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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบแบบจ�าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) จงัหวัดนครสวรรค์ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ ในการวจิยัครัง้นี้ 
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์  จ�านวน 431 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามลักษณะงาน แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ชุมชน แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน แบบสอบถามการ
เห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามความผูกพันต่อชุมชนและแบบสอบถามการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่ แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .80 .85 .89 .93 .82 .90 .88 และ .96 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปหาค่าสถิติพื้นฐาน การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์          
  ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแบบจ�าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 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�านาจในองค์การของคานเตอร์และแนวคิดการเสริมสร้าง                
พลังอ�านาจด้านจิตใจของโทมัสและเวลเฮ้าส์และของสปีสเซอร์สามารถอธิบายและท�านายรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีรูปแบบบริหารจัดการที่จะพัฒนาลักษณะงาน สัมพันธภาพในชุมชน 
คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อชุมชนเพื่อให้เกิดกลไก
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค�ำส�ำคัญ : แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง  การปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที ่ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
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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 multi-
stage 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.
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บทน�ำ

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) คือ 
ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามาดูแลรับผิดชอบ
สขุภาพอนามยัของประชาชนในหมูบ้่าน โดยผ่านขบวนการ
คัดเลือกจากประชาชนใช้ความคุ้นเคยความไว้วางใจในรูป
แบบของ “สังคมมติ” และได้รับการอบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นประจ�าอย่าง   
ต่อเนื่อง จนมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองและท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ได้ภายใต้หลักการ “สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health 

Care)” ซึง่เป็นยุทธศาสตร์การบรรลุการมสีขุภาพดถ้ีวนหน้า 
(Health for All by the Year 2000) ทีก่ระทรวงสาธารณสุข
ได้ยึดถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
ภายใต้ระบบสาธารณสุขมูลฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยก�ากบัดแูลและสนบัสนนุ อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู ่บ ้านเป็นผู ้ ท่ี มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของชุมชนเพราะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จากชุมชนให้ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการด�าเนินงานพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู ่บ้านและ
ชุมชน เป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
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สุขภาพ กระท�าหน้าที่แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ 
ประสานงานสาธารณสุข บ�าบัดทุกข์ประชาชน ด�ารงตน
เป็นตวัอย่างทีด่ ี(ส�านกังานคณะกรรมการสาธารณสขุมลูฐาน, 
2557) นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านยัง
เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศในทกุๆ ด้านแม้ในยาม
เกิดวิกฤตได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (วชิรศักดิ์ 
เจริญศรี, 2545; จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล, 2545; พริ้งพราว 
ไวยาวัจมัย, 2546; ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร, 2546) พบว่า 
การปฏิบั ติ งานตามบทบาทหน ้าที่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อยูใ่นระดับทีค่วรปรับปรงุ ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านรับรู้ว่าตนเองไม่ได้รับการเสริม
สร้างพลงัอ�านาจในงานเพียงพอ กล่าวคอื ได้รบัการส่งเสรมิ
สนบัสนนุจากชมุชนและเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุอยูใ่นระดบัต�า่ 
เช่น ผู้น�าชุมชน เพื่อนร่วมงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ด้วยกันและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ขาดการนิเทศติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ได้รับ
การสนับสนุนด้านทรัพยากรให้เพียงพอ เช่น ขาดสถานที่
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นเอกเทศ ได้รบัวัสด ุอปุกรณ์และงบประมาณ
ไม่เพยีงพอ ซึง่ปัจจยัเหล่านี ้เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีก่ล่าว
ถึงในแนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน 
(Work empowerment) ของคานเตอร์ (Kanter, 1979)
  แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ
คานเตอร์ได้อธิบายว่า ในสภาพการท�างานขององค์การ
หนึง่ๆ การทีบ่คุคลจะได้รบัการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะสะท้อนให้เห็นจากการที่บุคคล
นัน้รบัรูว่้าตนเองได้รบัพลงัอ�านาจอย่างเป็นทางการ (Formal 
power) และพลังอ�านาจอย่างไม่เป็นทางการ (Informal 
power) โดยพลังอ�านาจอย่างเป็นทางการได้มาจากการรับ
รู้ลักษณะงานท่ีตนเองปฏิบัติและพลังอ�านาจอย่างไม่เป็น
ทางการได ้มาจากการรับรู ้ ว ่ าองค ์การของตนเองมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การรับรู้ถึงการได้รับพลังอ�านาจ
อย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการจะมีอิทธิพล
ท�าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเข้าถึงโครงสร้างงานที่มี
การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ (Job related empowerment) 
หรือเป็นจุดเร่ิมต้นของการได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ในงาน (Laschinger, Sabiston & Kutszcher, 1997)                   

