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บทความวิจยั
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณ
Factor Related toPractice in Non-Communicable Disease Prevention among Experienced
Health Volunteers in Phetchabun Province.
มัทนา อัศวสัมฤทธิ์ (Mattana Atsawasumrit) *
ชุลกี ร ดานยุทธศิลป (Chuleekorn Danyuthasilpe) **
ฐิตอิ าภา ตัง้ คาวานิช (Thitiarpha Tangkawanich) **

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของอาสาสมัครสาธารณสุข
เชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณและความสัมพันธระหวาง ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน กับการปฏิบตั งิ านปองกัน
โรคไมติดตอของอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ปฏิบตั งิ านจังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 358 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุน และแบบสอบถามการปฏิบตั งิ านโรคไมตดิ ตอ ซึง่ ตรวจสอบคาความตรงของแบบ
สอบสอบถามมีคา Index of item objective congruence ระหวาง 0.6 -1.0มีคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร
คาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาคไดเทากับ 0.91, 0.93และ 0.96 ตามลำดับ วิเคราะหขอ มูลโดยการหา
ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิตสิ หสัมพันธเพียรสนั ผลการวิจยั พบวา
1. การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของอาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณโดยรวม
อยใู นระดับสูง ( x = 4.09, S.D = 0.47)
2. ปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธระดับปานกลางในทิศทางบวกกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .365, p < .001) และ ปจจัยค้ำจุน
มีความสัมพันธระดับปานกลางในทิศทางบวกกับการปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชีย่ วชาญ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .434, p < .001)
คำสำคัญ: การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ อาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญ
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Abstract
The purpose of this study were to study the performance of non-communicable disease prevention
among experienced health volunteers in Phetchabun province and to study the relationship between
motivation factors, maintenance factors and non-communicable disease practice preventive. The sample
consisted of 358 experienced health volunteers. The questionnaires on motivation factors, maintenance
factors, and preventive practicewere tested for content validity by using index of item objective
congruence,and they were in between 0.6-1.0. These respectively questionnaires were tested for reliability
by using Cronbach’s Alpha coefficient, and rated at 0.91, 0.93 and0.96. The data were analyzed by
frequency, percentage, average, standard deviation, andPearson product moment correlation coefficient.
The result revealed that:
1. The performance of non-communicable disease prevention among experienced health volunteers
in Phetchabun province was at a high level ( = 4.09, S.D = 0.47)
2. The relationship between motivation factors (r = .365, p < .001) and maintenance factors (r = .434,
p < .001) had a moderate positive correlation with the performance of non-communicable disease prevention
among experienced health volunteers at statistically significant (p < .001)
Keywords : Prevention Practice in Non-Communicable Disease, Experienced Health Volunteers
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง เปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญ
และเปนโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงในวิถีชีวิตประจำวัน แตสามารถ
ปองกันไดหากปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพใหถกู ตอง
เหมาะสม ซึ่งองคการอนามัยโลกและสหประชาชาติ
ไดใหความสำคัญในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
โดยเนน 4 โรคหลัก ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
(สำนักโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2556)สำหรับประเทศไทยแนวโนมการเจ็บปวยดวยโรค
ไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น
จากปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น ทำใหรัฐ
ตองมีภาระคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลเปนจำนวนมาก
อีกทั้งบุคคลากรทางทีมสุขภาพมีจำนวนจำกัดตอการ
จัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง มีการขาดแคลนบุคลากร
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายจำกัดกำลังคน

ภาครัฐ ทำใหบุคลากรที่ยังคงเหลืออยูในระบบบริการ
สุ ข ภาพต อ งรั บ ภาระงานที่ ห นั ก มากขึ้ น (สภาการ
พยาบาล, 2555)กระทรวงสาธารณสุขจึงใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาสาธารณสุข
การปฏิบตั งิ านของ อสม. ทัว่ ไป พบวา สวนใหญ
มีการปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตออยูในระดับนอย
ถึงปานกลาง (ปราณี ภูวนาท, 2551) ซึง่ มีผลใหประชาชน
ขาดความเชือ่ มัน่ ในตัว อสม. และ อสม. เองขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน (สมศักดิ์ ทรายเงิน, 2550)
ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนา อสม. ใหมคี วามรู
ความสามารถ มีทกั ษะการปฏิบตั งิ านไดถกู ตองตามหลัก
วิชาการ และสรางการมีสว นรวมการเรียนรู และจัดกิจ
กรรมขับเคลือ่ น เพือ่ แกปญ
 หาของชุมชนผานหลักสูตร
ฝกอบรมมาตรฐาน อสม.ป พ.ศ. 2550 (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
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โดยกำหนดใหเพิม่ กิจกรรม การดูแล เฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอเปนหนึ่งในหลายกิจกรรม
ทีต่ อ งดำเนินการ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
2555)
การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอนัน้ จะเนนอสม.
เชี่ยวชาญ ทำงานเชิงรุกใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
โดยมีบทบาทหนาทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับความรู ความเขาใจ
ดังนี้ (1) สถานการณของโรคไมติดตอที่เปนปญหา
ในพื้นที่ (2) การปองกันโรคและสนับสนุนการรักษา
โรค(3) พฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคไมตดิ ตอ และ (4)
การถายทอดขอมูลขาวสารสชู มุ ชน (กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) อยางไรก็ตามในการปฏิบัติงาน
ปองกันโรคไมตดิ ตอของ อสม. เชีย่ วชาญ จะยังคงไดรบั
คาตอบแทน สิทธิและสวัสดิการตางๆ ซึง่ เปนแรงจูงใจ
ตอการปฏิบัติงาน ไดแก การไดรับประกาศเกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติ อสม. การไดรบั เงินคาตอบแทน 600 บาท
ตอเดือน การมีสิทธิไดรับโควตาศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของ อสม. และบุตร
และการจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาในชุมชน
หมูบานละ 10,000 บาทตอป (กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2554)
จังหวัดเพชรบูรณ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) ทัง้ หมด จำนวน 153 แหง จำนวนอาสา
สมัครสาธรณสุขเชีย่ วชาญ (อสม.เชีย่ วชาญ) ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ปองกันโรคไมติดตอในจังหวัดเพชรบูรณ ในป พ.ศ.
2555-2558 มีจำนวน 3,950 คน, 4,966 คน, 3,422 คน
และ 4,378 คน ตามลำดับ (สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ,2557) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลาออก และจากการสำรวจขอมูลสาเหตุการลาออกของ
อสม.เชีย่ วชาญ ป พ.ศ.2557พบวา อสม. เชีย่ วชาญมีความ
ไมพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน โดยลักษณะงาน อสม.
เชี่ยวชาญเปนงานที่มีปริมาณงานมาก งานสวนรวม
ซ้ำซอน กับงานสวนตัว ทำใหบริหารเวลาการทำงาน

