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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 

จ านวนทั้งสิ้น 305 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน 

ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (beta = 0.361) 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (beta = 0.202) และปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสาร

เพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (beta = 0.322) ตามล าดับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63.0 (Adjusted R2 = 0.63) 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ก ากับดูแล ควรมีการส่งเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทักษะการสื่อสารของอสม.ให้มากขึ้น เพ่ือให้ อสม.สามารถเป็นกระบอกเสียง

กระจายข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค, ความคาดหวังในการสื่อสาร, ภาวะผู้น าทางความคิด,  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

                                                                        
7 นกัศกึษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  
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Communication Factors Predicting Disease Prevention and Treatment Behaviors  

of People in the Regional Health Promotion Center 5 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study communication factors predicting the 

disease prevention and treatment of people in the Regional Health Promotion Center 5. The 

research methodology was quantitative research and survey research. The instruments used 

were questionnaires collected from people or the service recipients from village health 

volunteers (VHV), a total of 305 people in the Regional Health Promotion Center 5. The 

statistics used in the data analysis was multiple regression analysis.  

 The results revealed that the communication factors that predict the disease 

prevention and treatment behavior of the people were the opinion leadership factors in 

communication for disease prevention and treatment of the village health volunteer (beta = 

0.361), the factors of  media exposure behavior in health (beta = 0.202), and the factors of 

expectations in communication for the disease prevention and treatment of the village health 

volunteer (beta = 0.322), respectively, with statistical significance at the 0.01 level and was 

able to predict the percentage of 63.0 (Adjusted R2 = 0.63) 

 The research results suggested that the involved and supervised government agencies 

should promote the training regulations on the performance of village health volunteers, 

especially in communication skills. Therefore, the Village Public Health Volunteers can be a 

voice to spread more news about the disease prevention and treatment. 

 

Keywords: Disease Prevention and Treatment Behavior, Communicate Expectations,  

Opinion Leadership, Media Exposure Behavior, Village Health Volunteers (VHV)
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บทน า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

หรือ อสม. เป็นหน่วยขนาดเล็กของระบบบริการ

สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาท

เป็นผู้เล่นคนส าคัญในโครงสร้างการบริการสุขภาพ

ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 

40 ปี โดยจุดก าเนิดของอสม.นั้นเกิดมาจากการ

สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยที่ได้รับเอา

แนวคิดมาจากค าประกาศอัลมา อตา เมื่อปีพ.ศ. 

2521 ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศในภาคีที่ลง

ความเห็นร่วมกันในการดูแล แก้ไข ป้องกันปัญหา

สุขภาพของประชากรโลก โดยบทบาทของ อสม. 

ในช่วงแรกถูกก าหนดให้สอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพอนามัย เช่น ภาวะทุพโภชนาการ

และเด็กขาดสารอาหาร ปัญหาโรคติดเชื้อ ปัญหา

อนามัยแม่และเด็ก และประเด็นเกี่ยวกับการ

จัดการสุขาภิบาล(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ 

ปารณัฐ สุขสุทธิ์ , 2550) ซึ่งสภาวการณ์ปัญหา

สุขภาพของประชาชนมักเป็นโรคที่สามารถ

ติดต่อกันได้ อสม. ในประเทศไทยนั้นเป็นส่วน

ส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก 

และผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของ อสม. ในการ

เ ข้ า ไป เก็ บข้ อมู ล ในชุ มชนท า ให้ เ จ้ าหน้ าที่

สาธารณสุขสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่

ใ น ว ง จ า กั ด ไ ด้ ( World Health Organization, 

2007)  

ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูล

ฐาน (2557) ก าหนดบทบาทของ อสม. โดยใช้

มาตรฐานของการสาธารณสุขมูลฐาน แบ่งออกเป็น 

4 บทบาท ดังนี้ 1) เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข

ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 2) เป็น

ผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและ

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ 3) 

เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้แก่ การ

ส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ

ส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด

และถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 

และ 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในการจัดท าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัด

กิจกรรมตามปัญหาของประชาชน ในปีพ.ศ.2563 

ผ่านมา บทบาทการท างานของ   อสม. ถูกให้

ความส าคัญขึ้นมาอย่างเด่นชัดอีกครั้งหนึ่ง มีสาเหตุ

มาจากการอุบัติขึ้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโค

วิค 19 ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดนั้น อสม.ด าเนินการเชิงรุกมา

ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปรากฎใน

เพจ อสม. 4.0 ได้เผยแพร่ แนวทาง อสม. เคาะ

ประตูบ้านต้านโควิด 19 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนว

ปฏิบัติตัวของอสม. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ส านักงานวิจัย

และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ , 2563: สืบค้น

ออนไลน์) การท างานของ อสม. ได้รับการตอบรับ

ที่ดีเพราะตอบสนองต่อการเฝ้าระวังป้องกันการ
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ระบาดของเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดีจนได้รับค า

ชมเชยจากองค์การอนามัยโลก(มณฑิรา นาควิเชียร 

และ สุวิมล สงวนสัตย์, 2563:สืบค้นออนไลน์) ซ่ึง

จะเห็นได้ว่า บทบาทการท างานของ อสม.นั้นเน้น

การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญควบคู่

ไปกับการท างานเชิงรุกในชุมชนที่รับผิดชอบ 

บทบาทหน้าที่ของ อสม. ดังที่กล่าวมานั้นท าให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ และการ