การเข้าถึงโครงสร้างงานที่มีการเสริมสร้างพลังอ�านาจจะ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในระดับบุคคล ท�าให้บุคคลน้ันมี
สมรรถนะในตนเองเพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น มี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิผลของงาน คือ งานประสบผลส�าเร็จ ผู้รับ
บรกิารเกดิความพงึพอใจ บคุลากรในองค์การมคีวามเคารพ
นบัถอืและร่วมมือกนั ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิการเสรมิสร้าง
พลังอ�านาจเชิงจิตวิทยา (Thomas & Velhouse, 1990; 
Spreitzer, 1995) ทีม่คีวามเช่ือพืน้ฐานว่าบคุคลทีมี่พฤตกิรรม
การแสดงออกที่เหมาะสมเมื่อได้รับการเสริมสร้างพลัง
อ�านาจเชิงจิตวิทยาจะส่งผลให้บุคคลนั้นรู ้จักคุณค่าของ
ตนเอง เพิ่มสมรรถนะแห่งตนและเกิดความพึงพอใจในงาน
ซึ่งจะส่งผลให้งานประสบความส�าเร็จ ดังนั้นการที่จะท�าให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะท�าให้เกิดงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจะ
ต้องมีการเข้าถึงโครงสร้างงานที่มีการเสริมสร้างพลัง
อ�านาจซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจัยระดับบุคคลท�าให้อาสาสมัคร
สาธารณสขุเหน็คณุค่าในตนเอง มคีวามพงึพอใจในงานและ
มีความผูกพันต่อชุมชน ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวจะท�าให้
อาสาสมัครสาธารณสุข มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  จากความส�าคัญและความเป็นมาของบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ที่ต้อง  
รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังน้ัน
การวิจัยครั้งน้ี จึงเป็นการทดสอบและพัฒนาแบบจ�าลอง
สมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
โดยอาศัยหลักการเงื่อนไขของแนวคิดและทฤษฎีการเสริม
สร้างพลังอ�านาจในองค์การของคานเตอร์ (Kanter, 1979) 
และแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจด้านจิตวิทยาของ  
โทมัสและเวลเธ้าส์ (Thomas & Velthouse, 1990) และ       
สปีสเซอร์ (Spreitzer, 1995) หากรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการวิจัย 
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการเพื่อส ่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้านสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลอง
สมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
  การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในองค์การของคานเตอร์ (Kanter) 
และแนวคิดการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ เชิงจติวิทยาของโทมัส
และเวลเธ้าส์ (Thomas & Velthouse) และสปีสเซอร์ 
(Spreitzer) แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจในองค์การ
ของคานเตอร์ อธิบายได้ว่าปัจจัย พลังอ�านาจจากระบบ
ประกอบด้วยพลังอ�านาจ 2 ส่วน คือ พลังอ�านาจแบบเป็น
ทางการซึ่งได้มาจากลักษณะของงานและพลังอ�านาจแบบ
ไม่เป็นทางการซึ่งได้มาจากสัมพันธภาพภายในชุมชนและ
คุณลักษณะของความเป็นอาสาสมัครที่จะสนับสนุนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขสร้างเครือข่ายภายในชุมชนได้อย่าง                         
มปีระสทิธภิาพ จากแนวคดิของคานเตอร์ปัจจัยพลงัอ�านาจ
จากระบบดังกล ่าวจะเป ็นจุดเริ่มต ้นของการเข ้าถึง
โครงสร้างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน ซึ่งอาจส่งผลให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเกิด การรับรู้ว่าตน
