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บทคัดย่อ
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) จังหวัดนครสวรรค์ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 431 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามลักษณะงาน แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ชุมชน แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน แบบสอบถามการ
เห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามความผูกพันต่อชุมชนและแบบสอบถามการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่ แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .80 .85 .89 .93 .82 .90 .88 และ .96 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปหาค่าสถิติพื้นฐาน การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีไคสแควร์
เท่ากับ 193.644 ที่องศาอิสระเท่ากับ 113 ค่า p-value เท่ากับ 0.060 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.714 ค่า GFI เท่ากับ
0.953 ค่า AGFI เท่ากับ 0.928 และค่า RMSEA ท่ากับ 0.042
		 ผลการศึกษายืนยันว่าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในองค์การของคานเตอร์และแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจด้านจิตใจของโทมัสและเวลเฮ้าส์และของสปีสเซอร์สามารถอธิบายและท�ำนายรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีรูปแบบบริหารจัดการที่จะพัฒนาลักษณะงาน สัมพันธภาพในชุมชน
คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อชุมชนเพื่อให้เกิดกลไก
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
		 The purpose of this study was to develop and test the structural equation model of factors
influencing role performance of village health volunteers in public health Nakhon Sawan province. The
samples were 431 village health volunteers in Nakhon Sawan province, which were selected by multistage random sampling. The research instruments were eight set of questionnaires: 1) Personal Data
Form, 2) Job Characteristic Questionnaire, 3) Community Relationship Questionnaire, 4) Volunteerism
Questionnaire, 5) Work Empowerment Questionnaire, 6) Self-Esteem Questionnaire, 7) Job Satisfaction
Questionnaire, and 8) Community Commitment Questionnaire. Validity of the instruments was confirmed
after a reviewed by 3 experts. Using Cronbach’s alpha criteria, reliability of the questionnaire were .80
.85 .89 .93 .82 .90 .88 and .96. Data were analyzed by descriptive statistic, the confirmatory factor
analysis and the test for the fitness between the hypothesis model and the empirical data were done
by statistical program.
		 Results showed the structural equation model of factor influencing role performance of village
health volunteers designed by researcher was fitted with the empirical data. This was considered
through well – fitted measures that were found were chi-square = 193.644, df= 113,p-value = 0.066,
Relative Chi-Square = 1.714, GFI = 0.953, AGFI = 0.928, RMSEA = 0.042.
		 These findings confirmed that Kanter’s structural theory of power in organizations (1979) and the
ideas about psychological empowerment of Thomas and Velhouse (1990) and Spreitzer (1997), are useful
guides for explaining and predicting a causal relationship model of factors influencing role performance
of village health volunteers. Public Health Ministry or relevant authorities should design effective
management to job characteristic, community relationship, volunteerism, self-esteem, job satisfaction
and community commitment to promote and facilitate role performance effectiveness of village health
volunteers.
Keywords: Structural Equation Model, Role performance, Village health volunteers

บทน�ำ
		 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) คือ
ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามาดูแลรับผิดชอบ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในหมูบ่ า้ น โดยผ่านขบวนการ
คัดเลือกจากประชาชนใช้ความคุ้นเคยความไว้วางใจในรูป
แบบของ “สังคมมติ” และได้รับการอบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุ ข จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น ประจ�ำ อย่ า ง
ต่อเนื่อง จนมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองและท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ได้ภายใต้หลักการ “สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health