ดู แ ล รั กษ าสุ ขภ าพ เบื้ อ ง ต้ น จ ากกร ะทรว ง

สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมในพ้ืนที่

ชุมชน 

 ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งเขต

สุขภาพเพ่ือประชาชน อยู่ ในการปฏิรูประบบ

สุขภาพในระยะเร่งด่วนเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน

ระบบสาธารณสุข โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โดยให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและบทบาทของ

ประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข เป็นการ

ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ เน้นบทบาทภาครัฐและ

วิชาชีพเป็นศูนย์กลางกลายมาเป็นการพัฒนา

สาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

ผสมผสานเรื่องสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ด ารงชีวิต และเกิดการขยายตัวของความร่วมมือ

เพ่ิมมากขึ้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด

สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพ่ือคนทั้งมวล (All for 

Health for All)  (กัลยา ลลิตพาณิชย์ , 2558 ; 

คณะท างานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชน, 2558)  

 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตที่ 5 มีจังหวัดเครือข่ายอยู่บริเวณ

ภาคกลางด้านตะวันตก จ านวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด 

ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม มีส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ที่

จังหวัดราชบุรี มีผลงานที่โดดเด่นของพ้ืนที่นี้ ใน

ระดบัท้องถิ่นนั้นมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้เล่น

คนส าคัญในการท างานเ พ่ือผลักดัน ส่งเสริม 

สนับสนุนงานด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย

แผนงาน โดยข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านดีเด่นในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบว่า มีอ

สม.ที่อยู่ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 

จ านวน 8 คนได้รับรางวัลใน 4 สาขาได้แก่ สาขา

สุขภาพจิตในชุมชน สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขานม

แม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ(กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2561:

สืบค้นออนไลน์) 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

อาสาสมัครด้านสาธารณสุข หรือ อสม. ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศนั้น งานวิจัยเหล่านี้ได้

ส ารวจและประเมินประสิทธิภาพการท างานของ 

อสม. ดังนี้ 1) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็น

ผู้น าหรือภาวะความเป็นผู้น าต่าง ๆ ของอสม.ที่

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือความพึง

พอใจหรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในด้าน

ต่าง ๆ (ประจักษ์ กึกก้อง, 2557; วิสุทธิ์ สุกรินทร์, 

สุนันทา วีรกุลเทวัญ, และมนตรี พิริยะกุล, 2557) 

2 )  ง า น วิ จั ย ที่ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
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ความสามารถของอสม. ซึ่งพบว่า อสม.นั้นยังคงมี

ความต้องการการฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการ

ปฏิบัติ งานได้อย่างแม่นย าและมั่นใจ (Haile, 

Yemane & Gebreslassie, 2014; เวหา เกษมสุข 

และ รักชนก คชไกร , 2558; สิวลี รัตนปัญญา , 

2561) และ 3) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ความผูกพันต่อการปฏิบัติ งานของอสม.  ซึ่ ง

ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในตนเอง เช่น แรงจูงใจ 

การพัฒนาทักษะ หรือประสบการณ์ท างานสร้าง

เกียรติภูมิแห่งตน และปัจจัยทางสังคม เช่น การ

สนับสนุนทางสังคม หรือความห่วงใยต่อชุมชน 

เป็นต้น(Glenton et al., 2010; ทัศนพร ชูศักดิ์, 

เมธี สุทธิศิลป์, และ กฤติเดช มิ่งไม้, 2561) 

 จากการทบทวนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ อส

ม. มาข้างต้นนั้นพบว่า มีการศึกษาปัจจัยภายใน

และภายนอกที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้การท างานของ 

อสม. นั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึง

สิ่งที่ อสม. ยังต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งงานวิจัยส่วน

ใหญ่นั้นมุ่งให้ความสนใจปัจจัยทางจิตวิทยา ไม่ก็

ปัจจัยทางสังคม ที่ศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้

ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของบทบาท อสม. ใน

ฐานะผู้สื่อสารด้านสุขภาพ โดยจะรับรู้ได้จากการที่ 

อสม. มีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาโรคติดต่อให้

ประเทศไทยในหลายวิกฤตที่ผ่านมา อสม.เป็นผู้

ใกล้ชิดประชาชนในระดับท้องถิ่นมากที่สุดใน

โครงสร้างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจากที่

กล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดนี้ น ามาสู่ประเด็นในการ

วิจัยครั้ งนี้ว่า ปัจจัยการสื่อสารใดที่พยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก

คือ  เ พ่ือศึกษาปัจจั ยการสื่ อสารที่พยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน 

ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและ

รักษาโรค พฤติกรรมการป้องกันโรคถูกให้

ความหมายโดยกรมควบคุมโรคไว้ว่า เป็นมาตรการ

และกิจกรรมที่ด าเนิน การก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัย 

เพ่ือไม่ให้เกิดโรคภัยนั้น ซึ่งความหมายเพ่ิมเติมนั้น

ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ด าเนิน การก่อนเกิดโรค 

(Primary prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิด

อาการ (Secondary prevention) และเกิด

อาการแล้ว (Tertiary prevention)  (กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559 ;วชิระ เพ็ง

จันทร์, ม.ป.ป.) 

