 ปาน
(0.69) กลาง
3.81 มาก
(0.73)
3.16 ปาน
(0.71) กลาง
3.73 มาก
(0.71)
2.95 ปาน
(0.88) กลาง
3.47 ปาน
(0.99) กลาง
3.06 ปาน
(0.80) กลาง
3.79 มาก
(0.84)
2.72 ปาน
(0.88) กลาง
3.33 ปาน
(0.89) กลาง
2.42 น้อย
(0.92)
3.19 ปาน
(1.07) กลาง
2.78 ปาน
(0.85) กลาง
3.65 มาก
(0.86)

Cronbach's Alpha วัดก่อนอบรม 0.831 และหลังอบรม 0.910
การรับ รู้ความสามารถในการควบคุม ตนเองด าเนิ นงาน
คุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
การกระจายของการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ตนเองของอาสาสมัคร แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ช่วงก่อนอบรม

มีจานวนผู้ตอบอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 12.8-28.2
และหลังอบรมเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 42.3-68.0 จากคะแนนเต็ม 5
มีค่าเฉลีย่ ก่อนอบรมอยู่ในช่วง 2.41-3.16 จัดอยู่ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง และหลัง การอบรมค่า เฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น เป็ น อยู่ใ นช่ ว ง
59
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ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของสาธารณสุขอาเภอ
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3.19-3.81 จัด อยู่ใ นระดับ มาก เรีย งล าดับ จากมากไปน้ อ ยคือ
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และการวางแผนงานในการบริหาร
จัดการงาน การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและความเข้มแข็งของ
เครือข่าย และการตรวจสอบ เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
น้อยที่สุดคือ การเผชิญเหตุและการป้ องกันตัว การตรวจสอบ
สถานประกอบการ
การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากหน่ วยงานหรื อ บุ ค คลในการ
ดาเนิ นงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
จากผลทีแ่ สดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการกระจาย
ของจานวน และร้อยละ ในรายข้อ พบว่า สาธารณสุขอาเภอ
จ านวนน้ อ ย (ร้ อ ยละ 10 และต่ า กว่ า ) ที่ ร ับ รู้ เ กี่ ย วกับ การ
สนับสนุ น จากเครือข่ายการด าเนิ นงานคุ้มครองผู้บริโภคด้า น
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในระดับมาก ส่วนใหญ่รบั รูเ้ กีย่ วกับการให้เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในระดับน้อยทีส่ ุด เมื่อ
พิจารณาจากทุกด้าน พบว่าก่อนอบรมมีการรับรูใ้ นระดับมากถึง
มากทีส่ ุด เพียงร้อยละ 6-24 และหลังอบรมเพิม่ ขึ้น เป็ นร้อยละ

11-30 เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยคือ การรับรู้เกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับในการดาเนินงาน การส่งเสริม
สมรรถนะในการดาเนินงาน และการให้เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่
บุคคลทีป่ ฏิบตั ิงาน โดยมีคะแนนหลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม
ทุกด้าน ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทัง้ ก่อนและหลังการอบรม มากทีส่ ดุ
คือ การรับรูเ้ กีย่ วกับความช่วยเหลือให้คาปรึกษาเกีย่ วกับในการ
ดาเนินงาน รองลงมาคือ การส่งเสริมสมรรถนะในการดาเนินงาน
และการจัดสิง่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ตามลาดับ
น้อยทีส่ ุดทัง้ ก่อนและหลังอบรม คือ การรับรูเ้ กีย่ วกับ การให้เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคคลที่ปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่ ว นการรับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานหรือ บุ ค คลในการ
ดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยทีส่ ุดก่อนอบรม เท่ากับ
2.50 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) จัดอยู่ใ นระดับน้ อ ยที่สุด
และหลังอบรม มีคา่ เฉลีย่ เพิม่ เป็ น 2.87 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.84) จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง

ตารางที่ 3 การกระจายและค่าเฉลีย่ (SD) ของสนับสนุนในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อนและหลังการอบรม
จานวนทัง้ หมด 78 คน
การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนของ
น้ อย
ช่วงเวลา
สาธารณสุขอาเภอ
ที่สดุ
การให้ขวัญและกาลังใจในการ
ก่อน
23
ดาเนินงาน
(29.4)
หลัง
10
(12.8)
การส่งเสริมสมรรถนะในการ
ก่อน
8
ดาเนินงาน
(10.3)
หลัง
3
(3.8)
การจัดทีมสนับสนุนการบังคับใช้
ก่อน
10
กฎหมายในการดาเนินงาน
(12.8)
หลัง
7
(9.0)
การช่วยเหลือให้คาปรึกษาเกีย่ วกับ
ก่อน
4
ในการดาเนินงาน
(5.1)
หลัง
1
(1.3)

น้ อย ปานกลาง

มาก

19
(24.4)
14
(18.0)
25
(32.1)
19
(24.4)
24
(30.8)
20
(25.6)
17
(21.8)
12
(15.4)

8
(10.3)
16
(20.5)
14
(17.9)
26
(33.3)
10
(12.8)
13
(16.7)
18
(23.1)
24
(30.8)

60

24
(30.8)
34
(43.6)
28
(35.9)
27
(34.6)
31
(39.7)
32
(41.0)
33
(42.3)
35
(44.8)

มาก
ที่สดุ
4
(5.1)
4
(5.1)
3
(3.8)
3
(3.8)
3
(3.9)
6
(7.7)
6
(7.7)
6
(7.7)

ค่เฉลี่ย
(SD)
2.37
(1.16)
2.87
(1.05)
2.73
(1.00)
3.09
(0.94)
2.64
(0.99)
2.89
(1.03)
3.06
(0.98)
3.28
(0.87)

แปลผล
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 การกระจายและค่าเฉลีย่ (SD) ของสนับสนุนในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อนและหลังการอบรม
จานวนทัง้ หมด 78 คน (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนของ
น้ อย
ช่วงเวลา
สาธารณสุขอาเภอ
ที่สดุ
การจัดงบประมาณสนับสนุนในการ
ก่อน
19
ดาเนินงาน
(24.3)
หลัง
11
(14.1)
การให้เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่
ก่อน
41
บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ าน
(52.6)
หลัง
34
(43.6)
การจัดสิง่ อานวยความสะดวกในการ
ก่อน
15
ดาเนินงาน
(19.2)
หลัง
6
(7.7)
Cronbach's Alpha ก่อนอบรม 0.886 หลังอบรม 0.907

น้ อย ปานกลาง

มาก

25
(32.1)
16
(20.5)
17
(21.8)
19
(24.4)
27
(34.6)
15
(19.2)

5
(6.4)
12
(15.4)
4
(5.1)
8
(10.3)
11
(14.1)
20
(25.7)

24
(30.8)
31
(39.7)
14
(17.9)
14
(17.9)
23
(29.5)
32
(41.0)

มาก
ที่สดุ
5
(6.4)
8
(10.3)
2
(2.6)
3
(3.8)
2
(2.6)
5
(6.4)

ค่เฉลี่ย แปลผล
(SD)
2.38
น้อย
(1.12)
2.87 ปานกลาง
(1.15)
1.83
น้อย
(1.06)
2.06
น้อย
(1.18)
2.46
น้อย
(1.04)
3.04 ปานกลาง
(1.01)

ตารางที่ 4 การกระจายจานวน (ร้อยละ) และค่าเฉลีย่ (SD) ของความตัง้ ใจในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ก่อนและหลังอบรม จานวนทัง้ หมด 78 คน
ความตัง้ ใจ
ของสาธารณสุขอาเภอ
จะพัฒนาตนเองเพือ่ ให้สามารถ
ดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จะปรับปรุงและพัฒนางานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

ช่วงเวลา
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย

ก่อน
หลัง

วางแผนตรวจสอบสถานประกอบการ
และออกตรวจสอบตามแผนทีก่ าหนด
ไว้

ก่อน
หลัง

น้ อย
ที่สดุ
-

น้ อย ปานกลาง

มาก

2
(2.5)
1
(1.3)

29
(37.2)
29
(37.2)
34
(43.6)
37
(47.4)
36
(46.1)
32
(41.0)
34
(43.6)
33
(43.6)

1
(1.3)
3
(3.8)

-

-

-

4
(5.1)

-

61

23
(29.5)
11
(14.1)
21
(26.9)
4
(5.1)
23
(29.5)
9
(11.5)
29
(37.2)
9
(11.5)