Care)” ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์การบรรลุการมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้า
(Health for All by the Year 2000) ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ได้ยึดถือเป็นนโยบายที่ส�ำคัญตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
ภายใต้ระบบสาธารณสุขมูลฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยก�ำกับดูแลและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นเป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
สุขภาพอนามัยของชุมชนเพราะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จากชุมชนให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินงานพัฒนา
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในหมู ่ บ ้ า นและ
ชุมชน เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
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สุขภาพ กระท�ำหน้าที่แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ
ประสานงานสาธารณสุข บ�ำบัดทุกข์ประชาชน ด�ำรงตน
เป็นตัวอย่างทีด่ ี (ส�ำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน,
2557) นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านยัง
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านแม้ในยาม
เกิดวิกฤตได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ
		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (วชิรศักดิ์
เจริญศรี, 2545; จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล, 2545; พริ้งพราว
ไวยาวัจมัย, 2546; ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร, 2546) พบว่า
การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น อยูใ่ นระดับทีค่ วรปรับปรุง ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านรับรู้ว่าตนเองไม่ได้รับการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในงานเพียงพอ กล่าวคือ ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุนจากชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอยูใ่ นระดับต�ำ่
เช่น ผู้น�ำชุมชน เพื่อนร่วมงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ด้วยกันและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ขาดการนิเทศติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ได้รับ
การสนับสนุนด้านทรัพยากรให้เพียงพอ เช่น ขาดสถานที่
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเอกเทศ ได้รบั วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ซึง่ ปัจจัยเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีก่ ล่าว
ถึ ง ในแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงาน
(Work empowerment) ของคานเตอร์ (Kanter, 1979)
		 แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของ
คานเตอร์ได้อธิบายว่า ในสภาพการท�ำงานขององค์การ
หนึง่ ๆ การทีบ่ คุ คลจะได้รบั การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะสะท้อนให้เห็นจากการที่บุคคล
นัน้ รับรูว้ า่ ตนเองได้รบั พลังอ�ำนาจอย่างเป็นทางการ (Formal
power) และพลังอ�ำนาจอย่างไม่เป็นทางการ (Informal
power) โดยพลังอ�ำนาจอย่างเป็นทางการได้มาจากการรับ
รู้ลักษณะงานที่ตนเองปฏิบัติและพลังอ�ำนาจอย่างไม่เป็น
ทางการได้ ม าจากการรั บ รู ้ ว ่ า องค์ ก ารของตนเองมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การรับรู้ถึงการได้รับพลังอ�ำนาจ
อย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการจะมีอิทธิพล
ท�ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเข้าถึงโครงสร้างงานที่มี
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Job related empowerment)
หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในงาน (Laschinger, Sabiston & Kutszcher, 1997)

การเข้าถึงโครงสร้างงานที่มีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจจะ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในระดับบุคคล ท�ำให้บุคคลนั้นมี
สมรรถนะในตนเองเพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น มี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิผลของงาน คือ งานประสบผลส�ำเร็จ ผู้รับ
บริการเกิดความพึงพอใจ บุคลากรในองค์การมีความเคารพ
นับถือและร่วมมือกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจเชิงจิตวิทยา (Thomas & Velhouse, 1990;
Spreitzer, 1995) ทีม่ คี วามเชือ่ พืน้ ฐานว่าบุคคลทีม่ พี ฤติกรรม
การแสดงออกที่ เ หมาะสมเมื่ อ ได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจเชิงจิตวิทยาจะส่งผลให้บุคคลนั้นรู้จักคุณค่าของ
ตนเอง เพิ่มสมรรถนะแห่งตนและเกิดความพึงพอใจในงาน
ซึ่งจะส่งผลให้งานประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นการที่จะท�ำให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้เกิดงาน ที่มีประสิทธิภาพ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านจะ
ต้ อ งมี ก ารเข้ า ถึ ง โครงสร้ า งงานที่ มี ก ารเสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยระดับบุคคลท�ำให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเห็นคุณค่าในตนเอง มีความพึงพอใจในงานและ
มีความผูกพันต่อชุมชน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะท�ำให้
อาสาสมัครสาธารณสุข มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 จากความส� ำ คั ญ และความเป็ น มาของบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ที่ต้อง
รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการทดสอบและพัฒนาแบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
โดยอาศัยหลักการเงื่อนไขของแนวคิดและทฤษฎีการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในองค์การของคานเตอร์ (Kanter, 1979)
และแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้านจิตวิทยาของ
โทมัสและเวลเธ้าส์ (Thomas & Velthouse, 1990) และ
สปีสเซอร์ (Spreitzer, 1995) หากรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการวิจัย
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ
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พร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยการ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความพึงพอใจในงานและมีความ
ผูกพันต่อชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดสมมติฐานตาม
เส้นทาง 9 ข้อ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
		 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี ในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 392 คน ที่ได้จากการค�ำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) แล้ว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บวกเพิ่ ม ส� ำ หรั บ ตั ว อย่ า งที่ ค าดว่ า จะไม่ ส ามารถเก็ บ
		 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี รวบรวมข้อมูลได้อีกประมาณ 10% คือ ประมาณ 39 ราย
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในองค์การของคานเตอร์ (Kanter) ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จะเท่ากับ 431 คน เลือก
5
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อาสาสมัหน้คำรสาธารณสุ
ด การรัฐบำนตำมเส้
รู้ว่าตนนทำศข้อ9 ข้แบบสอบถามดั
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่ 1 ดันศมาตราส่
น้
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน มีความ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึน้ โดยศึกษา
ลักษณะศำน
(Job characteristic)