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท านาย

พฤติกรรมการป้องกันและโรค มีดังนี้ ตัวแปรที่ร่วม 

พยาการณ์ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคใน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน

บ้าน ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการมี

นโยบายส่งเสริมสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรค 

(ร้อยละ 41.6)  R2 = .416 (ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ 
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และคณะ, 2561) และอีกงานวิจัยหนึ่ง ปัจจัยที่

ร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยง

โรค ได้แก่ ความคาดหวังถึงผลของพฤติกรรม 

( Beta=  - 0. 234, p,0. 001)  ค ว า ม ค า ด ห วั ง

ความสามารถของตนเอง (Beta= 0.326) แรง

สนับสนุนทางสังคม (Beta= 0.326, p<0.001) 

และบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค (Beta= 

0.530, p<0.001)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

และรักษาโรคนั้นมีทั้งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ความหวังและปัจจัยทางด้านสังคม ดังปรากฎ

ข้างต้น แต่ยังปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยการ

สื่อสารที่มีอสม.มาเกี่ยวข้องด้วยนั้นในการท านาย

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคร่วมด้วย จึง

น ามาสู่การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยการ

สื่อสารที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการ

จาก อสม. 

2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy 

Theory) 

นิยามความคาดหวัง กล่าวคือ ความ

คาดหวังในตัวบุคคลนั้น บุคคลมีความต้องการ

หลายสิ่ง เช่น เมื่อปัจจัย 4 ได้รับการตอบสนอง

แล้วก็ยังเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 

ท าให้เกิดความพยายามด าเนินการวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุความพึงพอใจหรือผลลัพธ์หนึ่ง 

(Victor H. Vroom, 1964) อ้างถึงใน  ภัทรนิดา 

อักษรถึง, 2555) ดังนั้นความคาดหวัง คือ ทัศนคติ

เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่า

จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ก า รบริ ก า รหนึ่ ง  ๆ  โ ดย เป็ น

ส่วนประกอบในการวัดระดับความพึงพอใจของ

กลุ่ ม เ ป้ า หม าย  นอกจ ากนี้ ค ว ามคาดห วั ง 

(Expectation) ได้แก่การตระหนักถึงหน้าที่หรือ

คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 

โดยความคาดหวังที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสื่อ คือ ความ

เชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่า สื่อมีความสามารถหรือ

ศักยภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถก่อให้เกิด

ความพึงพอใจตามขึ้นมา และเป็นแรงจูงใจให้เกิด

การเปิดรับสื่อได้  (ธีรวันท์  โอภาสบุตร และ     

พลอยชนก พรวสุรัตน์, 2564) 

ความคาดหวั ง ในการสื่ อสารนั้น เป็น

พฤติกรรมที่บุคคลสะสมมาจากประสบการณ์และ

น ามาใช้เป็นเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือวางเป้าหมาย

เอาไว้ ถูกกล่าวถึงโดยแมคเควล และเกอร์วิตซ์ ที่

ใช้แนวทางการอธิบายพฤติกรรมผู้รับสารด้วยหลัก

คิดเดียวกับแนวคิดแรงจูงใจ โดยมีความเชื่อว่า 

ก่อนเปิดรับสาร ผู้รับสารจะมีความคาดหวังผลลัพธ์

ที่จะเกิดข้ึนเอาไว้ล่วงหน้า (McQuail & Gurevich, 

1974 อ้างถึงในศศิธร เดชารัตน์, 2560) ในท านอง

เดียวกัน ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง  

การตระหนักถึงหน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง 

หรือพฤติกรรมอย่างหนึ่ง โดยความคาดหวังที่

ปัจเจกบุคคลมีต่อสื่อ คือ ความเชื่อส่วนบุคคลที่

เชื่อว่า สื่อมีความสามารถหรือศักยภาพที่ เป็น
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ประโยชน์และสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจตาม

ขึ้นมา และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปิดรับสื่อได้ 

(ธีรวันท์ โอภาสบุตร และ พลอยชนก พรวสุรัตน์, 

2564) 

งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับปั จจั ยความ

คาดหวัง มีดังนี้ ความคาดหวังในบทบาทในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ

แสดงพฤติกรรม (Zhang et al., 2019) นอกจากนี้

ปัจจัยความคาดหวังในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิ ติ  (p=0.03) ( กั ล ย า  ลลิ ตพาณิ ชย์ , 2558) 

พฤติกรรมการเสนอข่าวกับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง โดยเฉพาะความความ

คาดหวังด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน(จิรวัฒน์ 

นนทิการ และ สินี กิตติชนม์วรกุล, 2563) ความ

คาดหวังถึงผลของพฤติกรรมร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรค (Beta= -

0.234, p = 0.001)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความคาดหวังนั้น พบว่า ปัจจัยความ

คาดหวังในการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัย

อ่ืน ๆ เช่น ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม หรือ

พฤติกรรมการน าเสนอข่าวสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่า 

ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารนั้นมีความ

สัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค แต่ปรากฏในงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง 

(2564) ที่ใช้การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยพยากรณ์

ในตัวอิสระและตัวแปรตามที่ใกล้เคียงกับการวิจัยค

รังนี้  ผู้วิจัยจึงทบทวนมาเพ่ือท าการทดสอบหา

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยความคาดหวัง

ในการสื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและ

รักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางความคิด 

(Opinion Leadership) 