มาก
ที่สดุ
24
(30.8)
37
(47.4)
23
(29.5)
36
(46.2)
16
(20.5)
37
(47.4)
11
(14.1)
35
(44.9)

ค่าเฉลี่ย แปลผล
(SD)
3.96
มาก
(0.84)
4.32
มาก
(0.76)
4.03
มาก
(0.76)
4.40
มาก
(0.65)
3.83
มาก
(0.80)
4.37
มาก
(0.68)
3.67
มาก
(0.78)
4.35
มาก
(0.67)
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ตารางที่ 4 การกระจายจานวน (ร้อยละ) และค่าเฉลีย่ (SD) ของความตัง้ ใจในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ก่อนและหลังอบรม จานวนทัง้ หมด 78 คน (ต่อ)
ความตัง้ ใจ
ของสาธารณสุขอาเภอ
จะเฝ้ าระวังการโฆษณาเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย
จะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ
ข้าพเจ้าจะสร้างและขยายเครือข่าย
การมีสว่ นร่วมในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

ช่วงเวลา
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย ปานกลาง

มาก

-

7
(9.0)

-

-

36
(46.2)
37
(47.4)
27
(34.6)
40
(51.3)
33
(42.3)
33
(42.3)

-

5
(6.4)
1
(1.3)
4
(5.1)
-

23
(29.5)
10
(12.8)
33
(42.3)
7
(8.9)
23
(29.5)
6
(7.7)

มาก
ที่สดุ
12
(15.4)
31
(39.7)
13
(16.7)
30
(38.5)
18
(23.1)
39
(50.0)

ค่าเฉลี่ย แปลผล
(SD)
3.68
มาก
(0.85)
4.28
มาก
(0.68)
3.62
มาก
(0.84)
4.28
มาก
(0.68)
3.83
มาก
(0.84)
4.44
มาก
(0.63)

Cronbach's Alpha วัดก่อนอบรม 0.900 และหลังอบรม 0.915
คะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลีย่ คานวณจากผลรวมของคะแนนรายบุคคลในแต่ละข้อหารด้วยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
ความตั ง้ ใจในการด าเนิ นงานคุ้ ม ครองผู้บ ริ โภคด้ า น
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
จากข้อมูล ที่แ สดงในตารางที่ 4 พบว่า จานวนผู้ต อบ
ส่วนใหญ่มกี ารกระจายของความตัง้ ใจ หรือความพยายามในการ
ปฏิบตั กิ ารดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใน
ทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุดก่อนอบรมเท่ากับร้อยละ
51.3-73.1 และหลังอบรมเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 84.6-93.6 โดยค่า
คะแนนเฉลี่ย มาก 3 ล าดับ แรก คือ ตัง้ ใจที่จ ะสร้า งและขยาย
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปรับปรุงและพัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
ผิดกฎหมาย ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือความตัง้ ใจที่จะจัดกิจกรรม
พัฒ นาศัก ยภาพผู้บ ริโ ภค ผู้ป ระกอบการ และเฝ้ า ระวัง การ
โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิ กฎหมาย โดยมีความ
ตัง้ ใจเฉลี่ย โดยรวมหลัง อบรมเท่ า กับ 4.35 (ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.55) มากกว่าค่าเฉลีย่ ก่อนอบรม เท่ากับ 3.80 (ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.65) โดยจัดอยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ
มาก

เมื่อ แบ่ง คะแนนเฉลี่ย โดยรวมของความตัง้ ใจเป็ น 2
ระดับ คือ ความตัง้ ใจระดับสูง (ค่าเฉลีย่ 4.51 ขึน้ ไป) และ ความ
ตัง้ ใจในระดับทีต่ ่ากว่า (ค่าเฉลีย่ 4.50 และน้อยกว่า) พบว่า ก่อน
อบรมมีสาธารณสุขอาเภอที่มคี วามตัง้ ใจในระดับสูง เพียง 12
คน (ร้อยละ 15.4) หลังอบรมมีความตัง้ ใจสูงเพิม่ จานวนเป็ น 36
คน (ร้อ ยละ 46.2) อย่า งไรก็ต าม ยัง คงมีจ านวนสาธารณสุข
อาเภอที่ตงั ้ ใจในระดับที่ต่ ากว่าจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.8
ผลการทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง การสนับสนุน และความตังใจ
้้
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่ า เฉลี่ยระหว่า งก่ อ น
และหลั ง อบรม พบว่ า หลั ง อบรมมี ค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนของเครือข่าย และความ
้้
ตังใจในการด
าเนินงานเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ
 เท่ากับ 0.05 (ค่า p value < 0.001) ตัวแปรทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง รองลงมา
คือ ความตั้งใจในการด
้
าเนิ น งาน รายละเอีย ดของค่ า เฉลี่ย
โดยรวม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 95% ช่วงเชื่อมันความ
่
แตกต่างของค่าเฉลีย่ รวมทัง้ ค่า p value แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การสนับสนุนจากเครือข่าย และความตัง้ ใจดาเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ก่อนและหลังอบรม จานวนทัง้ หมด 78 คน
ตัวแปร

