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บทคดัย่อ 

  
การวิจัยเชิงผสมผสานขั้นสูงแบบการประเมินผลหลายขั้นตอนคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  แบ่งระยะการ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะตามกระบวนการวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านและปัจจัยที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าบ้าน และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จิตอาสา 
การรับรู้บทบาท ความต้ังใจ การท างานเป็นทีม ภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทางสังคม 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการยอมรับนับถือ ซ่ึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ด้านความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อน ารูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านไปทดลองใช้ 
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสูงกว่าก่อน
จัดกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านที่พัฒนาขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ จึงควรน าไปใช้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
มากย่ิงขึ้น รวมทั้งน าประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
 

 

  



 ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title THE MODEL OF PERFORMANCE DEVELOPMENT FOR 
VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS 

Author YUTTHANA YAEBKAI 
Advisor Associate Professor Pramote Wongsawat, Ph.D. 
  
Academic Paper Dr.P.H. Dissertation in Public Health Program - (Type 2.1), 

Naresuan University, 2021 
Keywords Development, Performance, Village health volunteers 

  
ABSTRACT 

  
This advanced mixed method research design with multistage evaluation 

design aimed to develop the model of performance development for Village Health 
Volunteers (VHVs). There were 3 phases of the research process as follows: 1) The 
factors affecting the performance of VHVs, and factors promoting the performance of 
VHVs; 2) Model development and examination of performance development for 
VHVs; and 3) Effectiveness of the model of performance development for VHVs. The 
results revealed that the model of performance development for VHVs consisted of 
9 components as follows: voluntary, role perception, Intention, teamwork, 
association network, participation, social support, motivation, and recognition, which 
were the highest quality in terms of propriety, utility, feasibility, and accuracy. The 
implementation of the model of performance development for VHVs showed a 
median value of the experimental group after the intervention was higher than 
its before intervention. Also, the median value of the experimental group was higher 
than the control group after the intervention (p<0.05). The findings indicate that the 
model of performance development for VHVs could increase performance. The 
model of performance development for VHVs should be employed to cover all 
targeted groups and applied in other areas appropriately. 
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วงศ์สวัสด์ิ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งให้
ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก  ตลอดจนแก้ไข
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ศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา      
วังวนสินธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์และคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล ประธานกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ อาจารย์ประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย จริยา อาจารย์ประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางชุติมา เพชรร่ี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ด้านวิชาการ (ข้าราชการบ านาญ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และนางสาวอัมพวัน พุทธ
ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ได้
อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชนระดับอ าเภอและระดับต าบลในจังหวัด
สุโขทัย นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย  คณะกรรมการสมาคม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านระดับอ าเภอและระดับต าบลในจังหวัดสุโขทัย ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ขอขอบคุณ อาสาสมัครในโครงการวิจัยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล
แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความส าเร็จคร้ังน้ี 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ ปู่ ตา ยาย บิดา มารดา และพี่สาวของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจ 
และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา ตลอดจนหลานชายอันเป็นที่รักย่ิง 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้ วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุก  ๆ  ท่าน ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย 

  
  

ยุทธนา  แยบคาย 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำของปัญหำ 
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization: WHO) และประเทศสมำชิกทั่วไปได้

