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บทคัดย่อ     

การวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคก่อน
และหลังการอบรมให้ความรู้ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.สามโก้ จ.อ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอสามโก้ จำนวน 35 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคัดเลือก
แบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และความรู้ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้อสินค้า และการดูฉลากสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบโฆษณาที่เป็นเท็จ และความรู้เกี่ยวกับการ
ร้องเรียนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้     
กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน โดยใช้ Paired sample T – test ทดสอบโดย
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.4 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และระยะเวลาการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-10 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57 เมื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพบว่า หลังเข้ารับการอบรมให้ความรู้คะแนนความรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 
1 ช่ือสังกัดผู้เขียน 
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 จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเผยแพร่ความรู้เรื่อง
งานคุ้มครองผู้บริโภค หรือจัดทำสื่อความรู้ต่างๆไว้ในชุมชน  ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที ่
คำสำคัญ: ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, การอบรม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  
Abstract    
 Preliminary experimental research this purpose to compare the knowledge of consumer 
protection work before and after knowledge training of village health volunteers in Samko 
District, Ang Thong Province Sample groups include 35 village health volunteers. The researcher 
selected the samples using specific selection. The research tool is a questionnaire consisting of 
general information and consumer protection knowledge. Which has been verified by experts. 
Data were collected by asking the sample groups to do questionnaires before and after the 
training. Data analysis was performed using descriptive statistics including number, percentage, 
mean and standard deviation. And inferential statistics by using Paired sample T - test by 
determining the statistical significance level at 0.05.  
 The research found that Sample Most of them are female, 57.10% are between 41-50 
years of age 34.29%, most of them are in the upper secondary level, 31.40% have dual status 
80.00%, most are working in agriculture 57.10% and duration are Most village health volunteers 
are in the range of 1-10 years, 68.57 percent. When comparing the consumer protection 
knowledge of village health volunteers, it was found that After attending the training program, 
the knowledge scores of the village health volunteers were increased with a statistically 
significant level of 0.05  

Therefore, the training for health volunteers, increasing the knowledge of the health 
volunteers, which helps the health volunteers to have better work on consumer protection. 
And can help reduce problems related to consumer protection in the area which could be used 
in this educational training for Able to develop consumer protection potential of village health 
volunteers in other areas. 
Keyword: knowledge of consumer protection, training, volunteers or village health volunteers  



 

1. บทนำ 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดย
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 1 ใน 10 นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ โดยเน้นการแก้ปัญหา
โภชนาการตามกลุ่มประชากร และการสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวัง และการบั งคับใช้
กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าอาหาร ปัญหาคุณภาพนมและอาหาร
โรงเรียน น้ำมันทอดซ้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้สเตียรอยด์ในอาหาร รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณา
และการตลาดที่ไม่เหมาะสม (รัชตะ รัชตะนาวิน, 2557) และยังมีโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพ โดยจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอยู่ในแผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  ของยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กระทรวงสาธารณสุข, 2562)   
 ถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีรายงานว่าผู้บริโภค
มีความเสี่ยงสูงในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ประกอบกับ
การดำเนินงานทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคราชการยังไม่สามารถให้การคุ้มครองได้เพียงพอ ภาค
การเมืองยังไม่ให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร ยังคงพบผู้ประกอบการฝ่าฝืน กฎหมายอยู่
บ่อยครั้ง ผู้ใช้กฎหมายยังมีอุปสรรคในการนำกฎหมายไปปฏิบัติ หรือตัวบทกฎหมายมีความใหม่ต่อ การนำมาใช้
ของผู้ทีเกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลข่าวสารของสื่อยังบิดเบือนความจริง และไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังอาจถูกสร้างค่านิยมที่ผิด นอกจากนี้ผู้บริโภคยังขาดความ เข้มแข็ง เนื่องจากได้รับ
การสร้างเสริมศักยภาพไม่มากเท่าที่ควร การสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคจากสถาบันทางวิชาการด้านข้อมูล 
และการจัดการความรู้ยังมีอยู่จำกัด นอกจากนั้นการเปิดการค้าเสรีระหว่าง ประเทศ ยังอาจมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคอาจตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงในการบริโภคสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้น 
(ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ และคณะ, 2558) 
 อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยสำคัญของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในชุมชนต่าง ๆ มากว่า 40 ปี จัดเป็นเครือข่ายที่มีจิตอาสาในการช่วยดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน โดยอสม. จำนวน 1 คนจะช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนถึง 10-15 หลังคาเรือน และเป็น
กลไกสำคัญในระบบสาธารณสุข ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียงเดือนละ 600 บาทเท่านั้น อสม.1 คนต้อง
ช่วยดูสุขภาพคนในชุมชนหลายหลังคาเรือน เพราะหมอที่หน่วยบริการสุขภาพ และรพ.สต. มีไม่เพียงพอที่จะดูแล
สุขภาพของตนในพ้ืนที่ จึงต้องอาศัยเครือข่ายสม.ในการทำงานร่วมกัน ซึ่ง อสม.จะช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคระบาดที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค การให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในการ
ดูแลสุขภาวะของตนเอง (นิตยสารชีวจิต, 2560) อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรม
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงาน
สาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นผู้สื่อข่าวสาร
สาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพ่ือนบ้านมารับบริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสาร
สาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่สำคัญ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรม



 

สาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องสำคัญ 
เช่น เรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม. 
เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ำสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น 
การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่
สำคัญ การป้องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การ
จัดหายาจำเป็นไว้ใช้ในชุมชน และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ด
คุมกำเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ตรวจแล้ว และจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น 
เกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ เป็นผู้เฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาด
สารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและ
ตรวจครรภ์ตามกำหนด เฝ้าระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดานำเด็ กไปรับวัคซีนตาม
กำหนด และเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อประจำถิ่น โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น  และดูแลสิทธิ
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนนำในการประสานงานกับกลุ่มผู้นำชุมชน และ
องค์การบริหารส่วนตำบล กระตุ้นให้มีการวางแผนและดำเนินงานเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของ (คู่มือ อสม.ยุค
ใหม่, ๒๕๕๘) งานคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นอีกบทบาทหน้าของ อสม.ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และเชื่อมต่อกลไก
เรื่องการร้องเรียน (ภาณุโชติ ทองยัง, 2560) ถือได้ว่า อสม.เป็นแนวหน้าในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้บริโภคในชุมชน หาก  อสม.มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันกับสิ่งที่ไม่ปลอดภัย ก็จะสามารถเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ถูกต้อง สามารถเตือนภัยอันตรายให้กับชุมชน และยังสามารถส่งต่อมูลเรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ (ภาณุโชติ ทองยัง, 2560) 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
บทบาทหน้าที่ในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และมีปัญญาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในพ้ืนที่
ตำบลต่างๆในอำเภอสามโก้ จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ อสม.ในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
และทักษะในการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ให้ อสม.ในพื้นที่สามารถทำงานเชิงรุกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพในพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวความรู้
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ต่อการรับรู้ความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อสม.ของอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย     

เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของ อ.สามโก้  
จ.อ่างทอง ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ 
 



 

3. สมมติฐานของการวิจยั  
ความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ก่อนและ

หลังการอบรมให้ความรู้ เป็นอย่างไร 
 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย    

กรอบแนวคิดในการวิจัยการเปรียบเทียบความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคก่อนและหลังการอบรม ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 

 

 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย    

ประชากรที่จะศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านของอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 377 คน ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุข อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 

กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านของอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 35 คน ซึ่งคำนวณหาโดยใช้สูตร Two dependent means 
ของ App N4Studies การสุ่มตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive  sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการเป็น อสม. 
ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค จำนวน 7 ข้อ ความรู้

เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 7 ข้อ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า และการดูฉลากสินค้า จำนวน 7 
ข้อ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบโฆษณาที่เป็นเท็จ จำนวน 7 ข้อ และความรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนเมื่อได้รับความ
ไม่เป็นธรรม จำนวน 7 ข้อ รวมทั้งหมด 35 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 

ตอบถูก ให้คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน 
ตอบผิด ให้คะแนนเท่ากับ  0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ซึ่งใช้สูตรการหาค่าคะแนนเฉลี่ยคะแนนประเมินระดับ
พฤติกรรม โดยใช้ค่าพิสัย ซึ่งคำนวณจากผลต่างของค่าคะแนนสูงสุดกับค่าคะแนนต่ำ สุดหารด้วยจำนวนช่วงชั้นที่
เราต้องการ (Best, 2540) 
   ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 

  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแปรผลของการวิจัยจะนำข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติใช้การคำนวณค่าสถิติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่  

1. สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไป ทำการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการจัดโปรแกรม 
โดยใช้ Paired sample T – test ทดสอบโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

6. สรุปผลการวิจัย    
การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ก่อนและหลังการอบรมให้
ความรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอสามโก้ จำนวน 35 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การคัดเลือกแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป และความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า และการดูฉลากสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบโฆษณาที่เป็นเท็จ และ
ความรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
และทดความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.824 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ 
จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน โดยใช้ Paired sample t – test ทดสอบ
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 



 