ไมได บางครั้งทำใหเสียประโยชนสวนตัว เนื่องจาก
เสียโอกาสในการประกอบอาชีพสวนตัวขาดรายได
ไดรบั คาตอบแทนนอยทำใหผลสำเร็จของงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย ขาดการประสานงานกับเจาหนาที่ และถูก
ทอดทิง้ ใหปฏิบตั งิ านเพียงลำพัง (สำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ , 2557)นอกจากนี้ อุ ป กรณ ใ นการ
คัดกรองโรคยังไมเพียงพอ (สมศักดิ์ ทรายเงิน, 2550)
สงผลให อสม. เชี่ยวชาญไมพึงพอใจและขาดกำลังใจ
ในการทำงานจากป ญ หาดั ง กล า วอาจเกี่ ย วข อ งกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงสงผลตอการปฏิบัติงาน
ของ อสม. เชีย่ วชาญ
การทบทวนเกีย่ วกับทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
ของเฮอรซเบิรก (Herzberg et al., 1990 อางใน วิทยา
จันทรศลิ า, 2549) พบวา สิง่ ทีท่ ำใหบคุ คลพึงพอใจหรือ
ไมพงึ พอใจในการทำงาน ประกอบดวย 2 ปจจัยทีส่ ำคัญ
คือ (1) ปจจัยจูงใจ (Motivation factors) เปนปจจัย
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานที่ ทำโดยตรง เป น สิ่ ง กระตุ น ให
บุคคลที่ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน
และจะนำไปสูการมีทัศนคติทางบวกและการจูงใจ
อยางแทจริง ประกอบดวย ความสำเร็จ การไดรับการ
ยกยอง ความกาวหนา ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
และ (2) ปจจัยค้ำจุน (Maintenance factors or Hygiene
factors) เปนปจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ำเปนทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านตองการ
ไดรบั การสนองตอบ และมีอทิ ธิพลตอความไมพงึ พอใจ
ในงาน ประกอบดวย โอกาสในการไดรบั ความกาวหนา
นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธกบั ผบู งั คับบัญชา ความสัมพันธกบั เพือ่ น
รวมงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา เงินเดือน
คาตอบแทน ความมัน่ คงในงาน สภาพการทำงาน และ
ความเปนอยสู ว นตัว
ผลการวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ อสม. พบวา ปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของ อสม. อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(ทรงสวัสดิ์ ราศี, 2539; พรธนา ศรีพทิ กั ษ, 2551; อุเทน
บุญยิ่ง, พจนีย เสงี่ยมจิตต, และธีระวุฒิเอกะกุล,2556)
ซึง่ การวิจยั สวนใหญศกึ ษาในอสม. ทัว่ ไป แตยงั ไมมกี าร
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ศึกษาใน อสม. เชีย่ วชาญซึง่ ตองมีบทบาทหนาทีค่ วาม
รั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุนกับการ
ปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอของ อสม. เชี่ยวชาญ
ตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg) เพือ่
นำผลการวิจัยที่ไดไปวางแผนจัดการสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของ อสม. เชีย่ วชาญ ใหเปนรูปธรรม
สอดคลองตามความตองการของ อสม. เชีย่ วชาญ ในการ
ควบคุมปองกันโรคอยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับ
ระบบการจัดบริการของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอ
ของอสม. เชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณ
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ำจุนกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของ
อสม. เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ ของอสม. เชี่ ย วชาญ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
2. ปจจัยค้ำจุน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ ของอสม. เชี่ ย วชาญ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
กับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณ ปจจัยทีศ่ กึ ษา
ไดแก (1) ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ความสำเร็จในการงาน
การไดรบั การยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
และความกาวหนาในงาน และ(2) ปจจัยค้ำจุน ประกอบ
ดวย สิทธิประโยชนทไี่ ดรบั ความสัมพันธระหวางบุคคล
การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน
สภาพการทำงาน ความเปนอยสู ว นตัว และความมัน่ คง
ในงาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาคือ อสม. เชี่ยวชาญ ที่ผานการ
อบรมตามหลักสูตรอสม. เชี่ยวชาญ ระหวางป พ.ศ.
2555-2557และยังปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ จังหวัดเพชรบูรณ
มี ทั้ ง หมด 3,422คน(สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
เพชรบูรณ, 2557)
กลมุ ตัวอยางไดจากประชากรโดย วิธกี ารสมุ แบบ
หลายขัน้ ตอน (Multi-stage random sampling) ขนาดของ
กลุมตัวอยาง กำหนดโดยใชตารางประมาณคาอำนาจ
การวิเคราะหทางสถิติ (Power analysis) โดยกำหนด
ความคลาดเคลือ่ นเทากับ 0.5 อำนาจการทดสอบ Power
.95 (Cohen, 1960 อางใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553)
และคาขนาดอิทธิพล (Effect size) ที่ .20 (รัตนศิริ
ทาโต,2551,หนา 309) ไดกลมุ ตัวอยางจำนวน 325 คน
และเพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง จึงเพิ่ม
จำนวนกลมุ ตัวอยาง เปน 358 คน (รอยละ 10)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยได
สรางขึน้ ตามกรอบแนวคิดของเฮอรซเบิรก ประกอบดวย
(1) ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง
(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัย
ค้ำจุน ลักษณะคำถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
ไดแก เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย
(3) แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น โรค
ไม ติ ด ต อ ของอสม. เชี่ ย วชาญ ลั ก ษณะคำถามเป น
แบบประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติเปนประจำ
ปฏิบตั บิ อ ยครัง้ ปฏิบตั เิ ปนบางครัง้ ปฏิบตั นิ อ ยครัง้ และ
ไมเคยปฏิบตั ิ
การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
ผู วิ จั ย นำแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา โดยผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน
ประกอบดวยอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร อาจารย
คณะพยาบาลศาสตรนกั วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพ
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ชำนาญการ และนำมาหาคาIndex of item objective
congruence แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจปจจัย
ค้ำจุนและแบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันโรค
ไมติดตอมี IOC อยูระหวาง 0.6-1.0 และคำนวณหา
ความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient) โดยแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย จู ง ใจป จ จั ย ค้ำ จุ น และแบบสอบถาม
การปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.91, 0.93 และ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผวู จิ ยั ดำเนินการ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยไดตดิ ตอขอความรวมมือ
กับเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ แลวนัดพบกลมุ ตัวอยางและขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและใหกลุมตัวอยางลงชื่อ
ในใบยิ น ยอมเข า ร ว มวิ จั ย ข อ มู ล ทั้ ง หมดได รั บ การ
ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม จำนวน
358 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 หลังจากนัน้ นำไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิตดิ ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
โครงการนี้ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส
โครงการ 089/58 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอน
ประโยชนและการนำผลการวิจยั ไปใช และเคารพสิทธิ
และความเปนมนุษยของผเู ขารวมการวิจยั กลมุ ตัวอยาง
มีสทิ ธิใ์ นการตกลงใหขอ มูลหรือปฏิเสธในการใหขอ มูล
โดยไมจำเปนตองชี้แจงเหตุผลและไมสงผลกระทบ
ตอกลมุ ตัวอยางแตอยางใด

