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การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Effect of Empowerment Program of the Village Health Volunteers to Implementation of
Community Health Education in Papai Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และกิจ กรรมปฏิบ ัต ิง านในการพัฒ นาศัก ยภาพของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น วิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิต ิ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน
ทัศ นคติท ี่ม ีต ่อ การปฏิบ ัต ิงาน พฤติก รรมการมีส ่ว นร่ว ม และกิจ กรรมปฏิบ ัต ิงานในการพัฒ นาศัก ยภาพของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ ้านหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
(p-value <0.001) ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อไป
คำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังอำนาจ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สุขศึกษาชุมชน
Abstract
The purpose of this research was to evaluate the effectiveness an empowerment program on
implementation of community health education in 71 the village health volunteers (VHVs) in Papai
Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province. Data were collected by using questionnaires that
including community health knowledge, attitude toward performance, participative behaviour and work
activities for potential development of VHVs. Data analysis using One-way repeated measures ANOVA. The
results showed the subjects significantly improved their community health knowledge, attitude toward
performance, participative behaviour and work activities after participating in the empowerment program
level (p-value <0.001). The results of this research provide empirical evidence for use in the development
of working capacity of village health volunteers.
Keywords: Empowerment, Village Health Volunteers (VHVs), Community Health Education
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีนโยบายในการควบคุม
ปองกัน โรคเพื่อ ปองกัน การแพร่เชื้อ ทั้งในครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต โดยอาศัย
กลวิธ ีข องการสาธารณสุข มูล ฐานหรือ ระบบสุข ภาพภาค
ประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากประชาชน
ในชุมชนเปนผู้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนตนเองเปนดีที่สุด
มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บับที่ 4
(พ.ศ.2520 - พ.ศ.2524) จนถึง ปัจ จุบ ัน โดยการกำหนด
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
ประชาชนเองทำให้ป ระชาชนในหมู่บ ้า นมีค วามรู้ส ึก เปน
เจ้าของและกระตุ้นความต้องการในการเข้าร่วมช่วยเหลือ
งานด้านสาธารณสุขโดยผ่านบุคคลที่เปนกลไกสำคัญในการ
ดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ ้าน (อสม.) ในการเชื่อ มโยงประชาชนเข้ากับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน
อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
โดยปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานคือประสิทธิภาพ
ในการทำงานของ อสม. ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางใน
หลายพื้น ที่ข องประเทศ (ชาตรี จัน ทร์ต า, 2552) ปัญ หา
สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ อสม. คือ
การไม่ได้รับ การยอมรับ จากชุม ชนขาดความรู้ ขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยอสม.ยังขาดกระบวนการเรียนรู้
เพราะ อสม.เองยังไม่เข้าใจในกระบวนการต่าง ที่ตนเอง
ต้อ งปฏิบ ัต ิ (วุฒ ิศ ัก ดิ บุญ เ ลิม , 2555) โดยหน่ว ยงานใน
ระดับปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับ อสม. หรือหน่วยงานที่
ทำงานร่วมกับ อสม.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ
หรือการ กอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานใน
ชุมชน ให้แก่ อสม. โดยการเน้น การ กอบรมให้กับ อสม.
แต่ไม่มีการติดตามถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม.