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน มีความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้านที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยการ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความพึงพอใจในงานและมีความ
ผูกพันต่อชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้วิจัยได้ก�าหนดสมมติฐานตาม
เส้นทาง 9 ข้อ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี ในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 392 คน ที่ได้จากการค�านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) แล้ว
บวกเพิ่มส�าหรับตัวอย ่างที่คาดว ่าจะไม ่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อีกประมาณ 10% คือ ประมาณ 39 ราย  
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จะเท่ากับ 431 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
  เครื่ อ ง มือที่ ใ ช ้ ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป ็ น
แบบสอบถาม 9 ส่วน ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล             
ส่วนบุคคล เป็นแบบส�ารวจรายการและเติมข้อความใน
ช่องว่าง จ�านวน 10 ข้อ แบบสอบถามลักษณะงาน จ�านวน 
10 ข้อแบบสอบถามสัมพันธภาพในชุมชน จ�านวน 8 ข้อ 
แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร จ�านวน 15 
ข้อ แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน จ�านวน 
20 ข้อ แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง จ�านวน 10 
ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน จ�านวน 15 ข้อ 
แบบสอบถามความผูกพันต่อชุมชน จ�านวน 12 ข้อ และ
แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ จ�านวน 25 
ข้อ แบบสอบถามดังกล่าวเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยัสร้างและพฒันาขึน้โดยศึกษา
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 กำรุวิจัยคร้ัุศน ้ผู้วิจัยได้ปรุะยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎ กำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในอศค์กำรุขอศคำนเตอร์ุ
(Kanter) และแนวคิดกำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจ เชิศจิตวิทยำขอศโทมัสและเวลเธ้ำส์ (Thomas & Velthouse) 
และสปีสเซอร์ุ (Spreitzer) แนวคิดกำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในอศค์กำรุขอศคำนเตอร์ุ อธิบำยได้ว่ำปัจจัย 
พลัศอ ำนำจจำกรุะบบปรุะกอบด้วยพลัศอ ำนำจ 2 ส่วน คือ พลัศอ ำนำจแบบเป็นทำศกำรุซึ่ศได้มำจำกลักษณะ
ขอศศำนและพลัศอ ำนำจแบบไม่ เป็นทำศกำรุซึ่ศได้มำจำกสัมพันธภำพภำยในชุมชนและคุณลักษณะ                       
ขอศควำมเป็นอำสำสมัครุท ่จะสนับสนุนให้อำสำสมัครุสำธำรุณสุขสรุ้ำศเครืุอข่ำยภำยในชุมชนได้อย่ำศ                          
ม ปรุะสิทธิภำพ จำกแนวคิดขอศคำนเตอร์ุปัจจัยพลัศอ ำนำจจำกรุะบบดัศกล่ำวจะเป็นจุดเร่ิุมต้นขอศกำรุเข้ำถึศ
โครุศสรุ้ำศกำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในศำน ซึ่ศอำจส่ศผลให้อำสำสมัครุสำธำรุณสุขปรุะจ ำหมู่บ้ำนเกิด                  
กำรุรัุบรูุ้ว่ำตนเป็นบุคคลท ่ได้ รัุบกำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในศำน ม ควำมพรุ้อมในกำรุปฏิบัติศำน                         
เป็นอำสำสมัครุสำธำรุณสุขปรุะจ ำหมู่บ้ำนท ่ม คุณลักษณะท ่พึศปรุะสศค์ ซึ่ศปรุะกอบด้วยกำรุเห็นคุณค่ำ                  
ในตนเอศ ม ควำมพึศพอใจในศำนและม ควำมผูกพันต่อชุมชน  ซึ่ศจะส่ศผลให้กำรุปฏิบัติศำนตำมบทบำท
หน้ำท ่ม ปรุะสิทธิภำพ ซึ่ศผู้วิจัยได้ก ำหนดสมมติฐำนตำมเส้นทำศ 9 ข้อ ดัศแสดศในแผนภำพท ่ 1 ดัศน  ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ 1 แสดศกรุอบแนวคิดในกำรุวิจัย 