H4

H1
สัมพันธภำพในชุมชน
(Community relationship)

คุณลักษณะควำมเป็นอำสำสมัครุ
(Volunteerism)

H5

กำรุเสรุิมสรุ้ำศพลัศอำนำจในศำน
(Work empowerment)

H2
H3

กำรุเห็นคุณค่ำในตนเอศ
(Self-esteem)

H7
ควำมพึศพอใจในศำน
(Job satisfaction)

H6

H8

กำรุปฏิบัติศำนตำมบทบำทหน้ำท่
(Role performance)

H9

ควำมผูกพันต่อชุมชน
(Community commitment)

่ 1 แสดศกรุอบแนวคิดในกำรุวิจัย
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจแผนภำพที
ัย
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรุวิจัยครุั้ศน้เป็นกำรุวิจัยเชิศสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 392 คน ที่ได้จากการ
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จากกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน�ำมาก�ำหนดเป็นนิยาม
ของตัวแปรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดของค�ำถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามดังกล่าวได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
และประสบการณ์ จ�ำนวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครอบคลุมเนือ้ หาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทีศ่ กึ ษา ท�ำการคัดเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ .70 ขึน้ ไป
ทดลองใช้กบั อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น จ�ำนวน 30
ราย จากนัน้ น�ำแบบสอบถามทัง้ ฉบับในแต่ละส่วนมาวิเคราะห์
หาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 – .96
		 ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านทุกคน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ด�ำเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558 แบบสอบถามที่ได้น�ำมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมกับลงรหัสแล้วน�ำ
ข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถิติที่ใช้ มีดังนี้
คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน วิเคราะห์โดยใช้สถิตบิ รรยาย
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้และค่าความโด่ง และการตรวจสอบความสอดคล้อง
หรือความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามทฤษฎี
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

		 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์
โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยลักษณะงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .207
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 สัมพันธภาพในชุมชนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .590
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คุณลักษณะความเป็น
อาสาสมัครมีอิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้าง พลังอ�ำนาจ
ในงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ .232 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 การเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคา่ อิทธิพลทางตรง
เท่ากับ .716 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 นอกจากนี้
ยังพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .622
ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 และมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อชุมชนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่า
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ .928 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ
ที่ 6 การเห็นคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั ิ
งานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
ผลการศึกษา
หมู่บ้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง
		 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านที่เป็นกลุ่ม เท่ากับ .244 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่ 7 ความพึง
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.4 มีอายุระหว่าง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
40-49 ปี ร้อยละ 46.0 โดยมีอายุตำ�่ สุด 19 ปี และอายุสงู สุด บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
68 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 81.9 ส�ำเร็จการศึกษาใน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.2 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ .310 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 และความผูกพัน
73.0 รายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ต�่ำกว่า 5,000 ต่อชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
บาท ร้อยละ 48.4 มีประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นอาสา หน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น อย่างมีนยั
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ต�่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 30.7 ส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .058 ซึ่ง
สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าที่เป็นอาสาสมัคร สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 9 รูปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน มากกว่า 30% ร้อยละ 42.1 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2
และช่ ว งเวลาที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น
มักใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. –
10.00 น. ร้อยละ 42.5
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โมเดลควำมสัมพันธ์เชิศสำเหตุขอศกำรุปฏิบχ
ัติศำนตำมบทบำทหน้ำท่ขอศอำสำสมัครุสำธำรุณสุขปรุะจำหมู่บ้ำนท่พัฒนำขึ้นมควำมสอดคล้อศกับข้อมูลเชิศปรุะจักษ์
(ค่ำสถิติท่ใช้ในกำรุทดสอบควำมสอดคล้อศขอศรุูปแบบเป็นไปตำมเกณฑ์ ปรุะกอบด้วยค่ำ  2 = 193.644, df = 113,  2 /df (CMIN/ DF) = 1.714, GFI = 0.953, AGFI = 0.928, RMSEA = 0.042)