ส่งผลให้ป ระชาชนขาดความเชื่อ ถือ อสม. (เรวดี ศรีฤ ทธิ
อมรรัตน์ โพนสารีและกาญจนา วงษ์สวัสดิ, 2555)
จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถาม
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้าน
สาธารณสุข มูล ฐานของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำ
หมู่บ ้า นในเขตพื้น ที่เทศบาลตำบลป่า ไผ่ อำเภอสัน ทราย
จัง หวัด เชีย งใหม่ และการสัม ภาษณ์แ บบไม่เปนทางการ
จำนวน 20 คน พบว่า ระดับ ความรู้ค วามเข้า ใจของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ
คิด เปนร้อ ยละ 48 ซึ่ง เปนอุป สรรคในการดำเนิน งาน
ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัย
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จึงมีความสนใจที่จะเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานด้านสุขศึกษา
ชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
และสามารถพัฒ นางานด้า นสาธารณสุข ในพื้น ที่ ให้ม ี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
วัต ุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้านในการ
ดำเนิน งานด้า นสุข ศึก ษาชุม ชน ในเทศบาลตำบลป่า ไผ่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อันได้แก่ความรู้ ทัศนคติที่มี
ต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมการปฏิบัติงาน เรื่อง สุขศึกษาชุมชนระหว่าง
ก่อนและหลังการเข้ารับการเสริมสร้างพลังอำนาจ
นวคิด ละท ษ ีทีเกียวข้อง
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดำเนินงานด้าน
สุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อาศัย
ทฤษ ีก ารเสริม สร้างพลังอำนาจ (Empowerment) ของ
Gibson (1991) ประกอบด้ว ย1) การค้น พบความจริง
2) การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัต4ิ )การ
คงไว้ซ ึ่ง การปฏิบ ัต ิท ี่ม ีป ระสิท ธิภ าพการเสริม สร้า งพลัง
อำนาจทั้ง 4 ขั้น ตอน เปนกระบวนการระหว่างบุค คลที่ม ี
ความเชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน การที่บุคคลจะผ่าน
แต่ละขั้นตอน บุคคลต้องมีพลังใจ พลังความคิดจากปัจจัย
ต่าง มาช่วยกันสร้างเสริมแรงใจ ให้บุคคลรู้สึกมั่นใจที่จะ
แก้ปัญหาให้ได้ด้วยตนเอง
วิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้เปนการวิจ ัย แบบกึ่ง ทดลอง
(Quasi Experimental Research) วัดผลก่อนทดลองและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
โดยอาศัยทฤษ ีเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment)
ของ Gibson 4 ขั้น ตอนมาประยุก ต์ใ ช้ใ นโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจ ทำซ้ำจำนวน2 รอบ และดำเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 3 รอบ ได้แก่ ก่อนดำเนินการ
ทดลอง หลังดำเนิน การทดลอง และในระยะติดตามผล 2
สัปดาห์
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ประชากร ละกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ ้า นในเขตพื้น ที่เทศบาลตำบลป่า ไผ่ อำเภอสัน ทราย
จังหวัด เชีย งใหม่จ ำนวน 62 คน ซึ่งได้ม าจากสูต รคำนวณ
ขนาดตัวอย่างของ Heinisch โดยค่าเ ลี่ยที่ใช้ในการคำนวณ
ผู้ว ิจ ัย ได้ศ ึก ษางานวิจ ัย ของยุพ า พูล สวัส ดิ (2557) เพื่อ
ปองกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างจึงได้คำนวณปรับเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มอีก 10% คิดเปนจำนวน
69 คน หลังจากนั้นทำการสุ่มโดยการจับ ลากหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจจนกว่าจะได้จำนวน
อาสาสมัค รสาธารณสุข ที่ส มัค รใจเข้าร่ว มโครงการตามที่
คำนวณไว้ จากการสุ่ม ได้ห มู่บ ้า นมา 3 หมู่บ ้า น ได้แ ก่ 1)
บ้านหนองเต่าคำจำนวน 23 คน 2) บ้านศรีบุญเรือง จำนวน
27 คน และ 3) บ้า นหนองป่า ข้า ว จำนวน 21 คน รวม
จำนวนตัวอย่าง 71 คน
เครองมอในการเกบรวบรวมข้อมูล
1. สอ ละอุป กรณ ได้แก่ วีด ีท ัศ น์เรื่อ งการให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและเอกสารประกอบการให้ความรู้ด้านสุข
ศึกษาชุมชน ได้แก่ แผ่นพับความรู้ด้านสุขศึกษา การส่งเสริม
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. บบสอบ าม ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษ ี ผลงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง ทำการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณ วุฒ ิ จำนวน 3 ท่าน แล้วคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item - Objective Congruence Index : IOC)
ผลค่าดัช นีค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถามด้านเนื้อ หา
ข้อ มูล ส่ว นบุค คลเท่า กับ 1 และวัด ความรู้เรื่อ งสุข ศึก ษา
ชุมชนสำหรับ อสม. เท่ากับ 0.72 แบบวัดพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษาชุมชน เท่ากับ 0.89 แบบ
วัดกิจกรรมการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใน
การดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน เท่ากับ 1.00 หลังจาก
นั้นนำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ แล้ว ไปทดสอบหาความเชื่อ มั่น ของ
แบบสอบถามกับ อสม. ในพื้น ที่เทศบาลตำบลสัน ทราย
หลวง และเทศบาลเมือ งแม่โจ้ อำเภอสัน ทราย จัง หวัด
เชียงใหม่ จำนวน 30 คน และนำมาทดสอบหาความเชื่อมั่น
ด้ว ยวิธ ีข อง KR-20 และCronbach’salpha Coefficient
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเปน 6 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที 1 แบบสอบถามข้อ มูล ทั่ว ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน.10.ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพหลัก รายได้ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปน อสม.