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การรับรู้
ความสามารถ
การสนับสนุน

ค่าเฉลี่ยของ ส่วนเบี่ยงเบน
95 % CI
ความแตกต่าง มาตรฐาน
p value
ของค่าเฉลี่ย
( s.d.d )
(d )
0.52 ถึง 0.86
0.69
0.77
<0.001

ก่อน
2.88
0.58
หลัง
3.57
0.71
ก่อน
2.50
0.81
0.37
0.80
หลัง
2.87
0.84
ความตัง้ ใจ
ก่อน
3.80
0.65
0.63
0.55
หลัง
4.35
0.55
ใช้ Paired–t test statistics คะแนนเต็ม 5, 95 % CI =95% ช่วงเชื่อมัน่ หรือ confident interval
ปั จ จัย ที่ ผ ลต่ อ ความตังใจในการด
้้
าเนิ นงานคุ้ ม ครอง
ผู้บริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพเมื่อสิ้ นสุดการอบรม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อค่าเฉลีย่ ของความตัง้ ใจ
ในการดาเนินงานหลังอบรม พบว่า มีเพียง 2 ปั จจัย ที่มตี ่อผล
ต่อความตัง้ หลังอบรมในระดับสูง (ค่าเฉลีย่ 4.51 ขึน้ ไป) อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 คือ ค่ า เฉลี่ย ของ
คะแนนการรับรูค้ วามสามารถของตนเองหลังอบรม ค่า p value
เท่ากับ 0.010 และค่าเฉลีย่ ของคะแนนความตัง้ ใจก่อนอบรม ค่า
p value เท่ า กับ 0.045 ทัง้ สองปั จ จัย สามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของความตัง้ ใจได้ ร้อยละ 57.5 (R12= 0.57.5) โดยทุก
ระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังอบรมมีผล
ต่ อ ความตัง้ ใจในระดับ สูง เป็ น 5.13 เท่า ของผู้ท่ีม ีก ารรับรู้ใ น
ระดับ ต่ า กว่ า (p value 0.01 และ 95 % ช่ ว งเชื่อ มัน่ 1.48 ถึง
17.86) และผูท้ ่ตี งั ้ ใจในระดับมากตัง้ แต่ก่อนอบรม มีความตัง้ ใจ
สูงทีจ่ ะดาเนินงานจริงหลังอบรม 3.36 เท่าของผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจ
ในระดับต่ากว่า (p value 0.045 และ 95 % ช่วงเชื่อมัน่ 1.03 ถึง
10.98) รายละเอียดค่าสัมประสิทธิ ์ แสดงในตารางที่ 6

0.19 ถึง 0.55

<0.001

0.40 ถึง 0.69

<0.001

ผลด าเนิ นงานคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ
หลังจากโครงการอบรมสิ้ นสุดแล้ว 3 เดือน
ผลการติดตามหลังอบรม 3 เดือน พบว่า มีสาธารณสุข
อาเภอจานวน 18 คน (ร้อยละ 23.08) ที่นาความรู้และทักษะ
น าไปใช้ ใ นการเขี ย นบั น ทึ ก การตรวจสถานที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากและตามลาดับ คือ การบันทึกประเด็นความผิด
รวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ยึด อายัด และการจัดทาโครงการ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค และน้ อ ยที่สุ ด คือ การ
ประเมินโฆษณา โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.92 ของอาสาสมัครยัง
ไม่ได้ทาแผนงานด้านนี้ ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาของไตรมาส
สุด ท้า ยของปี ง บประมาณ 2560 จึง ยัง ไม่ไ ด้น าไปปฏิบ ัติจ ริง
รายละเอียดของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว การนาความรูแ้ ละ
ทักษะไปใช้ประโยชน์ และเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านจริง แสดง
ในตารางที่ 7