( = 193.644, df = 113, /df (CMIN/ DF) = 1.714, GFI = 0.953, AGFI = 0.928, RMSEA = 0.042)

อภิปรายผล

เป็นงานที่อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถพัฒนา ปรับปรุง
		 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และน�ำเสนอรูปแบบกิจกรรมการบริการที่เหมาะสมและ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้และเป็นงานที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น พบว่า รูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถเลือกเวลาการท�ำงานของ
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัย ตนเองได้ ดังนั้น ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขรับรู้ลักษณะ
อภิปรายผลการวิจัยตามข้อค้นพบในโมเดลทางเลือกของ ของงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนในเชิงบวก
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานตาม จึงท�ำให้อาสาสมัครสาธารณสุขรับรู้ว่าตนเองได้รับพลัง
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อ�ำนาจอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเข้าถึงโครงสร้างการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานซึ่ง
พอสรุปตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
		 1. ลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้าง สอดคล้องกับแนวคิดของคานเตอร์ (Kanter) ที่กล่าว
พลังอ�ำนาจในงานซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ สนับสนุนว่าลักษณะงานที่น�ำไปสู่โครงสร้างการได้รับการ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจได้นั้น ต้องมีลักษณะดังนี้ คือ เป็น
เนื่องจากว่าในปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขมีการรับรู้ งานที่ยึดกฎระเบียบในหน่วยงานน้อย มีความยืดหยุ่นใน
และเข้าใจในลักษณะงานของตนเองว่าการดูแลสุขภาพ บางโอกาส และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความ
อนามั ย ชุ ม ชนนั้ น เป็ น งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ สามารถ งานที่เป็นงานประจ�ำน้อยแต่เป็นงานที่สร้างสรรค์
ชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพดีไม่เกิดปัญหาสุขภาพ เป็น มาก เป็นงานทีอ่ าศัยการประสานงานและความร่วมมือจาก
งานที่สามารถประสานกับทุกภาคส่วนและมีโอกาสแลก หลายฝ่ายและเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่าง แสดงความคิดเห็น กล่าวโดยสรุป ก็คอื ต้องมีการจัดลักษณะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�ำชุมชนรวมทั้งเพื่อนอาสาสมัคร งานทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความ
สาธารณสุขด้วยกันเองเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด มั่นใจและร่วมกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง

8
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กับผลการศึกษาของอโณทัย วีระพงษ์สุชาติ (2541) และ
ของศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร (2548) ที่พบว่า พลังอ�ำนาจ
อย่างเป็นทางการซึ่งมาจากลักษณะงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
		 2. สัมพันธภาพในชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 เนื่องจากอาสา
สมัครสาธารณสุขมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคลใน
ชุมชนทัง้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ นอาสาสมัคร
สาธารณสุขด้วยกันรวมทั้งคนในชุมชน มีการประสานงาน
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความสนิท
สนมและเป็นกันเอง การให้ความสนใจ ห่วงใยกัน ใส่ใจใน
ทุกข์สุขซึ่งสัมพันธภาพดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการได้รับ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจจากชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
(Watson, 1985) ที่กล่าวไว้ว่า สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน คือ การทีเ่ พือ่ นร่วมงานมีการแสดงออกต่อกันอย่าง
อบอุ่น มีความจริงใจต่อกัน เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนยินดี
ช่วยเหลือตลอดจนเต็มใจรับฟังปัญหาด้วยความห่วงใยรวม
ถึงให้ก�ำลังใจและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา ความไว้วางใจ
กันท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้าน
จิตใจและสอดคล้องกับแนวคิด (Gomez & Rosen, 2001)
ที่กล่าวไว้ว่า สัมพันธภาพเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
และการตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยให้ความไว้วางใจและ
ยอมรับในความสามารถของกันและกัน การเต็มใจแบ่งเบา
ภาระงาน การสร้างบรรยากาศของการท�ำงานร่วมกัน มี
ความผ่อนคลาย อบอุน่ และสบายใจ ซึง่ สัมพันธภาพลักษณะ
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต่อกัน
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญเรือน ชุม่ แจ่ม (2545)
ทีพ่ บว่า พลังอ�ำนาจแบบไม่เป็นทางการ ซึง่ มาจากสัมพันธภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจใน
งาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 3. คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน ซึง่ ผลการวิจยั ประเด็น
นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 เนื่องจากอาสา
สมัครสาธารณสุข มีคุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครซึ่ง
เป็ น พฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เ หมาะสมของตนเองที่
พร้อมจะเข้าถึงโครงสร้างการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ดังนั้นถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขบุคคลใดที่มีคุณลักษณะ