ยกย่องประเทศไทยว่ำเป็นประเทศที่สร้ำงระบบสุขภำพภำคประชำชน โดยกำรสร้ำงควำมรู้ในระดับ
ชุมชนเพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำนสุขภำพสำมำรถดูแลสุขภำพของตนเองและผู้อื่นในระดับชุมชนได้
เป็นอย่ำงดีด้วยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก (กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน, 2559) ในประเทศ
ก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศที่มีรำยได้ต่ ำและปำนกลำงมี อำสำสมัครสำธำรณสุข (Health 
Volunteers) ที่มีชื่อเรียกกันหลำกหลำย เช่น ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน (Community Health 
Workers: CHWs) อำสำสมั ครสำธำรณ สุ ข ชุ ม ชน  (Community Health Volunteers: CHVs) 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Village Health Volunteers: VHVs) หรือประชำชนทั่วไปที่
ปฏิบั ติงำนสำธำรณสุข (Lay Health Workers: LHWs) ฯลฯ เป็นประชำชนที่มีควำมสมัครใจ
ให้บริกำรสำธำรณสุขในชุมชน ซึ่งมีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม จำรีต ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
บริบทพื้นที่ของตนเองจึงท ำให้เกิดควำมไว้วำงใจและกำรยอมรับนับถือของประชำชนในชุมชนน้ัน ๆ 
โดยไม่ได้คำดหวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทนเช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่มีอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำสำสมัครสำธำรณสุขและชุมชนที่แตกต่ำงกันใน
หลำยประเทศ แต่จะมีกำรท ำงำนร่วมกันในหลำยภำคส่วนและเป็นส่วนส ำคัญในกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนยังมีบทบำทส ำคัญในกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยมี
ประชำชนเป็นศูนย์กลำงและกำรจัดกำรกับปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคนด้ำนสุขภำพเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยสุขภำพของประชำชนในประเทศก ำลังพัฒนำ ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ยั่งยืนและมีผลกำรด ำเนินงำน
ที่ดีที่สุด เน่ืองจำกมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนพร้อมกับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน
ด้วยกำรสนับสนุนที่ เหมำะสม มีกำรดูแลอย่ำงเพียงพอและต่อเน่ือง ท ำให้มีบทบำทหน้ำที่  
ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่มำกขึ้น อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนยังเป็นส่วนหน่ึงของ
ก ำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศไทย (Health workforce) ตำมกรอบระบบสุขภำพที่พึงประสงค์
ข อ ง อ ง ค์ ก ำ รอ นำ มั ย โล ก  (System building blocks of the World Health Organization 
framework) (World Health Organization, 2010 ) ซึ่ ง เป็ นก ำลั งหลั กที่ ช่ ว ย ขั บ เคลื่อนกำ ร
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ด ำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำนท ำหน้ำที่ เป็นผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในหมู่บ้ำน/  ชุมชน และใน 
ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) ให้ครอบคลุมหมู่บ้ำนทั่วประเทศ (กองสนับสนุนสุขภำพภำค
ประชำชน, 2557) 

ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจึงเน้นกำรเป็น 
อำสำสมัครคือ กำรท ำงำนไม่หวังผลตอบแทน ไม่ใช่ผู้รับจ้ำงรัฐท ำงำนตำมหน้ำที่ จึงไม่มีเงินเดือน  
แต่จะได้รับสิทธิ์และกำรตอบแทนอย่ำงอื่น ต่อมำเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบตำมยุทธศำสตร์และแผนงำนเสริมสร้ำงรำยได้พัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมมั่นคงด้ำนสังคม 
โครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบำท
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้ปฏิบัติงำนเชิงรุกในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพใน
ท้องถิ่นและชุมชน กำรดูแลผู้สูงอำยุ คนพิกำร กำรดูแลผู้ป่วย และเฝ้ำระวังโรคในชุมชน และเพื่อเป็น
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทั่วประเทศ โดยให้เบิกจ่ำยอัตรำ
ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นรำยเดือนในอัตรำหน่ึงพันบำทต่อคน (ประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 , 2562, 21 มีนำคม, น.7 - 8; ส ำนักงบประมำณ, 
2557) กำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนที่ส ำคัญ คือ กำรเป็นผู้น ำ  
กำรด ำเนินงำนพัฒนำสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน/  ชุมชน เป็นผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภำพด้ำนสุขภำพอนำมัยของประชำชนในชุมชนมีบทบำทหลักที่ส ำคัญ
คือ แก้ข่ำวร้ำย กระจำยข่ำวดี ชี้บริกำร ประสำนงำนสำธำรณสุข บ ำบัดทุกข์ประชำชน ด ำรงตนเป็น
ตัวอย่ำงที่ดี และยังมีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ส ำคัญอื่น ๆ ที่ก ำหนดไว้อีกมำกมำย  

กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทที่ส ำคัญต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 2) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 3) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุข
มูลฐำน 8 องค์ประกอบ 4) กำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำน 14 องค์ประกอบ 5) กำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนยุคใหม่ 6) กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำรสุขภำพชุมชน 7) กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนครบำลหรือเขตเมือง 8) กำรปฏิบั ติงำนตำมบทบำทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัย 9) กำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังป้องกันกำรทุจริต
ในระดับชุมชน 10) กำรปฏิบั ติงำนบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในยุค 4.0  
11) กำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน 12 สำขำคือ 1) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  
2) สุขภำพจิตชุมชน 3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 4) กำรบริกำรในศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ 5) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
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ด้ำนสุขภำพ 6) ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในชุมชน  
8) กำรส่งเสริมสุขภำพ 9) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 10) นมแม่ และอนำมัยแม่
และเด็ก 11) ทันตสุขภำพ และ 12) กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ, 2556; กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2560; ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10) และ 12) กำรปฏิบัติงำนตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญใน
ปัจจุบัน โดยที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนแน่นอน  
อย่ำงน้อยหน่ึงวันต่อสัปดำห์หรืออย่ำงน้อยสี่วันต่อเดือน มีกำรปฏิบัติงำนจริง และมีกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแบบ อสม. 1 โดยมีประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนระดับหมู่บ้ำน
หรือชุมชน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
เข้ำประชุมและหรืออบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือนในเร่ืองที่เป็นควำมจ ำเป็นตำม
สภำพปัญหำของชุมชน หรือตำมช่วงปฏิทินกำรรณรงค์ของกระทรวงสำธำรณสุ ขจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสรุปรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกคร้ัง (ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562, 2562, 21 มีนำคม, น.7 - 8) ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนจะต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ อบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และได้รับ  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ผลกำรประเมินกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนภำพรวม  
เขตสุขภำพที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน (เกณฑ์ร้อยละ 80) คือ ร้อย 98.54, 79.55 และ 83.63 ตำมล ำดับ โดยมีผลกำรประเมิน 
กำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 2 ดังน้ี 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีจ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คือ  ร้อยละ 
98.55, 75.13 และ 74.63 ตำมล ำดับ จังหวัดตำก มีจ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคือ ร้อยละ 98.17, 81.05 และ 78.41 ตำมล ำดับ จังหวัดสุโขทัย  มีจ ำนวน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คือ ร้อยละ 96.44, 71.03 และ 73.48 
ตำมล ำดับ จังหวัดพิษณุโลก มีจ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
คือ ร้อยละ 100.00 , 82.85 และ 91.61 ตำมล ำดับ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คือ ร้อยละ 99.56, 85.56 และ 100.00 ตำมล ำดับ 
(กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2562) ซึ่งพบว่ำ จังหวัดสุโขทัยมีจ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของเขตสุขภำพที่ 2 ต่ ำที่สุดใน
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เขตสุภำพที่ 2 และไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 สอดคล้องกับกำรเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย 
พบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับปำนกลำง (ร้อยละ 60 - 79) มำกที่สุด ร้อยละ 52.4 รองลงมำ 
คือ ระดับสูง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ร้อยละ 41.7 และน้อยที่สุด  คือ ระดับต่ ำ (น้อยกว่ำร้อยละ 60)  
ร้อยละ 5.9 (ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ, 2560) เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยจ ำนวนหลังคำ
เรือนที่รับผิดชอบต่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 1 คนของเขตสุขภำพที่ 2 เท่ำกับ 18 และ
รำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 2 พบว่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตำก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดเพชรบูรณ์ เท่ำกับ 15, 11, 18, 18 และ 15 ตำมล ำดับ (ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 2, 
2561) ซึ่งพบว่ำ จังหวัดสุโขทัยมีค่ำเฉลี่ยจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบต่ออำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 1 คนมำกกว่ำจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตำก จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีค่ำเฉลี่ยจ ำนวน
หลังคำเรือนที่รับผิดชอบต่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 1 คนเท่ำกับเขตสุขภำพที่ 2 ดังน้ัน 
จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมมำกที่สุดในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยเกี่ ยวข้อง พบว่ำ รูปแบบกำรปฏิบัติงำนขอ ง
ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในต่ำงประเทศมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมกำรพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และบริบทของแต่ละประเทศ ประกอบกับลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในต่ำงประเทศแตกต่ำงกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ของประเทศไทย ส่วนประเทศไทยมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่หลำกหมำย ได้แก่ โมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ (วรเดช ช้ำงแก้ว, สมศักด์ิ ลิลำ, 
ไพรัตน์ วงษ์นำม และสุวรรณำ จันทร์ประเสริฐ, 2557) ซึ่งผลกำรพัฒนำโมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุ
ระดับประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนยังไม่ได้น ำรูปแบบน้ีไปทดลอง
ใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รูปแบบ 
กำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เช่น กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (พรกุล สุขสุด, 2556) เป็นชุดฝึกอบรม
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน โดยน ำไปใช้พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี 3 องค์ประกอบคือ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรมีส่วนร่วม กำรบริหำร
จัดกำร และกำรบริกำรสุขภำพ และรูปแบบกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนหรือร่ำงโมเดลมด (นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, 2558) ประกอบด้วยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จำกปัจจัยภำยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำกปัจจัยภำยนอกตนเอง และรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะเฉพำะด้ำน เช่น กำรพัฒนำสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใน  
กำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชน (ยุพิน หงษ์วะชิน, อ ำนวย ปำอ้ำย, เพ็ญนภำ กุลนภำดล และ 
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วรำงค์ภรณ์  ไตรติลำนันท์ , 2556) เป็นกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชนและสำมำรถน ำหลักสูตรน ำไปใช้แก้ไข
ปัญหำในพื้นที่ได้ หรือกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรจัดกำร
ขยะที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนชำวเขำอย่ำงยั่งยืน (อิสรภำพ มำเรือน, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 
และศักด์ิชำย เพ็ชรตรำ, 2556) เป็นกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้
สำมำรถท ำตนเป็นต้นแบบและเป็นแกนน ำในกำรชักชวนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ขยะในครัวเรือนและชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และด้ำนพฤติ
นิสัยหลังกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสูงกว่ำก่อนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ  