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลโดยการหาความถี่ คารอยละคาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหดวย
คาสถิตสิ หสัมพันธเพียรสนั (Pearson product-moment
correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. กลมุ ตัวอยางสวนใหญมอี ายุ 40-49 ป คิดเปน
รอยละ 42.7 มีอายุโดยเฉลีย่ เทากับ 45.41 ป สวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 91.6 สถานภาพสมรส
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ85.2 จำนวนปทศี่ กึ ษาโดยเฉลีย่
7.88 จำนวนปทศี่ กึ ษามากทีส่ ดุ คือ 6 ป คิดเปนรอยละ
29.1 รายไดสว นใหญ นอยกวาหรือเทากับ5,000บาท/เดือน
คิ ด เป น ร อ ยละ50.83 โดยมี ร ายได เ ฉลี่ ย 6,397.56
บาท/เดือน สวนใหญทำอาชีพเกษตรกรรม คิดเปน
รอยละ48.9 ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
เชีย่ วชาญโรคไมตดิ ตอสูงสุดคือ 3 ป คิดเปนรอยละ 70.7
2. ปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ ของอสม.
เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญจังหวัดเพชรบูรณโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ( x = 4.09, S.D = 0.47) เมื่อแยกรายดาน
พบวาคะแนนเฉลี่ยดานสถานการณของโรคไมติดตอ
ดานการปองกันโรคและสนับสนุนการรักษา ดานพฤติกรรม
เสีย่ งตอการเกิดโรค และดานการถายทอดขอมูลสชู มุ ชน
อยใู นระดับสูง ดังรายละเอียดในตาราง 1
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ตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของกลมุ ตัวอยาง
จำแนกรายดาน
การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ

x

SD

ระดับ

ดานสถานการณของโรคไมตดิ ตอ
ดานการปองกันโรคและสนับสนุนการรักษา
ดานพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรค
ดานการถายทอดขอมูลสชู มุ ชน
การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอโดยรวม

4.17
4.05
4.23
4.00
4.09

0.60
0.49
0.59
0.06
0.47

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตาราง 2 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุนกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของ
อสม.เชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณ
ปจจัย

การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ (r)

p - value

.365**
.434**

.000
.000

ปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้ำจุน
**p < .001
จากตาราง 2 พบวา ปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
ของ อสม. เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (r = .365, p < .001) ปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ

เชิงบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานปองกันโรค
ไมตดิ ตอของอสม. เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r =.434, p < .001)
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ตาราง 3 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุน กับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของ
อสม. เชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณจำแนกตามปจจัย
ปจจัย
ปจจัยจูงใจ

ปจจัยค้ำจุน

การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ (r)
- ความสำเร็จในการงาน
- การไดรบั การยอมรับ
- ลักษณะของงาน
- ความรับผิดชอบ
- ความกาวหนาในงาน
- สิทธิประโยชนทไี่ ดรบั
- ความสัมพันธระหวางบุคคล
- การปกครองบังคับบัญชา
- นโยบายและการบริหารงาน
- สภาพการทำงาน
- ความเปนอยสู ว นตัว
- ความมัน่ คงในงาน