แนวคิดพ้ืนฐานของภาวะความเป็นผู้น า

ความคิดที่ถูกพัฒนาในช่วงปีค.ศ. 1940-1950 

เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับทฤษฎีการสื่อสารสอง

จังหวะ (Two-step flow theory) พบครั้งแรกใน

งานศึกษาเรื่อง ทางเลือกของประชาชน หรือ The 

People’s Choice ของ Lazarsfeld, Berelson, 

and Gaudet (1944) ที่ข้อสรุปได้ว่าสื่อสารมวลชน

ไม่ได้ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่ปัจเจก

เข้าถึงสื่อได้ด้วยผู้น าทางความคิดเป็นอันดับแรกที่

คอยส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการตีความสาร

ต่าง ๆ ด้วย เพ่ือท าให้สิ่งที่เกี่ยวข้องรอบ ๆ ตัว

ปัจเจกบุคคลนั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่ปัจเจกได้รับจาก

การชี้น าความคิดเหล่านั้น โดยผู้น าทางความคิดนั้น

ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากสื่อมวลชน เช่น วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ และจึงน ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ติดตาม 

อิ ท ธิ พ ล ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Personal 

influence) เป็นแนวคิดย่อยหนึ่งที่ถูกนิยามใน

ฐานะของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

สื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้
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ส่งสารและผู้รับสารที่แลกเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

ทัศนคติกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคน 2 

คนหรืออาจมากกว่านั้นในระบบสังคม ซึ่งส่งผลต่อ

มุมมองของแนวคิดความเป็นผู้น าทางความคิดว่า 

ปัจเจกนั้นสามารถทรงอิทธิพลในระดับบุคคลได้ใน

บางกลุ่มหรือบางสถานการณ์ หรือกล่าวได้ว่า ผู้น า

ทางความคิดนั้นมีลักษณะการส่งอิทธิพลในระดับ

บุคคลที่ไม่เป็นทางการ(Keller & Berry, 2003) ซ่ึง

ในการไหลของข้อมูลข่าวสารนั้นเริ่มขึ้นจาก

สื่อมวลชนไปถึงผู้น าทางความคิด จากนั้นก็ไหล

ต่อไปยังผู้ติดตาม(Burt, 1999) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภาวะผู้น า

ทางความคิด มีดังนี้ อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p=0.00)(กัลยา ลลิตพาณิชย์, 2558) การ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ สู งอายุในชมรม

ผู้สูงอายุส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ( r=

0.874)(จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ , 2563) 

แรงสนับสนุนทางสั งคมมี ความสั ม พันธ์กับ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัว (สมรัฐ ศรีตระกูล และคณะ , 

2550) แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์

ทางบวก ระดับปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 

2559) 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางความคิด พบว่า ปัจจัย

ภาวะผู้น าทางความคิดนั้นมักถูกศึกษาในรูปแบบ

ของอิทธิพลทางสังคมหรือแรงสนับสนุนทางสังคม

ที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรค ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจ

ทดสอบหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัย

ภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารสุขภาพของอ

สม. กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 

การเปิดรับสื่ อ  หมายถึ ง  ระยะเวลา 

ช่วงเวลา และจ านวนของสื่อที่ใช้ในการเปิดรับ

ข่าวสาร โดยจะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ตนเองสนใจ 

หรือมีประโยชน์ต่อบุคคลนั้น(McLeod & Keefe, 

1972 อ้างถึงในกษิดิดิศ พันธารีย์ , 2563) การ

เปิดรับสื่อมีเป้าประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1) การ

แสวงหาข้อมูล ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคคลอ่ืน 2) การเปิดรับข้อมูล ที่ต้องการทราบที่

ต ร ง กั บ ค ว า ม ส น ใ จ  แ ล ะ  3)  ก า ร เ ปิ ด รั บ

ประสบการณ์ เพ่ือผ่อนคลาย(ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 

2558) ลักษณะของการเปิดรับสื่อมี 3 ลักษณะ

ได้แก่ 1) การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชน ผู้รับสาร

คาดหวังว่าสื่อนั้นจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการได้ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

หรือพฤติกรรมได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและการใช้

ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล      
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2) การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชนโดยสื่อบุคคล เป็น

การอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่อาจจะเป็น

การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือโดยกลุ่ม ในการ

โน้มน้าวชักจูง แต่การปฏิสัมพันธ์ผ่านกลุ่มนั้นจะมี

อิทธิพลต่อบุคคลได้มาก เนื่องจากเป็นการรวบรวม

บุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน และ 3) การเปิดรับ

สารจากสื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะ(อภิญญา แก้วเปรมกุล, 2562) 

ปัจจัยที่ เป็นคุณสมบัติ พ้ืนฐานในการที่บุคคล

ตัดสินใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีกลไกทางด้านจิตใจ

เป็นตัวชี้น าให้เกิดความสนใจจากภายในกระบวน

ความคิด และชักน าไปสู่การเปิดรับหรือรับรู้ข้อมูล

จากภายนอกหรือองค์ประกอบทางสังคมที่มีส่วน

สนับสนุนหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ปัจเจกบุคคล

ตัดสินใจเปิดรับข่าวสารนั้น(ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 

2558) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร มีดังนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและ

ภัยสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในระดับต่ า (r=.