การ กอบรมการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น
ส่ว นที 2 แบบสอบถามข้อ มูล ความรู้เรื่อ งสุข
ศึกษาชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสุขศึกษาชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 17 ข้อ
มีคำตอบให้เลือก 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนคือ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน และตอบผิด ให้ 0
คะแนน คะแนนเต็ม 17 คะแนน โดยแปลผลระดับคะแนน
ความรู้ที่ได้เปน 2 ระดับ ตามแบบอิงเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสิงห์
(2541) ได้แก่ มีความรู้สูง และมีความรูต้ ่ำทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.758
ส่ว นที 3 แบบสอบถามทัศ นคติท ี่ม ีต ่อ การ
ปฏิบ ัต ิง านในการให้ค วามรู้เ รื่อ งสุข ศึก ษาชุม ชนเปน
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อสอบถามทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
คาดหวังจะให้เกิดขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 24 ข้อ ใช้วิธีวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเ ลี่ย และแปรผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้
คะแนนตามหลักของ Likert Scale มาใช้ในการวิเคราะห์
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน
, เห็น ด้ว ยปานกลาง ให้ 3 คะแนน, เห็น ด้ว ยน้อ ย ให้ 2
คะแนน, และเห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนระดับทัศนะคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน แบ่งเปน 5 ระดับ ตาม
แบบอิงเกณฑ์ของ Best (1981) ได้แก่ มีทัศนะคติระดับสูง
มาก (คะแนนเ ลี่ย 4.21–5.00 คะแนน), มีท ัศ นะคติ
ระดับ สูง (คะแนนเ ลี่ย 3.41–4.20 คะแนน), มีท ัศ นคติ
ระดับ ปานกลาง (คะแนนเ ลี่ย 2.61–3.40 คะแนน),
มีท ัศ นะคติร ะดับ ต่ำ (คะแนนเ ลี่ย 1.81–2.60 คะแนน)
และมีทัศนคติระดับต่ำที่สุด (คะแนนเ ลี่ย 1.00–1.80 คะแนน)
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.738
ส่วนที 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบ ัต ิง านสุข ศึก ษาของอาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เปนแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อวัด
พฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิงานที่ค าดหวังจะให้เกิด ขึ้น มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 21 ข้อ ใช้ว ิธ ีว ิเคราะห์โดยใช้ค ่า เ ลี่ย และแปรผล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยใช้คะแนนตามหลักของ Likert
Scale มาใช้ในการวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน,
เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน, เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน,
เห็น ด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน, และเห็น ด้วยน้อยที่สุด ให้ 1
คะแนน เกณฑ์ก ารแปลความหมายคะแนนระดับ เจตคติ
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสุขศึกษาของ อสม แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตามแบบอิงเกณฑ์ข อง Best (1981) ได้แ ก่ มีก ารปฏิบ ัต ิ
ในระดับ มากที่ส ุด (คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00คะแนน),
มีการปฏิบัติในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน),
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน),
มีการปฏิบตั ิในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน)
และมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 1.00 –
1.80 คะแนน) ทดสอบค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.873
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามกิจกรรมปฏิบัติงานการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ในการดำเนิน งานด้า นสุข ศึก ษาชุม ชน โดยจะ
ประเมิน ตามบทบาทหน้า ที่ข องอาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการ
ฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะดำเนินการประเมินทั้งก่อนและหลังการ
เข้า ร่ว มปฏิบ ัต ิง านการพัฒ นาศัก ยภาพของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุข
ศึกษาชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ ใช้วธิ ีวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และแปรผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้คะแนน
ตามหลัก ของ Likert Scale มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็น
ด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน,
เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน, เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน,
และเห็น ด้ว ยน้อ ยที่ส ุด ให้ 1 คะแนน เกณฑ์ก ารแปล
ความหมายคะแนนระดับเจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ
พัฒ นาศัก ยภาพของ อสม. แบ่ง เป็น 5 ระดับ ตามแบบ
อิงเกณฑ์ของ Best (1981) ได้แก่ มีผลการประเมินระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน), มีผลการประเมิน
ระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน), มีผ ลการ
ประเมินระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 คะแนน),
มีผลการประเมินระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนน) และมีเจตคติร ะดับ ควรปรับ ปรุง (คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49 คะแนน) ทดสอบค่า ความเชื่อ มั่น ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.931
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้
ทัศ นคติ พฤติก รรมการมีส ่ว นร่ว มที่ม ีต ่อ การปฏิบ ัต ิง าน
กิจ กรรมการปฏิบ ัต ิง านสุข ศึก ษาในการให้ค วามรู้เรื่อ ง
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สุข ศึก ษาชุม ชนระหว่า งก่อ นและหลังการเสริม สร้า งพลัง
อำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ ้าน ในการ
ดำเนิน งานด้า นสุข ศึก ษาชุม ชนในเทศบาลตำบลป่า ไผ่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ (One-way repeated
measures ANOVA) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้มีการแจกแจง
เป็น โค้ง ปกติท ดสอบด้ว ยสถิต ิโ คลโมโกรอฟ-สไมนอฟ
(Kolmogorov-Smirnov Test)
ผลการวิจัย
งานวิจ ัย เรื่อ งผลของโปรแกรมการเสริม สร้า ง
พลัง อำนาจ ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น
(อสม.) ในการดำเนินงานด้าน สุขศึกษาชุมชน ในเทศบาล
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 51– 60 ปี สถานภาพ
สมรสและมีระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
หลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001
– 10,000 บาท ปฏิบ ัต ิง านเป็น อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านอยู่ระหว่าง 6 – 12 ปี และทุกคนเคยได้รับ
การอบรม/ดูงาน นอกเหนือจากการอบรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า นเป็น ประจำทุก เดือ นได้แ ก่
การอบรมคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต, การอบรม
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.), การอบรมโครงการฟ้าใสใส่ใจสุขภาพ, การอบรม
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การอบรมคัดกรองมะเร็งเต้านม,
การอบรมเกี่ยวกับ แม่และเด็ก, การอบรมโครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสันทราย ภายใต้โครงการพัฒ นา
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, การอบรม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี, โครงการอบรมอาหารปลอดโรค
ผู้บ ริโ ภคปลอดภัย และอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) นอกจากนี้ยังเคยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
อื่นนอกเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ปฏิบัติงานให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลป่าไผ่) โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในการรณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก, ปฏิบ ัติห น้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ป ้องกันโรค
ระบาด, ปฏิบัติงานให้กับชมรมผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่เยี่ยม
ผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ และเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ,
ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหน้าที่ในการให้
ความรู้ด ้า นการนวด และภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น , ปฏิบ ัต ิง าน
ให้ก ับ เทศบาลตำบลป่า ไผ่ โดยมีห น้า ที่เ ป็น ตัว แทน
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การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มสตรี, ปฏิบัติงานให้กับอำเภอ
สันทราย โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มกาชาดอำเภอสันทราย
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น คือ ต่ำกว่า 5 ป
ผลของ ปร กรมการเสริมสร้างพลังอำนาจใน
การดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน
พบว่า ระดับ ความรู้เ รื่อ งสุข ศึก ษาชุม ชน
ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา

ชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษา
ชุมชน และคุณภาพของกิจกรรมการปฏิบัติงานสุขศึกษาของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมและระยะติด ตาม 2
สัปดาห์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value
<0.001) ผลการวิจัยเปนไปตามตารางที่ 1

ตารางที 1 การเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานสุขศึกษา (n = 71)
ความรู้เรองสุขศึกษาชุมชน
Mean
S.D.