รูปแบบกำรปฏิบั ติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนในประเทศไทยจึงมี  
ควำมแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของพื้นที่น้ัน ๆ โดยมีลักษณะเฉพำะด้ำนที่มีควำมเฉพำะเจำะจงกับ
ประเด็นปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่ เช่น รูปแบบกำรปรับตัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (คมสันต์ ธงชัย และสุชำดำมณี บุญจรัส , 
2560) หรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ปรเมษฐ์  
จินำ , บรรจง เจริญสุข และเธียรนันท์  วำณิชย์ศุภวงศ์ , 2559) อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีรูปแบบ 
กำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่เป็นสมรรถนะร่วม (Common competency) 
ที่มีควำมครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนในทุกด้ำนอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับทัศพร ชูศักด์ิ (2554) ได้มี
ข้อเสนอแนะให้ควรมีรูปแบบบริหำรจัดกำรที่จะพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดกลไกที่เอื้อต่อ 
กำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสำมำรถปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ได้มีปัจจัยต่ำง ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องคือ ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติ งำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงคุณภำพ) พบว่ำ ตัวแปรที่มีผล/ ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ ควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ เพศ อำยุ 
สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัว กำรใช้สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน ซึ่งผลกำรวิจัยจะท ำให้ ได้ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

นอกจำกน้ี จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยเกี่ย วข้องยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
งำนวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
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จังหวัดสุโขทัย (2561) ได้เสนอแนะให้มีกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผล  
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเพื่อพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พัฒนำแนวทำงกำรกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อันเป็นกำรเชื่อมโยง  
หนุนเสริม กำรเพิ่มคุณภำพ และกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพของประชำชน ตลอดจน
ท ำให้ประชำชนพึ่งตนเองได้ และเสริมพลังก ำลังคนด้ำนสุขภำพภำครัฐได้ต่อไป 