 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 กำรุวิจัยคร้ัุศน ้เป็นกำรุวิจัยเชิศสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 392 คน ที่ได้จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) แล้วบวกเพิ่มส าหรับตัวอย่างที่คาดว่าจะไม่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อีกประมาณ 10% คือ ประมาณ 39 ราย   ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น                   
จะเท่ากับ 431 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
 เคร่ืุอศมือท ่ใช้ในกำรุรึกษำวิจัยคร้ัุศน ้ เป็นแบบสอบถำม 9 ส่วน ปรุะกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล             
ส่วนบุคคล เป็นแบบส ำรุวจรุำยกำรุและเติมข้อควำมในช่อศว่ำศ จ ำนวน 10 ข้อ แบบสอบถำมลักษณะศำน 
จ ำนวน 10 ข้อแบบสอบถำมสัมพันธภำพในชุมชน จ ำนวน 8 ข้อ แบบสอบถำมคุณลักษณะควำม                          
เป็นอำสำสมัครุ จ ำนวน 15 ข้อ แบบสอบถำมกำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในศำน จ ำนวน 20 ข้อ แบบสอบถำม

ลักษณะศำน  
(Job characteristic) 

 

คุณลักษณะควำมเปน็อำสำสมัครุ 
(Volunteerism) 

 

สัมพันธภำพในชุมชน  
(Community relationship) 

กำรุเห็นคุณค่ำในตนเอศ 
(Self-esteem) 

กำรุเสริุมสรุ้ำศพลัศอ ำนำจในศำน 
(Work empowerment) 

ควำมพึศพอใจในศำน 
(Job satisfaction) 

ควำมผูกพันต่อชุมชน 
(Community commitment) 

กำรุปฏิบัติศำนตำมบทบำทหน้ำท ่   
(Role performance) 

ภำพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.1 January - April 2017128

จากกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน�ามาก�าหนดเป็นนิยาม
ของตัวแปรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดของค�าถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามดังกล่าวได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีวามรู้
และประสบการณ์ จ�านวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูต้อง ความครอบคลมุเนือ้หาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทีศ่กึษา ท�าการคดัเลอืกข้อค�าถามทีมี่ค่า IOC ตัง้แต่ .70 ขึน้ไป 
ทดลองใช้กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน จ�านวน 30 
ราย จากนัน้น�าแบบสอบถามทัง้ฉบบัในแต่ละส่วนมาวเิคราะห์ 
หาความเชือ่มัน่ โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 – .96  
  ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านทุกคน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ด�าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558 แบบสอบถามที่ได้น�ามา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมกับลงรหัสแล้วน�า
ข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถิติที่ใช้ มีดังนี้ 
คอื การวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐาน วเิคราะห์โดยใช้สถิตบิรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้และค่าความโด่ง และการตรวจสอบความสอดคล้อง
หรือความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามทฤษฎี 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลกำรศึกษำ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 66.4 มีอายรุะหว่าง 
40-49 ปี ร้อยละ 46.0 โดยมอีายุต�า่สดุ 19 ปี และอายสูุงสดุ 
68 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 81.9 ส�าเร็จการศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 65.2 มอีาชพีเกษตรกรรม ร้อยละ 
73.0 รายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ต�่ากว่า 5,000 
บาท ร้อยละ 48.4 มีประสบการณ์ในการท�างานเป็นอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ต�่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 30.7 
สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าท่ีเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน มากกว่า  30%  ร้อยละ 42.1 
และช่วงเวลาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน             
มักใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. – 
10.00 น. ร้อยละ 42.5

  ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยลักษณะงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .207 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 สัมพันธภาพในชุมชนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .590 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คุณลักษณะความเป็น
อาสาสมัครมีอิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้าง พลังอ�านาจ
ในงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ .232 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 การเสริม
สร้างพลังอ�านาจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ โดยมค่ีาอิทธพิลทางตรง
เท่ากับ .716 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 นอกจากนี้                  
ยังพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .622 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที ่5 และมอีทิธพิลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่า
อทิธิพลทางตรงเท่ากบั .928 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อ 
ที ่6 การเหน็คณุค่าในตนเองมอีทิธพิลทางตรงต่อการปฏบิตัิ
งานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ .244 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่ 7 ความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
.310 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 และความผูกพัน
ต่อชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ี ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อย่างมนียั
ส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .058  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที ่9 รปูแบบความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2
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อภิปรำยผล
  ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน พบว่า รปูแบบทีผู้่วจิยั
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัย
อภิปรายผลการวิจัยตามข้อค้นพบในโมเดลทางเลือกของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
พอสรุปตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
  1. ลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการเสริมสร้าง
พลังอ�านาจในงานซ่ึงผลการวิจัยประเด็นน้ีสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี
เนื่องจากว่าในปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขมีการรับรู้
และเข้าใจในลักษณะงานของตนเองว่าการดูแลสุขภาพ
อนามัยชุมชนนั้นเป็นงานท่ีมีความส�าคัญอย่างมากต่อ
ชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพดีไม่เกิดปัญหาสุขภาพ เป็น
งานที่สามารถประสานกับทุกภาคส่วนและมีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�าชุมชนรวมทั้งเพื่อนอาสาสมัคร
สาธารณสุขด้วยกันเองเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