321, .171, และ .373)(วิชาญ ปาวัน และคณะ, 

2559) ในท านองเดียวกันนั้น การเปิดรับข่าวสารมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างมี

นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  0 . 05  โ ดยมี ค่ า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.23 มีความสัมพันธ์ใน

ระดับต่ า(มณฑล หวานวาจา, 2557) นอกจากนี้ 

สื่ อบุคคลที่ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคนั้น

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคได้ 

(Beta=0.530, p=0.023)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในระดับ

ต่ า ซึ่งการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยนี้พบเพียงใน

งานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) ดังนั้นผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้นมีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับริการ

จาก อสม. 

 กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมทั้ง 

4 แนวคิด/ทฤษฎีข้างต้น พบว่า มี 3 ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์หรือมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรค การวิจัยครั้งนี้ให้ความสนใจ

กับอิทธิพลของปัจจัยทั้ งสามในการพยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้รับบริการจากอสม. จึงน ามาสู่การก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  โดยใช้การวิจัย เชิ ง

ส ารวจ (Survey Research) ใช้เครื่องมือในการ

วิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็น

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล  โ ด ย ให้ ผู้ ต อบ

แบบสอบถามท าด้วยตนเองผ่านการท าหนังสือขอ

อนุญาตจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อประสานงานกับ

พ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 2 

เดือนโดยประมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้คือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขต

สุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่  5 ซึ่งข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564) 

พบว่า มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่เขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตท่ี 5 ในปีพ.ศ.2564 จ านวนรวม  

 

5,333,543 คน โดยใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง

จากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่า

ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดไม่

เกินร้อยละ 5 สามารถก าหนดตัวอย่างได้เท่ากับ 

400 คน ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลและท าสะอาดข้อมูล 

(Data cleansing)  จ า กแบบสอบถ า ม เ ป็ น ที่

เรียบร้อยแล้ว ได้กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์

ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 305 คน และใช้

กระบวนการสุ่ มตัวอย่ างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบ ง่ า ย  ( Simple random sampling:  SRS) 

จ านวน 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

และระดับต าบล ในขั้นตอนสุดท้ายใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยขอความ

ร่วมมือจากเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล หรือ

ต าบล ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย  
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เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ แ ล ะ ก า ร วั ด ตั ว แ ป ร 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ถู ก แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2  ส่ ว น 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 

2 ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ประเด็นดังนี้  

1) ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือ

การป้ อ งกั นและรั กษา โ ร ค ( Ifinedo, 2012 ; 

Phichitchaisopa & Naenna, 2013; กัลยา ลลิต

พาณิชย์, 2558)  

2) ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิด(Hoque, 

Albar, & Alam, 2016 ; กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 

2559; จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ, 2563)  

3) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

สุขภาพ(ตวงพร พิกุลทอง, 2564; มณฑล หวาน

วาจา, 2557; วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559) และ  

4) พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

(ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์, 2561; ตวงพร พิกุลทอง, 

2564) ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating scale)  แบบ 5 ระดับมี เกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้  5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 

หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปาน

กลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 

แบบสอบถามนั้นน าไปทดสอบคุณภาพทั้ง

ก า รตรวจสอบความสอดคล้ อ ง เ ชิ ง เนื้ อหา 

(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน มี IOC เท่ากับ 1.00 และ

ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ด้วยการทดสอบทางสถิติค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอ

นบาคมีค่าเท่ากับ 0.957 , 0.947 , 0.883 และ 

0.937 ในส่วนของปัจจัยความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรค ตามล าดับ การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์  การวิจัยนี้ ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(เอกสารรับรองเลขที่ 

ECNIDA 2021/0011)
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ผลการวิจัย 

 การน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษา

โรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ดังนี้ 

1. ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. สามอันดับแรก 

ความคาดหวงัในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย
ที่ด ี

จ านวน 12 43 118 104 28 3.30 0.96 
 

ปาน
กลาง 

ร้อยละ 3.9 14.1 38.7 34.1 9.2  

2.ช่วยในการเปลี่ยน
พฤติกรรมเส่ียงทาง
สุขภาพ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต เป็นต้น 

จ านวน 14 52 107 98 34 3.28 1.02 
 

ปาน
กลาง 

ร้อยละ 4.6 17.0 35.1 32.1 11.1  

3.สามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการดูแล
สุขภาพ 

จ านวน 18 36 123 105 23 3.26 0.97 
 

ปาน
กลาง 

 
ร้อยละ 5.9 11.8 40.3 34.4 7.5  

 
2. ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

 
ภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.อสม.มีความรู้ในการป้องกัน
และรักษาโรคเบื้องต้น 

จ านวน 10 46 113 103 33 3.34 0.97 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 3.3 15.1 37.0 33.8 10.8 

2.อสม.มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และท างานเป็นทีม 

จ านวน 21 46 94 101 43 3.32 1.10 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.9 15.1 30.8 33.1 14.1 

3.อสม.มีการจดบันทึกข้อมูล
สุขภาพในชุมชน 

จ านวน 21 41 111 101 31 3.26 1.04 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.9 13.4 36.4 33.1 10.2 
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3. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ จ าแนกตามแหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สามอันดับแรก 

พฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

แหล่งขา่วสารที่เปดิรบัข่าวสารเกีย่วกบัสุขภาพ 

1.รายการโทรทัศน ์ จ านวน 15 29 102 93 66 3.54 1.08 สูง 

ร้อยละ 4.9 9.5 33.4 30.5 21.6 

2.เฟสบุค (Facebook) 
อินสตาแกรม 
(Instagram) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) 