.215**
.306**
.162**
.277**
.454**
.361**
.283**
.355**
.345**
.390**
.077
.369**

p - value
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.145
.000

**p < .001
จากตาราง 3 พบวา ปจจัยจูงใจดานความกาวหนา
ในงาน และดานการไดรบั การยอมรับ มีความสัมพันธ
เชิงบวก ในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานปองกัน
โรคไมตดิ ตอของอสม. เชีย่ วชาญ อยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ .001 สำหรับความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการงาน
และลักษณะของงานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ำ
กั บ การปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ ของอสม.
เชี่ยวชาญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .001 สวนในดาน
ปจจัยค้ำจุน พบวาดานสภาพการทำงาน ความมั่นคง
ในงานสิทธิประโยชนทไี่ ดรบั การปกครองบังคับบัญชา
นโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดั บ ปานกลางกั บ การปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น โรค
ไมตดิ ตอของอสม. เชีย่ วชาญ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
.001 สำหรับดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีความ
สัมพันธเชิงบวกระดับต่ำกับการปฏิบัติงานปองกัน
โรคไมตดิ ตอของ อสม. เชีย่ วชาญอยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ และดานความเปนอยูสวนตัว พบวา ไมมีความ
สัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอของ อสม.
เชีย่ วชาญ

การอภิปรายผล
1. การปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอของ อสม.
เชีย่ วชาญจังหวัดเพชรบูรณพบวา อสม. เชีย่ วชาญ มีการ
ปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอโดยรวมอยใู นระดับสูง
( x = 4.09, S.D = 0.47) เมื่ อ แยกรายด า น พบว า
ดานพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรค ( x = 4.23, S.D =
0.59)รองลงมาคือดานสถานการณของโรคไมติดตอ
( x = 4.17, S.D = 0.60) ดานการปองกันโรคและ
สนับสนุนการรักษา ( x = 4.05, S.D = 0.49) และ
ดานการถายทอดขอมูลสูชุมชน ( x = 4.00, S.D =
0.60)มีการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตออยใู นระดับสูง
ทุกดาน เนือ่ งจากโดยทัว่ ไป อสม. ก็ไดปฏิบตั งิ านปองกัน
โรคไมตดิ ตออยแู ลว แตเมือ่ เขามาเปน อสม. เชีย่ วชาญ
ในการปองกันโรคไมตดิ ตอก็ไดรบั ความกาวหนาในงาน
โดยไดรับการพัฒนาใหมีความรูและฝกปฏิบัติจากทีม
สุขภาพ และไดรบั ประสบการณจากการศึกษานอกสถาน
ที่ มีโอกาสทีด่ ใี นการพัฒนาสุขภาพประชาชน และไดรบั
การยอมรับจากประชาชน เพือ่ นรวมงานและเจาหนาที่
ทีมสุขภาพ รสู กึ วางาน อสม. เชีย่ วชาญเปนงานทีม่ เี กียรติ
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มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ดเปน อสม. เชีย่ วชาญ ถึงแมวา งาน
ปองกันโรคไมตดิ ตอจะมีปริมาณงานมากตองรับผิดชอบ
งานหลายอยาง และลักษณะงานเปนงานทีต่ อ งใชความรู
และทักษะมาก มีขั้นตอนยุงยากซับซอน ตองอาศัย
ความเสียสละ และสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม
เปาหมายทีว่ างไว และเมือ่ นึกถึงผลสำเร็จของงานและ
ประโยชนตอ สวนรวม ประกอบกับการมีบทบาทหนาที่
ในชุมชนในการเปนแกนนำดานสุขภาพ ทำใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานปองกัน
โรคไมตดิ ตอ จึงทำให อสม. เชีย่ วชาญมีคา คะแนนเฉลีย่
การปฏิบตั งิ านอยใู นระดับสูง
2. ป จ จั ย จู ง ใจมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระดั บ
ปานกลางกั บ การปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ
ของ อสม. เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (r = .365, p < .001)เนือ่ งจากปจจัยจูงใจเปน
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความพึงพอใจในงาน ถาบุคคลไดรบั
ปจจัยจูงใจอยางเพียงพอ จะเกิดความพึงพอใจในงาน
และทำงานดวยความเต็มใจทำงานใหมีประสิทธิภาพ
แตหากไมไดรบั การตอบสนองจากปจจัยจูงใจ หรือไดรบั
ไมเพียงพอ จะทำใหความพอใจในงานลดลง (Herzberg
et al., 1990 อางใน วิทยา จันทรศลิ า, 2549) เมือ่ พิจารณา
รายดานของปจจัยจูงใจ พบวา ความกาวหนาในงาน และ
การไดรบั การยอมรับ มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
กับการปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอ โดยดานความ
กาวหนาในงาน พบวา อสม. เชี่ยวชาญรูสึกพึงพอใจ
ที่ตนเองไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาทีมสุขภาพ
เกีย่ วกับการเพิม่ พูนความรู ไดรบั ประสบการณจากการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การมีโอกาสทีด่ ใี นการพัฒนา
สุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ ดังนัน้ ความกาวหนา
ในงานจึงเปนปจจัยจูงใจให อสม. เชีย่ วชาญ เกิดความ
พอใจในการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
การไดรบั การยอมรับ พบวา อสม. เชีย่ วชาญมีความ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ดเปน อสม. เชีย่ วชาญ รสู กึ วาเปนงานทีม่ ี
เกียรติ ไดรับกำลังใจและการชื่นชมจากทีมสุขภาพ
เมือ่ ปฏิบตั งิ านเปนผลสำเร็จ ดังนัน้ การไดรบั การยอมรับ
จึงเปนสิ่งกระตุนให อสม. เชี่ยวชาญเกิดความพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน แตในการปฏิบตั งิ านพบวามีประชาชน