เป็นงานที่อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถพัฒนา ปรับปรุง
และน�าเสนอรูปแบบกิจกรรมการบริการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้และเป็นงานที่
อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถเลือกเวลาการท�างานของ
ตนเองได้ ดังนั้น ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขรับรู้ลักษณะ
ของงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนในเชิงบวก
จึงท�าให้อาสาสมัครสาธารณสุขรับรู ้ว่าตนเองได้รับพลัง
อ�านาจอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเข้าถึงโครงสร้างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของคานเตอร์ (Kanter) ที่กล่าว
สนับสนุนว่าลักษณะงานที่น�าไปสู่โครงสร้างการได้รับการ
เสริมสร้างพลังอ�านาจได้นั้น ต้องมีลักษณะดังนี้ คือ เป็น
งานที่ยึดกฎระเบียบในหน่วยงานน้อย มีความยืดหยุ่นใน
บางโอกาส และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความ
สามารถ งานที่เป็นงานประจ�าน้อยแต่เป็นงานที่สร้างสรรค์
มาก เป็นงานท่ีอาศยัการประสานงานและความร่วมมอืจาก
หลายฝ่ายและเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็น กล่าวโดยสรปุ กคื็อ ต้องมกีารจดัลกัษณะ
งานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ผูป้ฏิบตัเิกิดความ
ม่ันใจและร่วมกันพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง

**p <.01 
แผนภำพที ่2 โมเดลควำมสัมพันธ์เชิศสำเหตุขอศกำรุปฏบิัติศำนตำมบทบำทหน้ำท ่ขอศอำสำสมัครุสำธำรุณสุขปรุะจ ำหมู่บ้ำนท ่พัฒนำขึ้นม ควำมสอดคล้อศกับข้อมูลเชศิปรุะจักษ ์
(ค่ำสถิติท ่ใช้ในกำรุทดสอบควำมสอดคล้อศขอศรุูปแบบเป็นไปตำมเกณฑ์ ปรุะกอบด้วยค่ำ 2 = 193.644, df = 113, 2 /df (CMIN/ DF) = 1.714, GFI = 0.953, AGFI = 0.928, RMSEA = 0.042) 
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8 ภำพ 2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
   ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 

 (χ2 = 193.644,  df = 113, χ2/df (CMIN/ DF) = 1.714, GFI = 0.953, AGFI = 0.928, RMSEA = 0.042)
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กับผลการศึกษาของอโณทัย วีระพงษ์สุชาติ (2541) และ
ของศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร (2548) ที่พบว่า พลังอ�านาจ
อย่างเป็นทางการซึ่งมาจากลักษณะงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ                     
  2. สัมพันธภาพในชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
เสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 เนื่องจากอาสา
สมัครสาธารณสุขมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างบุคคลใน
ชมุชนทัง้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ผูน้�าชุมชน เพือ่นอาสาสมคัร
สาธารณสุขด้วยกันรวมทั้งคนในชุมชน มีการประสานงาน
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความสนิท
สนมและเป็นกันเอง การให้ความสนใจ ห่วงใยกัน ใส่ใจใน
ทุกข์สุขซ่ึงสัมพันธภาพดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการได้รับ                        
การเสริมสร้างพลังอ�านาจจากชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด 
(Watson, 1985) ที่กล่าวไว้ว่า สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน คอื การทีเ่พือ่นร่วมงานมกีารแสดงออกต่อกนัอย่าง
อบอุ่น มีความจริงใจต่อกัน เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนยินดี
ช่วยเหลือตลอดจนเต็มใจรับฟังปัญหาด้วยความห่วงใยรวม
ถึงให้ก�าลังใจและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา ความไว้วางใจ
กันท�าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงการเสริมสร้างพลังอ�านาจด้าน
จิตใจและสอดคล้องกับแนวคิด (Gomez & Rosen, 2001)
ที่กล่าวไว้ว่า สัมพันธภาพเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
และการตอบแทนซ่ึงกันและกัน โดยให้ความไว้วางใจและ
ยอมรับในความสามารถของกันและกัน การเต็มใจแบ่งเบา
ภาระงาน การสร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกัน มี
ความผ่อนคลาย อบอุน่และสบายใจ ซ่ึงสมัพนัธภาพลกัษณะ
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างพลังอ�านาจต่อกัน
และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของบญุเรอืน ชุ่มแจ่ม (2545) 
ทีพ่บว่า พลงัอ�านาจแบบไม่เป็นทางการ ซึง่มาจากสมัพันธภาพ                  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจใน
งาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  3. คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเสริมสร้างพลงัอ�านาจในงาน ซึง่ผลการวจิยัประเดน็ 
นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 เนื่องจากอาสา
สมัครสาธารณสุข มีคุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครซ่ึง
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเองที่
พร้อมจะเข้าถึงโครงสร้างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน 
ดังนั้นถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขบุคคลใดที่มีคุณลักษณะ