F
P-value
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
15.00
2.46
หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
16.41
1.23
20.21
<0.001
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์
16.62
0.78
ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
3.94
0.70
หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
4.07
0.75
101.19
<0.001
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์
4.52
0.54
พ ติกรรมการมีส่วนร่วมในการป ิบัติงานสุขศึกษาชุมชน
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
3.73
0.73
หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
3.80
0.76
88.58
<0.001
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์
4.30
0.55
กิจกรรมการพั นาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขศึกษา
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
3.47
0.75
หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
4.51
0.68
215.57
<0.001
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์
0.42
อภิปรายผล
การเสริม สร้า งพลัง อำนาจ (Empowerment)
เมื่อผ่านกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่การ
ัง และการสนทนา, การวางแผนและแก้ไ ขปัญ หา,
การปฏิบัติ, การสะท้อนกลับและการประเมินผลทำให้เกิด
ความร่วมมือกัน จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นา
ศัก ยภาพของกลุ่ม อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้าน
(อสม.) พร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนิน
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ให้ได้รับการปลูก ังจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ ที่เปนประโยชน์ต่อการลง
พื้นที่ปฏิบัติงานจริง เปนไปตามทฤษ ีการเสริมสร้างพลัง
อำนาจ (Empowerment) ของ Gibson (1991) โดยได้
อธิบ ายว่า การเสริม สร้า งพลัง อานาจจะก่อ ให้เกิด ความ

ไว้วางใจ ช่วยให้บุคคลสามารถสารวจถึงศักยภาพของตน
สามารถเรีย นรู้ป ัญ หาและแก้ไ ขปัญ หาได้ด ้ว ยตนเอง
อัน นำมาซึ่ง การตระหนัก ในความสามารถของตนเอง
(self-efficacy) ความมั่น ใจในตนเอง (self-confident)
และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (self-esteem) อาจกล่าว
ได้ว ่า เปนแนวคิด ที่อ ธิบ ายกระบวนการทางสังคม การ
แสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริมการพัฒนาและ
เสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความ
ต้อ งการของตนเองและแก้ป ัญ หาด้ว ยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จำเปนในการดำรงชีวิต
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมี
อำนาจสามารถควบคุมความเปนอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเอง
ได้ และสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Wallenstein, N. &
Bernstein E (1988) ที่ได้อธิบายว่าการเสริมพลังอำนาจ
เปนกระบวนการที่เน้นให้บุคคลพัฒนาความสามารถในการ
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คิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความนับถือเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มี
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างบุคคลในกลุ่ม ระบุ
ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ มองภาพอนาคตได้ สามารถพัฒนา
กลวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง
ในระดับ บุค คล องค์ก ร ซึ่ง ผลที่เกิด ขึ้น คือ อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะกลายเป็นแรงผลักดัน
ให้ค นในชุม ชนหัน มาสนใจและใส่ใจในการดูแ ลสุขศึกษา
ชุม ชนในการป้อ งกัน โรคมากขึ้น นำไปสู่ก ระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนการทำ
กิจ กรรมต่างๆของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้าน
(อสม.) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความรู้ดีขึ้น และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
การให้ค วามรู้เรื่อ งสุข ศึก ษาชุม ชนที่ด ีข ึ้น ก็ม ีโอกาสที่จ ะ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษา
ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบ ัต ิ (Knowledge Attitude Practice : KAP) บลูม
(Bloom’s Taxonomy) (1959) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่จะ
ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องกำหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิด
การเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญ ญา ด้านร่างกาย และ
ด้า นจิต ใจ และนำหลัก การนี้จ ำแนกเป็น จุด มุ่งหมายทาง
การศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives
ได้จ ำแนกจุด มุ่ง ห มายการเรีย นรูอ้ อกเป็น 3 ด้า นคือ
1) พุท ธิพ ิส ัย (Cognitive Domain) พฤติก รรมด้า นสมอง
2) จิต พ ิส ัย (Affective Domain) พ ฤ ต ิก รรม ด ้า น จ ิต ใจ
3) ทัก ษะพิส ัย (Psychomotor Domain) พฤติก รรมด้า น
กล้ามเนื้อประสาท สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า
การเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม สุข ภาพนั้น ก่อ ให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของผู้รับสารและเกิดในลักษณะต่อเนื่องกัน คือ เมื่อผู้ได้รับ
สารได้ข ่า วสารเกี่ย วกับ เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ก็จ ะเกิด ความรู้
ความข้าใจในเรื่องนั้นๆ และความรู้ความเข้าใจนี้ จะทําให้้
เกิด ทัศ นคติเกี่ย วกับ เรื่อ งนั้น และสุด ท้า ยก็จ ะก่อ ให้เกิด
พฤติก รรมในที่ส ุด สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของมิน ตรา
สาระรักษ์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอำนาจ
อาสาสมัค รสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผลการวิจัย
พบว่า การติด ตาม ประเมิน ผลการพัฒ นาพลัง อำนาจ
การดำเนินงานของ อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากอบรม
เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เกศิณ ี วงศ์ส ุบ ิน (2559) ศึก ษาเรื่อ งผลของโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
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หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบล
โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค ะแนนเฉลี่ย ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การรับรู้พลังอำนาจในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้อ งกัน และ
โรคไข้เ ลือ ดออกสูง กว่า ก่อ น การท ดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของวิภ า เพ็ง เสงี่ย ม, พัช ราภัณ ฑ์ ไชยสัง ข์
และปัญ จภรณ ์ ยะเกษม (2558) ศึก ษาเรื่อ งผลของ
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจ
และการปฏิบ ัต ิก ารดูแ ลผู้ส ูง อายุภ าวะสมองเสื่อ มของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ ้านผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจมีคะแนนเฉลีย่ การรับ รู้พ ลังอำนาจสูงกว่าก่อนใช้
โปรแกรมการสร้างพลังอำนาจอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
และสูง กว่า กลุ่ม ควบคุม อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ
(p<0.000) และภายหลังการใช้โปรแกรมการสร้า งพลัง
อำนาจกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้
ความสามารถแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการ
เสริม สร้า งพลัง อำนาจ และสูง กว่า กลุ่ม ควบคุม อย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.000) เช่นกัน งานวิจัยทั้งหมดได้
ใช้เ ครื่อ งมือ โดยพัฒ นาบนพื้น ฐานของแนวคิด การ
เสริมสร้างพลังอำนาจให้มีความต่อเนื่องเป็นวงจรเพือ่ ให้
เกิด ความเชื่อ มั่น ในความรู้ ความตระหนัก รู้ ทัก ษะและ
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ ้า น (อสม.) โดยจัด กิจ กรรมให้ค วามรู้
จัดนิทรรศการและให้แจกเอกสารประกอบการให้ความรู้
เพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน มีการติดตามทบทวน
ผลการปฏิบ ัต ิง าน ส่ง เสริม ความร่ว มมือ ให้อ าสาสมัค ร
สาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น (อสม.) เกิด ความเข้ม แข็ง
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ เบญจรงค์ ศรีสุระ (2559)
เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลสุขภาพ
ตนเองใน ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา
อำเภ อเม ือ ง จัง ห วัด ขอน แก่น พ บ ว่า สะท ้อ น ผล
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจปัจจัยแห่งความสำเร็จ
กลุ่มผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุกลุ่มอย่าง มีภาวะความเป็น