บางบานไมใหความรวมมือ ทำใหเกิดความรสู กึ เหนือ่ ย
และทอแท กลัววางานที่ไดรับมอบหมายไมสามารถ
บรรลุผลสำเร็จได จึงทำให อสม. เชีย่ วชาญมีปจ จัยจูงใจ
ดานการไดรบั การยอมรับอยใู นระดับปานกลาง
สวนดานทีม่ คี วามสัมพันธระดับต่ำกับการปฏิบตั งิ าน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญ ไดแก ดานความ
รับผิดชอบ ความสำเร็จในการงาน และดานลักษณะ
ของงาน ในดานความรับผิดชอบ จาการศึกษาครั้งนี้
อสม.เชี่ยวชาญตองรับผิดชอบงานหลายอยางในเวลา
เดียวกันและบางครั้งรูสึกวาตองแบกภาระงานไวแต
เพียงผเู ดียว ไมสามารถรับผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอได
ทั้งหมด เนื่องจากภาระงานมีจำนวนมาก อีกทั้งกลุม
อสม.เชีย่ วชาญสวนใหญประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม
มี ร ายได เ ฉลี่ ย 6,397.56 บาทต อ เดื อ นซึ่ ง อาจทำให
ไม เ พี ย งพอต อ การดำเนิ น ชี วิ ต แต อ ย า งไรก็ ต าม
อสม.เชี่ยวชาญไดรับความเชื่อถือในการปฏิบัติหนาที่
ในระดับสูง อีกทั้งพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุข
ใหความไววางใจและมอบหมายงานใหทำสม่ำเสมอ
และชาวบานในชุมชนไววางใจในระดับสูง จึงทำให
อสม.เชี่ยวชาญเกิดความพึงพอใจในสวนดานความ
สำเร็จในการงาน อสม.เชีย่ วชาญรสู กึ พึงพอใจเมือ่ ไดใช
ความรู ทั ก ษะและรู จั ก การทำงานในการปฏิ บั ติ ง าน
ป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ ถึ ง แม ว า ลั ก ษณะงานป อ งกั น
โรคไมติดตอของอสม.เชี่ยวชาญ เปนงานที่ตองใช
ความรแู ละทักษะในการปฏิบตั งิ านมาก เปนงานทีท่ า ทาย
ความสามารถต อ งอาศั ย ความเสี ย สละและที่ สำคั ญ
เปนงานที่มีประโยชนตอสังคม ทำใหเกิดความรูสึก
พึงพอใจตอการทำงาน ถึงแมวา ลักษณะงานจะมีขนั้ ตอน
ยุงยากซับซอน เสียเวลาในการปฏิบัติงาน จนบางครั้ง
อาจทำใหไมมีเวลาอยูกับครอบครัว ซึ่งอาจทำใหเกิด
ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตดวยจิตอาสา
เมือ่ นึกถึงความสำเร็จของงานและประโยชนตอ สวนรวม
อีกทัง้ ความรทู ไี่ ดรบั สามารถนำมาใชในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองครอบครัวและคนในชุมชนใหมีสุขภาพดี
จึ ง ทำให อสม.เชี่ ย วชาญมี ค วามพึ ง พอใจและยั ง คง
ปฏิบตั งิ านตอ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 103