ความเป็นอาสาสมัคร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษย-
สัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น�า คุณลักษณะเหล่านี้จัดเป็น
พฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่มีความพร้อม
และมีพลังอ�านาจในตัวก็จะท�าให้การเสริมสร้างพลังอ�านาจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งตน
และก่อให้เกิดพลังอ�านาจที่จะกระท�ากิจกรรมหรือปฏิบัติ
งานใดๆ ได้อย่างมีศักยภาพและเกิดความส�าเร็จสอดคล้อง
กบัแนวคดิของโทมสัและเวลเธ้าส์ (Thomas & Velthouse, 
1990) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่แสดงพฤติกรรม การแสดงออก
ที่เหมาะสมในระดับสูงมีแนวโน้มท�าให้ได้รับการเสริมสร้าง
พลังอ�านาจในงานสูงขึ้นด ้วยเนื่องจากการที่บุคคลมี
ลักษณะเป็นมิตรใจดีและเป็นกันเองมีความสามารถและมี
เป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดจนการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีจะท�าให้บุคคลนั้น มีความเชื่อถือได้รับความ
ศรัทธาเกิดความอบอุ่นที่ได้ปฏิบัติงานด้วยและผู้ร่วมงาน
เกิดความเชื่อมั่น ยิ่งถ้าได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจร่วม
ด้วยแล้วบุคคลน้ันจะมีพลังที่สามารถเอาชนะอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานและสามารถน�าความส�าเร็จมาสู่กลุ่มได้ 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของทองสมยั ยุรชยั (2543) และ
สมรัตน์ ภาคีชีพ (2545) ที่พบว่า พฤติกรรมเหมาะสมใน
การแสดงออกด้านความรับผิดชอบในหน้าที่และกิจกรรม 
ด้านภาวะผู้น�าและด้านการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
  4. การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยประเด็นน้ี
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 อาจเนื่องมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจใน
งานอยู ่ ในระดับมากจากคนในชุมชนทั้ ง เจ ้ าหน ้าที่
สาธารณสุข ผู้น�าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ประชาชนในชุมชนหรือแม ้กระทั่งเพื่อนอาสาสมัคร
สาธารณสุขด้วยกันเอง ท�าให้รู ้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีพลัง
อ�านาจ (Power) ได้รับการเพิ่มศักยภาพของบุคคลรวมถึง                     
การส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและพร้อมที่จะแสดงความสามารถในท�างานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเองให้บรรลุผลส�าเร็จ
สอดคล้องกับแนวคิดของสปีสเซอร์ (Spreitzer, 1995) ที่
กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจด้านจิตใจจะท�าให้ผู้
ปฏบิตังิานรูจ้กัคณุค่าของตนเอง เพิม่สมรรถนะของตนและ



Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.1 January - April 2017 131

และความทุม่เทสูงสดุในการปฏบิตังิานเพ่ือชมุชนสอดคล้อง
กับแนวคิด (Kanter, 1979) ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้าง       
ส่ิงแวดล้อมในการท�างานเป็นส่ิงส�าคัญในการก�าหนด
ทัศนคติของบุคคลและพฤติกรรมในองค์การ การปรับปรุง
โครงสร้างนีจ้ะช่วยเสริมสร้างพลงัอ�านาจในงานแก่บคุลากร
ท�าให้เกดิทศันคตทิีด่ ี มพีฤตกิรรมการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพ 
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ แสดงถึงการมีขวัญและ
ก�าลังใจสูงขึ้น มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นด้วย 
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจมากจึงมีความ                   
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูง 
  7. การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ข้อที ่ 7 เนือ่งจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านรับรู้
ว่าตนเองสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
เป็นที่รักของคนในชุมชน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนและคนในชุมชนมักจะขอความคิดเห็นหรือข้อ
ปรึกษา รู้สึกภูมิใจในตนเองที่ได้ท�าประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม การรู้สึกว่าตนเองประสบความส�าเร็จมากกว่า
ความล้มเหลว การรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุความส�าเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยน�าไป
สู่การท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีความสุขใน
การท�างานและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมคีวามเชือ่มัน่ในการเผชญิกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้
ในชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์
สมิธ (Coopersmith, 1984)  ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีความ
ภาคภูมิในใจตนเองสูง เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มอง
ตนเองในด้านบวก มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ไม่หวั่นไหว
ต่อการวิจารณ์หรือต�าหนิจากบุคคลอื่นได้ง่าย มีลักษณะ
ของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความกระตอืรอืร้น กล้าท�างานทีท้่าทายความสามารถพอใจ
ที่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความวิตกกังวลน้อย ซึ่ง
โดยภาพรวมแล้วบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะ
มีความสุขในการท�างานและใช้ชีวิตการท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของโทมัสและเวลเธ้าส์ 
(Thomas & Velthouse, 1990) ที่กล่าวไว้ว่า การเห็น
คุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยสาเหตุปัจจัยหนึ่งของพลังจูงใจ
ในการท�างานของพนักงานในองค์การ การเห็นคุณค่าใน

เกิดความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชนกานต์ บุญชูศรี (2542) ท่ีพบว่า การเสริมสร้างพลัง
อ�านาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  5. การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความพึงพอใจในงาน ซ่ึงผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 เนื่องมาจากอาสา
สมัครสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากร การ
ส่งเสริมและการให้ข้อมูลข่าวสารรวมท้ังการได้รับโอกาส
เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่
ท�าให้เกิดความพึงพอใจในงานเมื่อความต้องการในการ
ปฏิบัติงานได ้รับการตอบสนองจะท�าให ้อาสาสมัคร
สาธารณสขุเกดิความรูส้กึผกูพนักบังานทีร่บัผดิชอบส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ
คทัเตอร์บคัและเคอนาแกน (Clutterbuck & Kernaghan, 
1994) ที่กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานเป็น 
กระบวนการกระจายอ�านาจให้แก่บุคคล ให้อ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ มอบบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจรวมทั้ง
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเม่ือบุคคลได้รับการเสริมสร้างพลัง
อ�านาจแล้วจะมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขีึน้ 
คือ เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น                          
มคีวามสามารถตัดสนิใจในงานด้วยตนเอง มคีวามตัง้ใจและ
ใส่ใจในผลการปฏิบัติงานโดยปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลท�าให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทร์
เพ็ญ สิทธิวงศ์ (2545) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์ความ
พึงพอใจในงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  6. การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความผูกพันต่อชุมชน ซ่ึงผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 6 อาจเนื่องมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านได้รับการเสริมสร้าง
พลังอ�านาจโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการได้รับ
การสนับสนุนด้านต่างๆ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การได้
รับการยกย่อง ชมเชยและยอมรบัจากครอบครวั จากบคุคล
ในชุมชน สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้านมีความยึดมั่นผูกพันต่อชุมชน มีความตั้งใจ
และเต็มใจที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสุขภาพของ
ชุมชนให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย พยายามใช้ความสามารถ
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ตนเอง เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพซึ่งเป็นความรู้สึกโดย
ทั่วไปว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าในทุกสถานการณ์ ดังนั้น 
ในสถานการณ์ที่เฉพาะในการท�างานก็เช่นเดียวกันบุคคล
นัน้จะมองตนเองว่ามคีวามหมาย มีความส�าคัญและมคีณุค่า
ในการท�างานตามมาด้วย จึงเอื้อต่อพลังจูงใจในการท�างาน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรสรวง เถาตะกู (2550) 
และทัศนีย์ ทิศสุกใส (2551) ท่ีพบว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์ผล
การปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  8. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน ซ่ึงผลการวิจัยประเด็นน้ีสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 8 เน่ืองจากว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
งาน พอใจในการได้รบัการสนบัสนนุ สิง่ต่างๆ ในการปฏบิตัิ
งาน พอใจที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและให้ค�าแนะน�าจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพอใจในความสัมพันธ์และมิตรภาพ
จากเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยกัน                           
พอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ พอใจนโยบายหรอืแนวทางการ
ด�าเนินงานด้านสาธารณสุข พอใจที่ได้ท�างานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมเม่ืออาสาสมัครสาธารณสุขเกิดความพึง
พอใจต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
จึงมีความใส่ใจและ มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ที่กล่าวว่า 
ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการ
ท�างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่ได้ปฏิบัติงาน
และได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือผลที่
เป็นความพึงพอใจที่ท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 
มีความมุ่งมั่นที่จะท�างาน มีขวัญและก�าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างาน รวมทั้ง
การส่งผลต่อความส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์การและสอดคล้องกบัแนวคดิของล๊อคกี ้(Locke, 1983) 
ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกที่ดีหรือมี
ทัศนคติในทางบวกต่องานที่ปฏิบัติอยู่อันเนื่องจากได้รับ                    
การตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
เกิดจากการรับรู้และการประเมินของตนเอง การได้รับการ
ตอบสนองจะท�าให้เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานและ

เต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การ สอดคล้องกับ
ผลการศกึษาของทศันย์ี ค�ารณฤทธศิร (2547) และลดาวลัย์ 
รุจเศรณี (2546) ที่พบว่าความพึงพอใจในงานมีความ
สมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ
  9. ความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 9 เนื่องจากว่า อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่เต็มใจ
ที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสุขภาพของชุมชนให้
ส�าเร็จตามเป้าหมาย คิดว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขที่ก�าหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
พยายามใช้ความสามารถและความทุ ่มเทสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชุมชน พฤติกรรมลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิด                       
ผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและดีข้ึนสอดคล้องกับแนวคิด 
(Kanter,1979) ที่กล่าวไว้ว่า การท�างานหนึ่งงานใดที่ได้รับ
มอบหมายไม่ได้หมายความว่าต้องท�าตามหน้าที่หรือท�า
ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ให้มาเท่านั้น ความผูกพันต่อกัน 
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน การประสานและการร่วมมือ
ในการท�างานกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลรอบข้างก็เป็น
ส่วนประกอบทีส่�าคญัต่อผลส�าเรจ็ของการปฏิบตังิานเช่นกนั 
เพราะพฤติกรรมเหล ่ านี้ เปรียบเสมือนตัวหล ่อลื่น
เครื่องจักรกลขององค์การ ช่วยเอื้อให้ท�างานได้ง่ายขึ้นและ
ราบร่ืนขึน้ จงึส่งเสรมิให้ผลการปฏิบตังิานดียิง่ขึน้และท�าให้
บุคคลผู ้นั้นได ้รับการประเมินผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร แซ่เตีย (2547) ที่พบ
ว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
  1. ลกัษณะงาน สัมพนัธภาพในชมุชนและคณุลกัษณะ
ความเป็นอาสาสมัครเป็นปัจจัยส�าคัญและเป็นปัจจัยตั้งต้น
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ดังนั้น  
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ควรสนับสนุน ส่งเสริมและก�าหนดวิธีการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้านให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นปัจจัยดัง
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กล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม             
  2. ควรน�าองค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะปัจจัย ที่เกิดขึ้น
กับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเอง ได้แก่ 
คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัคร สัมพันธภาพในชุมชน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชนเป็นเกณฑ์
คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน รวมทั้งสามารถน�าองค์ประกอบของปัจจัยเหล่านี้ 
ไปเป็นแนวทางการคัดเลือกประชาชนท่ีจะเข้ามาเป็นอาสา
สมัครกลุ่มอื่นๆ
  3. จากผลการศกึษาทีพ่บว่า คณุลักษณะความเป็น
อาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน  
ด้านความเป็นผูน้�ามรีะดบัน้อยกว่าด้านอืน่ๆ ดงันัน้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิควรมีการ          
ส่งเสริมให้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน มีพฤติกรรม
ภาวะผู้น�า มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าเสนอ
แนะความคิดเห็น รวมทั้งกล้าที่จะถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนซึ่งจะส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้รับความส�าเร็จอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะท�าให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญและการเป็นวิทยากร
ของโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือโรงเรียน อสม.ที่
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการ เป็นนโยบายหลักของ
การด�าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาค
ประชาชน 
  ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการ
สนทนากลุ่มกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ใน
การแสวงหาข้อมูลเพื่อร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรใดอีกที่
เป็นสาเหตุส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จากสภาพความ
เป็นจริงในบริบทของประเทศไทยมาเป็นส่วนประกอบร่วม
กับแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการต่างประเทศเพื่อให้ได้
ตัวแบบสมมติฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
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