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในระดับสูงหลังอบรม จานวนทัง้ หมด 78 คน
ตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองหลังอบรม*
ความตัง้ ใจก่อนอบรม*

ค่า Odd Ratio ที่ปรับค่าแล้ว
หรือ Adjusted OR
5.13
3.36

95 % ช่วงเชื่อมัน่

p value

1.48 ถึง 17.86
1.03 ถึง 10.98

0.010
0.045

*ค่าต่อเนื่อง ใช้สมการถดถอยโลจีสติกแบบพหุ ตัวแปรทีน่ าเข้าวิเคราะห์ประกอบด้วย คะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองก่อนและหลัง
อบรม คะแนนเฉลีย่ การสนับสนุนก่อนและหลังอบรม คะแนนเฉลีย่ ความตัง้ ใจก่อนอบรม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และเขตสุขภาพ
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ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว การนาความรูแ้ ละทักษะไปใช้ประโยชน์และ เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านหลังจากโครงการอบรม
สิน้ สุดแล้ว 3 เดือน จานวนทัง้ หมด 18 คน
ประสิ ทธิ ภาพ
เฉลี่ย (SD)
การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
4.28 (0.67)
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
4.24 (0.66)
การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
4.00 (0.69)
การรับเรือ่ งร้องเรียน
3.89 (0.68)
การประเมินโฆษณา
3.83 (0.71)
การเขียนบันทึกการตรวจสถานที่
4.33 (1.37)
การรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ยึด อายัด
4.28 (1.41)
การบันทึกประเด็นความผิด
4.28 (1.36)
การสร้างเครือข่าย
4.28 (0.46)
การพัฒนาเครือข่าย
4.28 (0.46)
การจัดทาโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
4.22 (0.55)
การจัดเวทีประชาคม
4.17 (0.62)
โดยรวม 4.15 (0.46)
มาก
คะแนนเต็ม 5
หัวข้อ

รวดเร็ว
เฉลี่ย (SD)
4.17 (0.62)
4.00 (0.59)
4.00 (0.77)
4.00 (0.77)
3.94 (0.73)
4.22 (1.35)
4.22 (1.35)
4.22 (1.35)
4.33 (0.49)
4.28 (0.58)
4.28 (0.58)
4.22 (0.65)
4.16 (0.55)
มาก

การนาไปใช้
เฉลี่ย (SD)
4.41 (0.51)
4.41 (0.51)
4.41 (0.71)
4.24 (0.66)
4.29 (0.69)
4.59 (1.33)
4.59 (1.33)
4.59 (1.33)
4.47 (0.51)
4.41 (0.51)
4.53 (0.51)
4.29 (0.59)
4.44 (0.50)
มาก

เวลาที่ใช้
เฉลี่ย (SD)
2.94 (1.21)
2.89 (1.13)
3.06 (1.11)
3.11 (1.02)
2.89 (1.08)
3.00 (1.19)
3.06 (1.20)
3.06 (1.11)
2.94 (1.43)
3.11 (1.41)
2.94 (1.35)
3.00 (1.24)
2.99 (1.18)
ปานกลาง

อภิ ปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion)
อภิ ปรายผล
ผลการประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ด าเนิ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพ ของ
สาธารณสุขอาเภอเพิม่ ขึ้นหลังอบรม จากระดับปานกลางเป็ น
ระดับมาก โดยมีเพียงร้อยละ 13 ของผูต้ อบทีม่ คี วามเชือ่ ในระดับ
ระดับสูง ปั จจัยนี้เป็ นตัวแปรสาคัญที่อยู่ภายในจิตใจทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ สามารถสร้างและพัฒนาได้ (Bandura,
1986) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผน (Ajzen, 1991) สะท้อนถึงผลกระทบของกลุ่มที่มกี ารรับรู้
ความสามารถของตนเองในระดับทีน่ ้อย ซึง่ อาจเข้าใจว่างานด้าน
นี้ยากและมีความเสีย่ ง จึงทาให้อาจมีการหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ าม พรบ. และมีความท้อถอยในการปฏิบตั งิ านด้านนี้ ผล
การทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
หลังอบรมและความตัง้ ใจก่อนอบรม ทีม่ ผี ลต่อความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ
ที่จะนาไปปฏิบตั ิจริงหลังอบรม ช่วยยืนยัน ผลของการพัฒ นา
บุค ลากรตามหลักสูต รฝึ กอบรมที่ช่วยเปลี่ยนความรู้สกึ นึ กคิด
และเพิ่ม เชื่อ มันในตนเองในการปฏิ
่
บ ัติง าน ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ การ

เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทีส่ ดุ และหลังสิน้ สุดการอบรม 3 เดือน
แม้ว่ามีสาธารณสุขอาเภอทีน่ าไปปฏิบตั จิ ริงเพียง 1 ใน 5 ก็ตาม
นั บ ว่ า บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นาที่ ม ีเ จตนาให้
สาธารณสุขอาเภอสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง และ
ช่วยลดผลของ Social desirability effect
ผลการประเมินการรับรูถ้ งึ การสนับสนุ นจากเครือข่าย
ในการด าเนิ น งานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ
สะท้อ นให้เ ห็น ว่ า การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาบุ ค ลากรตาม
หลักสูตรนี้ช่วยกระตุน้ การรับรูด้ า้ นนี้ได้น้อย โดยเฉพาะด้านเงิน
ค่ า ตอบแทนพิเ ศษแก่ บุ ค คลที่ป ฏิบ ัติง านที่ค วรจะได้ร บั และ
การงบประมาณสนับสนุ นในการดาเนินงานยังคงเป็ นปั ญหาที่
ควรได้รบั การแก้ไขในระดับนโยบาย เช่นเดียวกับผลการศึกษา
ในเขตภาคเหนือ (Karnwareetip et al., 2016) และในพื้นที่อ่ืน
(Sooksriwong, 2012) โดย อย.ได้ร ะบุว่า ปั ญ หาด้า นการขาด
แคลนงบประมาณท าให้ ด าเนิ น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคไม่ ม ี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น พื้ น ที่ ห่ า ง ไ กล ( Thai Food and Drug
Administration, 2019) การประเมินปั จจัยด้านนี้ทงั ้ ก่อนและ
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ของตนเอง การสนับสนุนและความตัง้ ใจ และมีผลการนาไปใช้ใน
การปฏิบ ัติง านจริง ซึ่ง ไม่ค่ อ ยพบการศึก ษาลัก ษณะนี้ ท งั ้ ใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมีขอ้ จากัด คือ ในขัน้ การ
แทรกแซงยังขาดการฝึ กปฏิบตั ใิ นสถาณการณ์จริง และไม่มกี าร
ติดตามผลทีน่ านกว่า 3 เดือน ควรมีพฒ
ั นาทักษะต่อยอดเพิม่ เติม
เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสัมมนา ศึกษา
ดูงานในพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ของประเทศไทยและ
ของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควรดาเนินการควบคู่กบั
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ใ ห้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย และควรมีการสร้างเสริม
ความสามารถผ่านการแข่งขัน ยกระดับ ยกย่อง และให้รางวัล
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ควรมีการกระตุน้ การรับรู้ และความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ ตัง้ แต่ในระดับ ที่เป็ นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับ ในการเรีย นการสอนรายวิช าหลักสูต รด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพด้วย
สรุปผลการศึกษา
การอบรมช่วยพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพิม่ ความตระหนักถึงการสนับสนุนของเครือข่าย และเพิม่ ความ
ตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ า นผลิต ภัณฑ์สุข ภาพ
สาธารณสุขอาเภอบางกลุ่มสามารถนาไปปฏิบตั ิงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจริงในพื้นที่ระดับอาเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
รับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถของตนเองทีม่ ากขึ้นและความตัง้ ใจ
ดัง้ เดิมนัน้ มีผลต่อความตัง้ ใจในระดับสูง ของสาธารณสุขอาเภอ
ที่จ ะปฏิบ ตั ิง านคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพหลัง
อบรมอย่างมีนัยสาคัญ แต่ผลลัพธ์โดยรวมยังไม่บรรลุในระดับ
สูงสุด โดยมีเพียงบางกลุ่มที่สามารถนาความรู้และทักษะจาก
การอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้จริง ดังนัน้ จึงยังคง
มีความต้องการพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่อยอดเพื่อเพิม่ ความ
เชื่อ มันให้
่ ส ามารถปฏิบ ัติง านได้จ ริง ตามบทบาทหน้ า ที่ข อง
สาธารณสุข อ าเภอให้ม ากยิ่ง ขึ้น และติดตามผลอย่า งต่อเนื่อง
พร้อมกับการเพิม่ แรงสนับสนุ น และกระตุ้นให้มคี วามพยายาม
และความตั ง้ ใจด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ ข อง
ระดับประเทศในทีส่ ดุ