3. ป จ จั ย ค้ำ จุ น มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระดั บ
ปานกลางกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ อสม. เชี่ ย วชาญ
จังหวัดเพชรบูรณ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .434,
p < .001)โดยอภิปรายผลดังนี้ เนื่องจากปจจัยค้ำจุน
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและไมพอใจ
ในงาน ซึง่ มักมีความเกีย่ วของระหวางบุคคลกับองคการ
และสภาพแวดลอมภายนอกของงาน ซึง่ หากบุคคลไมได
รับการตอบสนองดวยปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงาน
ก็จะเกิดความไมพอใจในงาน ไมเต็มใจที่จะทำงาน
เบื่อหนาย และอาจจะทนอยูในองคการไมได (วิทยา
จันทรศลิ า, 2549)
เมื่ออภิปรายรายดานพบวาดานสภาพการทำงาน
ความมัน่ คงในงาน สิทธิประโยชนทไี่ ดรบั การปกครอง
บังคับบัญชา และนโยบายและการบริหารงานมีความ
สั ม พั น ธ ร ะดั บ ปานกลางกั บ การปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น
โรคไมติดตอ ของ อสม.เชี่ยวชาญจังหวัดเพชรบูรณ
โดยดานสภาพการทำงานของ อสม.เชี่ยวชาญรูสึกวา
บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านเปนกันเอง พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
กับจำนวน อสม.เชีย่ วชาญมีความเหมาะสม รวมถึงมีการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ ไดแก เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งเจาะ
น้ำตาลจากปลายนิว้ สายวัดรอบเอว แบบคัดกรองโรค
ไมตดิ ตอ ซึง่ สิง่ เหลานีท้ ำให อสม. เชีย่ วชาญ มีความสุข
ในการปฏิบตั งิ านและเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ าน
อยางไรก็ตาม สภาพการทำงานของ อสม. เชี่ยวชาญ
ที่เปนแบบตางคนตางทำไมชวยเหลือกัน รูสึกเครียด
เมื่อตองทำงานแทนเพื่อน เหนื่อยลาเมื่อภาระงานที่ได
รับมอบหมายมากกวาปกติ ก็จะสงผลใหความพอใจ
ในการทำงานลดลงได สำหรับดานความมัน่ คงในงาน
ของ อสม. เชีย่ วชาญ รสู กึ วางานทีท่ ำเปนงานทีม่ เี กียรติ
เสียสละเพื่อสวนรวม รูสึกพึงพอใจเมื่องานที่ทำเปน
ประโยชน ส ง ผลให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี ใ นการ
ปองกันโรคไมติดตอ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
พรธนา ศรีพิทักษ (2551) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ไดแก
ความมัน่ คงในงาน เนือ่ งจาก อสม. ทำงานดานการดูแล
สุขภาพในหมูบานอยูเสมอ เมื่อไดรับคำชมเชยจาก