ผู้น ำ คือ 6 F ได้แ ก่ Focus Fast Friendly Flexible Fun
and Faith บริบ ทที่เ อื้อ ต่อ การเสริม สร้า งพลัง อำนาจ
เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดกลางและมีความสัมพันธ์กันแบบ
เครือ ญาติผ ู้ส ูง อายุท ี่เป็น ที่เคารพรัก ของลูก ๆ หลานๆ
ทำให้ผ ู้ส ูงอายุอ ย่างมีค วามสุข อย่างมีศ ัก ดิ์ศ รีไม่รู้ส ึก เป็น
ภาระแก่บ ุต รหลาน ความรู้ส ึก เป็น เจ้า ของ ในการคิด
การวิเคราะห์ การออกแบบหาวิธีการดูแลตนเองตามตนเอง
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ต้อ งการ ความรัก ความสามัค คีข องคนในชุม ชนและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรูปแบบการเสริมสร้างพลัง
อำนาจการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอ นะ
ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์
สำหรับ นำไปใช้ใ นด้า นการเสนอแนะให้อ าสาสมัค ร
สาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น(อสม.) มีก ารพัฒ นาความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรม การเข้ากิจกรรมต่าง ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้อย่างเหมาะสมและเปน
ประโยชน์ และจากผลวิจัยโดยผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
และปองกันโรค
จากผลการวิจัยดังกล่าว เทศบาลตำบล
ป่าไผ่ ควรให้การสนับ สนุนในเรื่องการเพิ่มความรู้เรื่องสุข
ศึก ษาชุม ชน ในหัว ข้อ การประเมิน ภาวะสุข ภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เปาหมายของสุขภาพชุมชน และ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ให้มากขึ้น
2. งานด้านให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ควรให้ความสำคัญ
ในเรื่องของวีดีทัศน์ ในการให้ความรู้กับประชาชนเพราะเมื่อ
ศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุข
ศึกษาชุมชนทั้งก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตาม
2 สัป ดาห์ พบว่า อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น
(อสม.) ยังมีความจำเปนต้องใช้สื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์ ใน
การให้ค วามรู้ก ับ ประชาชนเนื่อ งจากระดับ พฤติก รรมใน
ระยะติด ตาม 2 สัป ดาห์ อยู่ในระดับ สูง ดัง นั้น เทศบาล
ตำบลป่าไผ่ควรมีการใช้วีดีทัศน์ในการ กอบรมอาสาสมัคร
สาธารณ สุข ประจำหมู่บ ้า น (อสม.) เพื่อ อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะได้มีความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่มากขึ้น และสามารถทำความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ได้เมื่อลงพื้นที่จริง
3. งานด้า นกิจ กรรมเ าระวัง และปองกัน
ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพ
ของกิจ กรรมการปฏิบ ัต ิง านการพัฒ นาศัก ยภาพของ
อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจำหมู่บ ้า น (อสม.) ในการ
ดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนในด้านการปองกันโรค เรื่อง
การตรวจและแนะนำการตรวจโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชน
ในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าไผ่
ควรมีการซักซ้อมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ในการดำเนินการปฏิบัติในเรื่องการตรวจและแนะนำ

การตรวจโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชนในชุมชนเปนประจำ
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้แ ละประสบการณ์จ ากอาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นใหม่และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นเก่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
ข้อเสนอ นะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาโปรแกรมการเสริม สร้า ง
พลังอำนาจโดยการขยายสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้น
และขยายระยะเวลาการติดตามให้ยาวขึ้น เช่น ติดตามใน
ระยะ 1 ป 2 ป 3 ป เปนต้น
2. ควรมีก ารศึก ษาโปรแกรมการเสริม สร้า ง
พลังอำนาจเปนรายบุคคล เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาในเชิงลึก
อย่างแท้จริง
3. ควรมีก ารศึก ษาโปรแกรมการเสริม สร้า ง
พลังอำนาจในเชิงคุณภาพแทนที่จะเปนในเชิงปริมาณเพื่อ
จะได้ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึก และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็น
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