จ านวน 42 21 87 81 74 3.41 1.30 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 13.8 6.9 28.5 26.6 24.3 

3.แพทย์ พยาบาล หรอื
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จ านวน 13 45 121 99 27 3.27 0.96 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 4.3 14.8 39.7 32.5 8.9 

          

ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ จ าแนกตามประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สี่อันดับแรก 

พฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสาร
เกี่ยวกับสขุภาพ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด �̅� SD แปลผล 

ประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

1.อาหารและ
โภชนาการ 

จ านวน 5 26 75 121 78 3.79 0.97 สูง 

ร้อยละ 1.6 8.5 24.6 39.7 25.6 

2.โรคภัยไข้เจ็บ จ านวน 4 26 95 121 59 3.67 0.93 สูง 

ร้อยละ 1.3 8.5 31.1 39.7 19.3 

3.การบริหารร่างกาย 
ออกก าลังกาย 

จ านวน 4 33 108 103 57 3.58 0.96 สูง 

ร้อยละ 1.3 10.8 35.4 33.8 18.7 

4.สุขภาพจิต จ านวน 7 40 108 94 56 3.50 1.01 สูง 

ร้อยละ 2.3 13.1 35.4 30.8 18.4 
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4. พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.ประชาชนสามารถควบคุม
พฤติกรรมทางสุขภาพได้มาก
ขึ้น 

จ านวน 16 37 112 111 29 3.33 0.99 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 12.1 36.7 36.4 9.5 

2.ประชาชนกล้าที่จะพูดคุย
หรือปรึกษากับหมอ 
พยาบาล หรือเภสัชได้มาก
ขึ้น 

จ านวน 20 35 106 108 36 3.34 1.04 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.6 11.5 34.8 35.4 11.8 

3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทาง
กายและใจของตัวเองมากขึ้น 

จ านวน 16 33 102 119 35 3.41 1.00 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 10.8 33.4 39 11.5 

4.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทานยา
ตรงกับอาการของโรคได้
อย่างถูกตอ้งมากขึ้น 

จ านวน 25 30 106 103 41 3.34 1.09 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 8.2 9.8 34.8 33.8 13.4 

5.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยได้
มากขึ้น 

จ านวน 14 35 89 120 47 3.50 1.03 สูง 

ร้อยละ 4.6 11.5 29.2 39.3 15.4 

 

5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพ

ของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

ปัจจัยการ
สื่อสาร 

Model 3 Correlations Collinearity Statistics 

B Beta t Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
X3 0.371 0.361 4.282 0.766 0.24 0.149 0.172 5.828 
X2 0.261 0.202 4.748** 0.574 0.264 0.166 0.670 1.492 
X1 0.335 0.322 4.005** 0.750 0.225 0.140 0.189 5.300 

ค่าคงที่ 0.307  1.937*      

R 0.796 Adjusted R Square 0.63  
R Square 0.634 F 173.629** 

**p< .01, *p< .05
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จากการตรวจสอบภาวะความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยพยากรณ์อย่างชัดเจน (Multicollinearity) 

พิจารณาค่า Tolerance และค่า VIF ตามเงื่อนไข

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอนแล้ว พบว่า ปัจจัยพยากรณ์ทั้งสามตัว

มี  Tolerance เกินกว่ า  0.1 โดยเฉพาะปัจจัย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (X2) 

แต่มีค่า VIF ไม่เกิน 10 ทั้งสามตัว แสดงว่า ปัจจัย

ทั้งสามไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันสูง หรือ

กล่าวได้เป็นปัจจัยที่มีอิสระต่อกัน สามารถน าไป

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไปได้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่า 

0.796 มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.6  

(R2 = 0.634) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชน เขตที่ 5 นั้นมีผลมาจากปัจจัยที่

ส่งผลหรือตัวแปรอิสระที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

(X3) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

สุขภาพ (X2) และปัจจัยความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

(X1) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวเข้า

สู่ สมการพยากรณ์แล้ว จะได้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .796 ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยหรืออ านาจการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว 

(Adjusted R2) = .63 หรือสามารถพยากรณ์ได้

ร้อยละ 63.0 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารที่

พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทุกตัว

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.000 ซึ่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและอิทธิพลทั้งสาม

ปัจจัยมีทิศทางในเชิงบวก 

ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยความคาดหวังใน

การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  

อสม. หมายความว่า เมื่อความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มี

มากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรคของประชาชนก็มีมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) 

ปัจจัยความคาดหวังมีอิทธิพลท านายพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรค แต่มีทิศทางอิทธิพลที่

แตกต่างกัน นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมาที่

ศึกษาความสัมพันธ์ตั วแปรความคาดหวั งที่

ใกล้เคียงกันนี้กับตัวแปรตามอ่ืน ๆ (Zhang et al., 

2019; กัลยา ลลิตพาณิชย์, 2558; จิรวัฒน์ นนทิ

ก า ร  แ ล ะ  สิ นี กิ ต ติ ช น ม์ ว ร กุ ล , 2563)  มี
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ความสัมพันธ์กัน และในงานวิจัยนี้ก็มีความสัมพันธ์

เชิงบวกเช่นกัน โดยที่ก่อนผู้รับสารจะเปิดรับสาร

นั้นจะคาดหวังผลลัพธ์เอาไว้ล่วงหน้า(McQuail & 

Gurevich, 1974 อ้างถึงใน ศศิธร เดชารัตน์ , 

2560) ซึ่งประชาชนส่วนมากมีความคาดหวังใน

การสื่อสารจากอสม. 3 อันดับแรก ได้แก่ อสม.

ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี  อสม.ช่วยในการ

เ ป ลี่ ย น พฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ท า ง สุ ข ภ า พ  เ ช่ น  

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น 

และอสม.สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแล

สุขภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศรีชุม 

(2560) ระบุว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังในการ

สื่อสารของอสม.นั้น คือ การเป็นแบบอย่างด้าน

สุขภาพให้แก่ประชาชน โดยประชาชนนั้นคาดหวัง

ในการสื่อสารเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและ

ผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจและ

มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพได้จริงทั้งนี้สอดคล้องใกล้เคียงกับ

งานวิจัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2558) พบว่า 

บทบาทที่พึงประสงค์ของสื่อท้องถิ่นในด้านสุขภาพ

นั้นควรมุ่งเน้นไปเรื่องของบทบาทในการให้ความรู้

ด้านสุขภาพอนามัย หรือการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ 

ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยภาวะผู้น าทาง

ความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา

โรคของอสม. หมายความว่า  เมื่อภาวะผู้น าทาง

ความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษา

โรคของอสม.มีมากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคของประชาชนก็มีมากขึ้นใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน โดย

งานวิจัยของจิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ(2563) 

ระบุว่ า  การได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ ม

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่งผลให้มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กันสูง และแรง

สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับ

ปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง (กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 2559) และ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัว(สมรัฐ ศรีตระกูล และคณะ , 

2550) ด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า อิทธิพล

ทางสังคมหรือในที่นี้ก็คือ ภาวะผู้น าความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

นั้น เป็นทักษะส าคัญที่บุคคลหนึ่งจะสามารถส่ง

อิทธิพลชุดความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพออกไปยัง

ประชาชน ผู้รับบริการ ได้อย่างมีนัยยะส าคัญ โดย

จุดแข็งส าคัญของการท างานของอสม.ก็คือ การมี

เครือข่ายที่เข้มแข็งและท างานเป็นทีม 

ปัจจัยที่สามคือ ปัจจัยพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ หมายความว่า 

เมื่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

มีมากขึ้น มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

ของประชาชนก็มีมากขึ้น ในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้
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ที่พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรคของประชาชน แต่มีระดับความสัมพันธ์ต่ า และ

มีทิศทางบวก (ตวงพร พิกุลทอง, 2564; มณฑล 

หวานวาจา, 2557; วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559) 

ซึ่งการที่ประชาชนจะมีพฤติกรรมป้องกันและ

รักษาโรคที่ดีขึ้นนั้น ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพียงปัจจัยเดียวอาจจะส่ง

อิทธิพลออกไปไม่มากนัก ในงานวิจัยของอภิญญา 

แก้วเปรมกุล (2562) ระบุว่า การเปิดรับสื่อผ่านสื่อ

บุคคลเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มก็

ตามนั้น ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้มีอิทธิพลต่อปัจเจก

บุคคลได้มาก ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ อสม. ก็เป็นหนึ่ง

ในแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับ

ข่าวสารสุขภาพแต่มิได้อยู่ ในสามอันดับแรกที่

ประชาชนเปิดรับข่าวสารสูงสุด ได้แก่ รายการ

โทรทัศน์  เฟซบุ๊ก (Facebook)  อินสตาแกรม 

( Instagram)  ทวิตเตอร์  (Twitter)  และแพทย์  

พยาบาล หรือ เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข  โดยมี

ข้อสังเกตจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ว่า ในงานวิจัยที่

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ โรคภัยไข้

เจ็บ หรือพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ

ประชาชนนั้น(วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559; ยุพา

รัตน์ อดกลั้น และคณะ, 2559; สิริลักษณ์ อุบล

รัศมี, 2560) แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับนั้นมัก

ระบุว่ า  อสม.  เป็นแหล่ งข่ าวสารส าคัญของ

ประชาชนในการรับรู้ข่าวสารความรู้สุขภาพ ดังนั้น 

ควรพิจารณาบทบาทของอสม.ในฐานะผู้สื่อสาร

ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน 

ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป  ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้

ท าการศึกษาปัจจัยการสื่อสาร 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของบทบาทการ

สื่อสารของอสม.ในฐานะผู้ส่งสารเพ่ือให้ความรู้

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความส าคัญต่อพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ถึงแม้ว่า

สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่มีบทบาทเป็นอันดับแรก ๆ 

แต่ก็พบว่า อิทธิพลจากสื่อบุคคลของอสม.เป็น

อิทธิพลขนาดเล็ก เนื่องจากประชาชนมีเปิดรับ

ข่าวสารสุขภาพจากอสม. ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ

โทรทัศน์และสื่อโซเซียล อย่างไรก็ตาม ประชาชน

เห็นถึงความจ าเป็นของอสม.ในการด ารงอยู่ใน

ชุมชนในฐานะผู้สื่อสารสุขภาพของชุมชนที่เป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและส่งเสริมการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษา

โรคต่อไป ทั้งนี้มีข้อพิจารณาจากผลการวิจัยที่จะ

น าไปข้อเสนอแนะในส่วนต่อไป
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  ภาพที่ 2 ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชาน  

ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

 

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ก ากับดูแล 

ควรส่งเสริมอบรมการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะด้านทักษะ

การสื่อสารให้มากขึ้น มีข้อเสนอเชิงนโยบาย  2 

ประการ ดังนี้ 

ประการแรกคือ ภาวะผู้น าทางความใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคนั้น ผู้ที่

ก ากับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอ

สม. ควรส่งเสริมอสม.ในฐานะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารด้านสุขภาพของชุมชน โดยสนับสนุน

องค์ความรู้ในเก่ียวกับการป้องกันและรักษาโรค ไม่

ว่าจะเป็นกลุ่มโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม และ

ต้องเป็นชุดความรู้ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ หรือ

กล่าวได้ว่า ท าให้อสม.มีสภาวะเป็นผู้ตื่นรู้กับข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้

พบว่า ถึงแม้ว่า อสม.มีภาวะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือป้องกันและรักษาโรค แต่ในเรื่อง

ของการแนะน าข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ทันสมัยนั้น

ยังไม่มีความโดดเด่นมากนัก ดังนั้นเพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาพที่ดี การ

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะการดูแล

สุขภาพแบบใหม่ที่ทันยุคสมัย จะเป็นแรงผลักดัน

ให้อสม.มีความส าคัญในระบบสาธารณสุขไทย

ต่อไปอย่างร่วมสมัย อีกทั้งยังควรผลักดันให้อสม.มี

ทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจาก อสม.นั้น

ไม่ใช่แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับ
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เป็นอันดับต้นบวกกับผลการวิจัยในเรื่องของการใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ของ   อสม.นั้นก็ยังไม่โดดเด่น

มากนักจนเป็นที่น่าจดจ า แต่สื่อโทรทัศน์และสื่อ

ใหม่กลับมีบทบาทที่ประชาชนให้ความสนใจ

มากกว่า การบูรณาการ อสม.เข้าไปในสื่อใหม่จะ

เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้การมีภาวะผู้น า

ทางความคิดได้มากขึ้น 

ประกา รที่ ส อ งคื อ  ก า ร พัฒนาส า ร 

(message) ที่ประชาชนต้องการที่รับทราบ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการจะมีสุขภาพที่ดีของ

ประชาชนนั้นสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการ

เ ปิ ด รั บ ข่ า ว ส า ร สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 

ประกอบด้วยอาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้เจ็บ 

และการบริหารร่างกาย ออกก าลั งกาย กับ

สุขภาพจิต จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความสนใจใน

กิจกรรมที่ช่วยในการป้องกันและรักษาโรคใน

รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่อสม.ควรพิจารณา

เพ่ือน าเสนอสาระข้อมูลข่าวสารให้ตรงใจผู้รับสาร

มากขึ้น  ทั้ งนี้ลักษณะของการสื่ อสารที่อสม.

สามารถท าได้คือ อยู่ในรูปแบบของการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ใช้ตัวของอสม.เป็น

ตัวอย่างหรือสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพ

ให้แก่ประชาชน อันเป็นการส่ ง เสริมให้ เกิด

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน

ต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ การเลือกใช้ช่องทาง

ในการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย อสม.ยังมี

อิทธิพลต่อประชาชนอยู่บ้างเมื่อเทียบกับสื่อ

โทรทัศน์และสื่อใหม่ที่ได้รับความสนใจมากกว่า 

การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการใช้สื่อใหม่ใน

การสื่อสารสุขภาพให้แก่อสม. นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

เนื่องจากสื่อโซเซียลเป็นช่องทางที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชนมาก ดังนั้นควรส่งเสริมการสร้างเนื้อหา

และใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารสุขภาพไปยัง

ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสาร

ของ อสม. ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับข้อเสนอแนะเชิง

ปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการ

พัฒนาการสื่อสารของอสม. ให้เกิดประสิทธิภาพแก่

ชุมชนเป้าหมาย องค์ประกอบส าคัญที่เป็นหัวใจขอ

งอสม. คือ การมีภาวะผู้น าทางความคิดในการ

สื่อสารเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอ

สม.เป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดในโครงสร้ างระบบ

สาธารณสุขไทยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังนั้น

การเสริมสร้างทักษะความสามารถในการสื่อสาร 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดการน าเสนอ

ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร สุ ข ภ า พ  ห รื อ ก า ร ใ ช้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ที่

ส าคัญของอสม. ในการสนับสนุนให้ประชาชนเกิด

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคที่สุดนั่นเอง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานั้น

จ ากัดเพียงพ้ืนที่เขตสุขภาพ เขตที่ 5 เนื่องด้วย

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการวิจัย หากสามารถ

ศึกษาในพ้ืนที่เขตสุขภาพอ่ืน ๆ ด้วยจะเป็นการต่อ

ยอดท าคว าม เข้ า ใ จปั จ จั ยกา รสื่ อ ส า รขอ ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มี
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ต่อพฤติกรรมการป้องกันรักษาโรคของประชาชน 

ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 

2. ระเบียบวิธีวิจัยที่ควรใช้ในการศึกษา

ครั้ งต่อไป อาจจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ

ท าการศึกษากิจกรรมหรือกระบวนการด้านการ

สื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

อย่างลึกซึ้ง เพ่ือต่อยอดส าหรับการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการสื่อสารให้แก่อสม. ได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นต่อไป 
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