ประชาชนจะเกิดความรสู กึ ภาคภูมใิ จ ทำใหสามารถทำงาน
ในหนาที่ไดดีและตองการพัฒนาหมูบานไปเรื่อยๆ
ในดานสิทธิประโยชนที่ไดรับ จะพบวาคะแนนเฉลี่ย
สิทธิประโยชนที่ไดรับอยูในระดับสูงแสดงวา อสม.
เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับสิทธิประโยชนที่ตนเอง
ไดรับมาก การปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอก็จะสูง
ในทางกลับกันถา อสม. เชีย่ วชาญไดรบั สิทธิประโยชน
นอย การปฏิบตั งิ านโรคไมตดิ ตอก็จะต่ำลง สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ พรธนา ศรีพิทักษ (2551) ที่พบวา
คาตอบแทนหรือเงินเดือน เปนปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.และผลการ
ศึกษาของ อมรมิตร มงคลเคหา (2552) พบวา อสม.
ตองการไดรับสิทธิพิเศษ สวัสดิการและประโยชน
เกือ้ กูลจากทางการซึง่ ในดานการปกครองบังคับบัญชา
ของ อสม. เชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานภายใตการดูแล
จากทีมสุขภาพ ไดรบั มอบหมายงานทีเ่ หมาะสม มีการ
นิเทศติดตามงานจากพยาบาลและเจาหนาทีส่ าธารณสุข
หลังไดรบั มอบหมายใหปฏิบตั งิ าน ทำให อสม. เชีย่ วชาญ
ไดรบั ความรเู พิม่ สงผลใหทำงานไดอยางมัน่ ใจ ซึง่ ผล
การวิจยั ครัง้ นีย้ งั พบปญหาในการปฏิบตั งิ านโรคไมตดิ ตอ คือ
มีกจิ กรรมมากคอนขางยงุ ยากและซับซอน ซึง่ ในบางครัง้
เจาหนาที่ไมไดติดตามงานที่มอบหมาย ซึ่งอาจทำให
ไมมคี วามมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านและรสู กึ กลัวทีต่ อ งรับ
นิเทศจากเจาหนาที่ จึงทำใหการปกครองบังคับบัญชา
มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการปฏิบตั งิ านปองกัน
โรคไมติดตอในดานนโยบายและการบริหารงานของ
อสม. เชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
โดยเจ า หน า ที่ มี ก ารแจ ง นโยบายการปฏิ บั ติ ง านไว
อยางชัดเจน มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
กำหนดภารกิจและเปาหมายของงาน ชีแ้ จงการปฏิบตั งิ าน
และประเมินความคืบหนาให อสม. เชี่ยวชาญทราบ
จึงทำใหมคี วามพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
ไดเปนอยางดี
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธ
ระดับต่ำกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอจากการ
ศึกษาครัง้ นีพ้ บวาบรรยากาศการทำงานเปนแบบตางคน
ตางไมชว ยเหลือกัน และบางครัง้ อาจจะมีความคิดเห็น
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ไมตรงกัน อาจทำใหเกิดความความขัดแยงระหวาง
บุคคลได มีผลทำใหเกิดความไมพงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน
รวมกันได ซึง่ อาจสงผลใหความสัมพันธระหวางบุคคล
มีความสัมพันธระดับต่ำได แตเนือ่ งดวยอสม. เชีย่ วชาญ
เปนคนในชุมชน รูจักมักคุน มีความเปนกันเอง และ
เมื่อลงมือปฏิบัติงานก็ไดรับความรวมมือจากคนใน
ชุมชนตลอดจนการไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่
เมือ่ มีปญ
 หาจึงทำใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ปองกันโรคไมติดตอ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
พรธนา ศรีพทิ กั ษ (2551) ทีพ่ บวา ปจจัยค้ำจุน ดานความ
สัมพันธกับผูใตบังคับบัญชามีผลตอการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อมรมิตร
มงคลเคหา (2552) พบวา ความสัมพันธระหวางเพือ่ น
รวมงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
และผลการศึกษาของ อุเทน บุญยิง่ , พจนีย เสงีย่ มจิตต,
และธีรวุฒิ เอกะกุล (2556) พบวาปจจัยค้ำจุนดานความ
สัมพันธระหวางบุคคลมีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ าน
จัดการสุขภาพผูสูงอายุของ อสม. และรวมอธิบาย
ความแปรปรวนของการปฏิบัติงานจัดการสุขภาพของ
อสม. ไดรอ ยละ 51.0
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. ความกาวหนาในงาน และการไดรบั การยอมรับ
มีความสัมพันธระดับปานกลางกับการปฏิบตั งิ านปองกัน
โรคไมติดตอ ของอสม. เชี่ยวชาญ จังหวัดเพชรบูรณ
ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุข ควรสงเสริมดานการเสริม
สรางพลังอำนาจในดานความกาวหนาในงานและการ
ยอมรั บ เพื่ อ จู ง ใจให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงานและ
ทำงานใหมปี ระสิทธิภาพ สำหรับดานความรับผิดชอบ
ความสำเร็จในงาน และลักษณะงาน มีความสัมพันธ
ระดับต่ำกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ ของอสม.
เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณ ดังนัน้ บุคลากรสาธารณสุข
ควรจัดกิจกรรมกลมุ สงเสริมดานรับผิดชอบ ความสำเร็จ
ในงาน เพือ่ สงเสริมความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ใหงานสำเร็จ บรรลุตามเปาหมาย

2. ความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธ
ระดับต่ำกับการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ ของอสม.
เชีย่ วชาญ จังหวัดเพชรบูรณ บุคลากรสาธารณสุขควรทำ
กิจกรรมกลุมที่เสริมสรางความสัมพันธความสามัคคี
อยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันหรือลดความไมพึงพอใจ
ในงานที่อาจเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจมีความเกี่ยว
ของกับการปฏิบัติงานปองกันโรคไมติดตอ ของอสม.
เชี่ยวชาญซึ่งอาจมีปจจัยแทรก เชน เวลา สถานภาพ
การเงิน ทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ านปองกันโรคไมตดิ ตอ
2. ควรมีการศึกษาการทำโปรแกรมการสงเสริม
ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให อ สม. เชี่ ย วชาญ มี ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านมากขึน้
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