หลังอบรมพบว่า ไม่มผี ลตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen,
1991) ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยนี้ในประเทศ
แทนซาเนียและเคนย่า ที่พบว่า การสนับสนุ นจากกลุ่มอ้างอิงมี
ผลต่ อ ความตัง้ ใจในการกระทาการด้านอื่น ๆ เช่น ซื้อ อาหาร
ปลอดสารพิษ (Wang et al., 2019) หรือซื้อผลิต ภัณฑ์อาหาร
เสริมของชาวมาเลเซีย (Keat, 2009) การซื้อผลิตภัณฑ์นมของ
ชาวกริซ (Cazacua, 2014) และการรับประทานแคลเซียมของ
คนไทย (Sriring et al., 2014) อาจเป็ นเพราะภาระงานตาม
หน้าทีข่ องสาธารณสุขอาเภอมีมาก เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีป่ ลายทาง
ซึ่งจาเป็ นต้องรับถ่ายทอดจากทุกนโยบายของรัฐบาลเพื่อนาไป
ปฏิบ ตั ิ ประกอบกับ ความหลากหลายของรูป แบบผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพ ช่องทางการจาหน่ าย และการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่าน
บริการนาส่งทีท่ าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ปั จจุบนั จนทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามเฝ้ าระวังได้
ยาก และควบคุมไม่ทนั ในขณะที่หน่ วยงานด้านการคุ้ มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคเองยัง ขาดแคลนงบประมาณ และขาดบุ ค ลากร
ด าเนิ น งาน รวมทัง้ ยัง ไม่ ม ีน วัต กรรมด้ า นระบบที่จ ะน ามา
ประยุกต์ใช้ ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุผลสาเร็จในการดาเนินงานด้านนี้
จึง ควรอาศัย วิธีการสร้า งเครือ ข่า ยการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพืน้ ที่ ทางานแบบบูราการเป็ นทีมเดียวกัน
จะช่ ว ยแก้ปั ญ หา ดัง เช่ น ในจัง หวัด ศรีส ะเกษ (Booddawong
et al., 2016; Karnwareetip et al., 2016) และควรมีการจัดอบรม
พัฒนาทีมเครือข่า ยในพื้น ที่เ ดีย วกัน พร้อมกัน ทัง้ ทีมในคราว
เดียว เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในทีมในพืน้ ทีร่ ะดับอาเภอ ให้
ทางานร่วมกันได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และควรบูรณาการ
การปฏิบตั ิงานร่วมกันโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดั บ อ าเภอ พร้ อ มทั ง้ ควรมี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
กระบวนการมาปรับใช้ในการดาเนินงานด้านนี้
ผลการประเมิน ความตัง้ ใจในการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสาธารณสุขอาเภอทัง้ ก่อน
และหลัง อยู่ ใ นระดับ มาก โดยค่ า เฉลี่ย ของคะแนนการรับ รู้
ความสามารถของตนเองหลังอบรม และความตัง้ ใจก่อนอบรม มี
ผลต่อความตัง้ ใจหลังอบรมในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่งตรงตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ซึ่งบรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบัน จัด อบรม และ อย. จัด เป็ น
ความสาเร็จเบือ้ งต้นของอบรมพัฒนาเพือ่ ช่วยเพิม่ สมรรถนะด้าน
การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง และเพิ่ม ความตัง้ ใจของ
สาธารณสุขอาเภอให้สามารถดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
จุด เด่น ของการศึกษานี้ คือ มีก ารประยุกต์ใ ช้ต วั แปร
ด้านจิตวิทยาของทฤษฏีพฤติกรรม คือ การรับรู้ความสามารถ
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