ความเป็นอาสาสมัคร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น�ำ คุณลักษณะเหล่านี้จัดเป็น
พฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่มีความพร้อม
และมีพลังอ�ำนาจในตัวก็จะท�ำให้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งตน
และก่อให้เกิดพลังอ�ำนาจที่จะกระท�ำกิจกรรมหรือปฏิบัติ
งานใดๆ ได้อย่างมีศักยภาพและเกิดความส�ำเร็จสอดคล้อง
กับแนวคิดของโทมัสและเวลเธ้าส์ (Thomas & Velthouse,
1990) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่แสดงพฤติกรรม การแสดงออก
ที่เหมาะสมในระดับสูงมีแนวโน้มท�ำให้ได้รับการเสริมสร้าง
พลั ง อ� ำ นาจในงานสู ง ขึ้ น ด้ ว ยเนื่ อ งจากการที่ บุ ค คลมี
ลักษณะเป็นมิตรใจดีและเป็นกันเองมีความสามารถและมี
เป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ง านตลอดจนการปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีจะท�ำให้บุคคลนั้น มีความเชื่อถือได้รับความ
ศรัทธาเกิดความอบอุ่นที่ได้ปฏิบัติงานด้วยและผู้ร่วมงาน
เกิดความเชื่อมั่น ยิ่งถ้าได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจร่วม
ด้วยแล้วบุคคลนั้นจะมีพลังที่สามารถเอาชนะอุปสรรคใน
การปฏิ บั ติ ง านและสามารถน� ำ ความส� ำ เร็ จ มาสู ่ ก ลุ ่ ม ได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทองสมัย ยุรชัย (2543) และ
สมรัตน์ ภาคีชีพ (2545) ที่พบว่า พฤติกรรมเหมาะสมใน
การแสดงออกด้านความรับผิดชอบในหน้าที่และกิจกรรม
ด้านภาวะผู้น�ำและด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
		 4. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 อาจเนื่องมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจใน
งานอยู ่ ใ นระดั บ มากจากคนในชุ ม ชนทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ผู้น�ำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ประชาชนในชุ ม ชนหรื อ แม้ ก ระทั่ ง เพื่ อ นอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขด้วยกันเอง ท�ำให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีพลัง
อ�ำนาจ (Power) ได้รับการเพิ่มศักยภาพของบุคคลรวมถึง
การส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและพร้อมที่จะแสดงความสามารถในท�ำงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเองให้บรรลุผลส�ำเร็จ
สอดคล้องกับแนวคิดของสปีสเซอร์ (Spreitzer, 1995) ที่
กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้านจิตใจจะท�ำให้ผู้
ปฏิบตั งิ านรูจ้ กั คุณค่าของตนเอง เพิม่ สมรรถนะของตนและ
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เกิดความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชนกานต์ บุญชูศรี (2542) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 5. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความพึงพอใจในงาน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 เนื่องมาจากอาสา
สมัครสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากร การ
ส่งเสริมและการให้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการได้รับโอกาส
เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในงานเมื่อความต้องการในการ
ปฏิ บั ติ ง านได้ รั บ การตอบสนองจะท� ำ ให้ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขเกิดความรูส้ กึ ผูกพันกับงานทีร่ บั ผิดชอบส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ
คัทเตอร์บคั และเคอนาแกน (Clutterbuck & Kernaghan,
1994) ที่กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานเป็น
กระบวนการกระจายอ�ำนาจให้แก่บุคคล ให้อ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ มอบบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจรวมทั้ง
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�ำนวยความสะดวกใน
การปฏิ บั ติ ง านและเมื่ อ บุ ค คลได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจแล้วจะมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้
คือ เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น
มีความสามารถตัดสินใจในงานด้วยตนเอง มีความตัง้ ใจและ
ใส่ใจในผลการปฏิบัติงานโดยปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทร์
เพ็ญ สิทธิวงศ์ (2545) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์ความ
พึงพอใจในงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 6. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความผูกพันต่อชุมชน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 6 อาจเนื่องมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านได้รับการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการได้รับ
การสนับสนุนด้านต่างๆ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การได้
รับการยกย่อง ชมเชยและยอมรับจากครอบครัว จากบุคคล
ในชุมชน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้านมีความยึดมั่นผูกพันต่อชุมชน มีความตั้งใจ
และเต็มใจที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของ
ชุมชนให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย พยายามใช้ความสามารถ
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และความทุม่ เทสูงสุดในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ชุมชนสอดคล้อง