 เมื่อเปรียบเทียบ ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพบว่า หลังเข้ารับ
การอบรมให้ความรู้คะแนนความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
7. การอภิปรายผล    

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเพ่ิมมากขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านคุมครองผู้บริโภค โดยมีการแบ่งเนื้อหาการอบรมให้
ความรู้เป็น 5 ด้านคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้อสินค้า และการดูฉลากสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบโฆษณาที่เป็นเท็จ และความรู้เกี่ยวกับการ
ร้องเรียนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร แนวบุตร และสายศิริ มีระเสน(2559) ได้
ทำการศึกษาเรื่องผลของการให้ความรู้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ผลการวิจัยพบว่า
หลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย ทัศนคติต่อการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
และการปฏิบัติในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและการตรวจคัดกรองสูงขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 (t=-13.27, t=-5.53 และ t=-9.86) และพบว่าหลังอบรม กลุ่มตัวอย่าง
มีผลการประเมินความพึงพอใจโครงการและผลการประเมินตนเองในระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่ทุกด้าน ได้แก่ คู่มือ/
วิดีทัศน์ที่ใช้ในการอบรม สื่อที่ใช้ในการอบรม วิธีการถ่ายทอด เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอด ความยากง่ายในการ
ถ่ายทอด และความสามารถในการถ่ายทอด 
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ
องค์กรชุมชน ได้ผลการศึกษาว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหลังการเรียนรู้มีค่ามากว่าก่อนการเรียนรู้ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนสามารถระบุกิจกรรมที่จะดำเนินงานได้ถูกต้อง
และหลากหลาย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญนภา ศรีหริ่ง (๒๕๖๑) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การสนับสนุน และความตั้งใจในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสาธารณสุข
อำเภอ ได้ผลการศึกษาว่า ก่อนอบรมอาสาสมัครมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
2.88, SD 0.58) และตระหนักรู้ถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.50 , SD 0.81) ตั้งใจ
ปฏิบัติงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 , SD 0.65) หลังสิ้นสุดการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.57, SD 0.71) การสนับสนุนของเครือข่าย (ค่าเฉลี่ย 2.87, SD 0.84) และ
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35 , SD 0.55) ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การสนับสนุน และความตั้งใจดำเนินงานหลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p value < 0.001) เมื่อควบคุมทุกตัวแปรร่วมแล้ว พบว่า ทุกระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองที่
เพ่ิมขึ้นหลังอบรมมีผลต่อความตั้งใจในระดับสูงเป็น 5.13 เท่า ของผู้ที่มีการรับรู้ในระดับต่ำกว่า (p value 0.01 
และ 95 % ช่วงเชื่อมั่น 1.48 ถึง 17.86) และผู้ที่ตั้งใจในระดับมากตั้งแต่ก่อนอบรม มีความตั้งใจสูงที่จะดำเนินงาน



 

จริงหลังอบรม 3.36 เท่าของผู้ที่มีความตั้งใจในระดับต่ำกว่า (p value 0.045 และ 95 % ช่วงเชื่อมั่น 1.03 ถึง 
10.98) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริศนา วงศ์ผาคุณ (๒๕๖๑) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพของแกน
นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ผลการศึกษาว่า ภายหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มทดลอง มี
ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุข
ศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มทดลอง มีความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรสิทธิ์ พรหมจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาความรู้และทักษะ
การนวดไทยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้ผล
การศึกษาว่า หลังการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการนวดไทยสูงกว่าก่อน
อบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และหลังการอบรมทักษะการนวดไทยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ท่ีพึงพอใจ 
 
8. ข้อเสนอแนะ    

จากผลการวิจัย พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และได้รับการอบรมให้ความรู้ หลังการเข้า
อบรมให้ความรู้มีความรู้ที่เพ่ิมขึ้นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อน
ในอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า และการดูฉลากสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบโฆษณาที่เป็นเท็จ 
และความรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
มีความสนใจ และใส่ใจในงานคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษาระดับความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ที่ถูกต้องอยู่เสมอ ควรมีการจัดการตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีเพ่ือให้อาสาสมั คร
สาธารณสุขมีความรู้ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือจัดทำสื่อความรู้ต่างๆไว้ในชุมชน 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคภายในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีกิจกรรม

ร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่ 
4. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มากขึ้นในด้านความรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนเมื่อได้รับ

ความไม่เป็นธรรมเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านนี้  

5. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรสร้างปัจจัยจูงใจเพ่ือทำให้เกิดความพึงพอใจ มีการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทำงาน มีการจัดกิจกรรมสร้างความสุข โดยทุกคนมีส่วนร่วมทั้งองค์การ 
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