กับแนวคิด (Kanter, 1979) ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้าง
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท� ำ งานเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
ทัศนคติของบุคคลและพฤติกรรมในองค์การ การปรับปรุง
โครงสร้างนีจ้ ะช่วยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานแก่บคุ ลากร
ท�ำให้เกิดทัศนคติทดี่ ี มีพฤติกรรมการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ แสดงถึงการมีขวัญและ
ก�ำลังใจสูงขึ้น มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นด้วย
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจมากจึงมีความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูง
		 7. การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 7 เนือ่ งจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นรับรู้
ว่าตนเองสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
เป็นที่รักของคนในชุมชน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุ ม ชนและคนในชุ ม ชนมั ก จะขอความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ
ปรึกษา รู้สึกภูมิใจในตนเองที่ได้ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม การรู้สึกว่าตนเองประสบความส�ำเร็จมากกว่า
ความล้มเหลว การรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยน�ำไป
สู่การท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีความสุขใน
การท�ำงานและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเชือ่ มัน่ ในการเผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์
สมิธ (Coopersmith, 1984) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีความ
ภาคภูมิในใจตนเองสูง เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มอง
ตนเองในด้านบวก มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ไม่หวั่นไหว
ต่อการวิจารณ์หรือต�ำหนิจากบุคคลอื่นได้ง่าย มีลักษณะ
ของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความกระตือรือร้น กล้าท�ำงานทีท่ า้ ทายความสามารถพอใจ
ที่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความวิตกกังวลน้อย ซึ่ง
โดยภาพรวมแล้วบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะ
มี ค วามสุ ข ในการท� ำ งานและใช้ ชี วิ ต การท� ำ งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของโทมัสและเวลเธ้าส์
(Thomas & Velthouse, 1990) ที่กล่าวไว้ว่า การเห็น
คุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยสาเหตุปัจจัยหนึ่งของพลังจูงใจ
ในการท�ำงานของพนักงานในองค์การ การเห็นคุณค่าใน
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ตนเอง เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพซึ่งเป็นความรู้สึกโดย
ทั่วไปว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าในทุกสถานการณ์ ดังนั้น
ในสถานการณ์ที่เฉพาะในการท�ำงานก็เช่นเดียวกันบุคคล
นัน้ จะมองตนเองว่ามีความหมาย มีความส�ำคัญและมีคณ
ุ ค่า
ในการท�ำงานตามมาด้วย จึงเอื้อต่อพลังจูงใจในการท�ำงาน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรสรวง เถาตะกู (2550)
และทัศนีย์ ทิศสุกใส (2551) ที่พบว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์ผล
การปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 8. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 8 เนื่องจากว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
งาน พอใจในการได้รบั การสนับสนุน สิง่ ต่างๆ ในการปฏิบตั ิ
งาน พอใจที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและให้ค�ำแนะน�ำจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพอใจในความสัมพันธ์และมิตรภาพ
จากเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยกัน
พอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข พอใจนโยบายหรือแนวทางการ
ด�ำเนินงานด้านสาธารณสุข พอใจที่ได้ท�ำงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมเมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขเกิดความพึง
พอใจต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน
จึงมีความใส่ใจและ มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ที่กล่าวว่า
ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการ
ท�ำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่ได้ปฏิบัติงาน
และได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือผลที่
เป็นความพึงพอใจที่ท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงาน มีขวัญและก�ำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�ำงาน รวมทั้ง
การส่งผลต่อความส�ำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์การและสอดคล้องกับแนวคิดของล๊อคกี้ (Locke, 1983)
ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกที่ดีหรือมี
ทัศนคติในทางบวกต่องานที่ปฏิบัติอยู่อันเนื่องจากได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
เกิดจากการรับรู้และการประเมินของตนเอง การได้รับการ
ตอบสนองจะท�ำให้เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานและ

เต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของทัศนีย์ ค�ำรณฤทธิศร (2547) และลดาวัลย์
รุจเศรณี (2546) ที่พบว่าความพึงพอใจในงานมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
		 9. ความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 9 เนื่องจากว่า อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่เต็มใจ
ที่ จ ะสนั บสนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพของชุ มชนให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย คิดว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขที่ก�ำหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
พยายามใช้ ค วามสามารถและความทุ ่ ม เทสู ง สุ ด ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชุมชน พฤติกรรมลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิด
ผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและดีขึ้นสอดคล้องกับแนวคิด
(Kanter,1979) ที่กล่าวไว้ว่า การท�ำงานหนึ่งงานใดที่ได้รับ
มอบหมายไม่ได้หมายความว่าต้องท�ำตามหน้าที่หรือท�ำ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ให้มาเท่านั้น ความผูกพันต่อกัน
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน การประสานและการร่วมมือ
ในการท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลรอบข้างก็เป็น
ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญต่อผลส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านเช่นกัน
เพราะพฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นตั ว หล่ อ ลื่ น
เครื่องจักรกลขององค์การ ช่วยเอื้อให้ท�ำงานได้ง่ายขึ้นและ
ราบรืน่ ขึน้ จึงส่งเสริมให้ผลการปฏิบตั งิ านดียงิ่ ขึน้ และท�ำให้
บุ ค คลผู ้ นั้ น ได้ รั บ การประเมิ น ผลที่ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร แซ่เตีย (2547) ที่พบ
ว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1. ลักษณะงาน สัมพันธภาพในชุมชนและคุณลักษณะ
ความเป็นอาสาสมัครเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นปัจจัยตั้งต้น
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ดังนั้น
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ควรสนับสนุน ส่งเสริมและก�ำหนดวิธีการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นปัจจัยดัง
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กล่ า วเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น งานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม
		 2. ควรน�ำองค์ประกอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะปัจจัย ที่เกิดขึ้น
กับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านเอง ได้แก่
คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร สัมพันธภาพในชุมชน
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชนเป็นเกณฑ์
คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน รวมทั้งสามารถน�ำองค์ประกอบของปัจจัยเหล่านี้
ไปเป็นแนวทางการคัดเลือกประชาชนที่จะเข้ามาเป็นอาสา
สมัครกลุ่มอื่นๆ
		 3. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า คุณลักษณะความเป็น
อาสาสมั ค รของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น
ด้านความเป็นผูน้ ำ� มีระดับน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ค วรมี ก าร
ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น มีพฤติกรรม
ภาวะผู้น�ำ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าเสนอ
แนะความคิดเห็น รวมทั้งกล้าที่จะถ่ายทอดความรู้ความ
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เข้าใจด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนซึ่งจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้รับความส�ำเร็จอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะท�ำให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญและการเป็นวิทยากร
ของโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือโรงเรียน อสม.ที่
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�ำเนินการ เป็นนโยบายหลักของ
การด� ำ เนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานและสุ ข ภาพภาค
ประชาชน
		 ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในลั ก ษณะการ
สนทนากลุ่มกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ใน
การแสวงหาข้อมูลเพื่อร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรใดอีกที่
เป็นสาเหตุส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จากสภาพความ
เป็นจริงในบริบทของประเทศไทยมาเป็นส่วนประกอบร่วม
กับแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการต่างประเทศเพื่อให้ได้
ตัวแบบสมมติฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
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