ค ำถำมกำรวิจัย 
1.  ปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

และปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
2.  รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรเป็น

อย่ำงไร 
3.  รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน

และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
2.  เพื่อสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน 
3.  เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำน

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1. ปัจจัยด้ำนควำมรู้ เจตคติ กำรรับ รู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม  แรงจูงใจใน 

กำรปฏิบัติงำน และปัจจัยคุณลักษณะทำงประชำกร มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ 

2. รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
ประสิทธิผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
กำรวิจัยคร้ังน้ีด ำเนินกำรเฉพำะในอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จังหวัด

สุโขทัย ที่มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) หมำยถึง บุคคลอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี

บริบูรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ ได้รับกำรคัดเลือกจำกหมู่บ้ำนหรือชุมชน  โดย
ประชำชนไม่น้อยกว่ำ 10 หลังคำเรือน ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรฝึกอบรมมำตรฐำนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พุทธศักรำช 2550 และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

2.  ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วย
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้ นฟูสุขภำพ และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

3.  รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หมำยถึง 
โครงสร้ำงทำงควำมคิดที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 9 องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ จิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท ควำมต้ังใจ  
กำรท ำงำนเป็นทีม ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจ และกำรยอมรับ
นับถือ  

4.  ประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยเปรียบเทียบ
ภำยในกลุ่มทดลองก่อนและหลังใช้รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน และเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

5.  จิตอำสำ หมำยถึง จิตแห่งกำรให้ควำมดีงำมทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ 
อิ่มใจ ซำบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลำ แรงกำย แรงสติปัญญำ เพื่อสำธำรณประโยชน์ใน  
กำรท ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

6.  ควำมรู้ หมำยถึง ควำมสำมำรถของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรจดจ ำ
และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข ประจ ำหมู่บ้ ำน ซึ่งประกอบด้วย 
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กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

7.  เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึก ควำมคิด และควำมคิดเห็นในทำงบวกหรือลบของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครส ำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน ซึ่งประกอบด้วยกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ 
และกำรคุ้มครองผู้บริโภค  

8.  กำรรับรู้บทบำท หมำยถึง ควำมรู้สึกของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
ประเมินว่ำบทบำทในกำรปฏิบัติงำนซึ่งประกอบด้วยกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภค น้ันควรเป็นบทบำทของตนหรือไม่  
และมำกน้อยเพียงใด 

9.  ควำมต้ังใจในกำรปฏิบั ติงำน หมำยถึง อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนมี  
ควำมมุ่งมั่นหรือควำมต้ังอกต้ังใจใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรส่งเสริม
สุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

10.  แรงสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กำรที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับ
กำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก กำรประเมินคุณค่ำ ทรัพยำกร และข้อมูล
ข่ำวสำรจำกบุคคลอื่น สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  เพื่อน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และหรือภำคีเครือข่ำย เพื่อให้ก่อเกิด
กำรปฏิบัติงำนซึ่งประกอบด้วยกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้นฟู
สุขภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภค  

11.  แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมคิด ควำมรู้สึก หรือควำมพึงพอใจใน 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรยอมรับนับถือ ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนควำมรับผิดชอบ 
ด้ำนเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงำน ด้ำนสถำนภำพในกำรท ำงำน 
ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำน ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนวิธีปกครองบังคับบัญชำ 

12.  กำรท ำงำนเป็นทีม หมำยถึง อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนร่วมกัน
กับเพื่อนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนเพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ มีกำรแบ่งหน้ำที่และ  
ควำมรับผิดชอบร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือมีควำมคำดหวังและวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยร่วมกัน 

13.  ภำคีเครือข่ำย หมำยถึง ภำคีเครือข่ำยทำงสังคมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  
ในหมู่บ้ำน/ ชุมชน ซึ่งภำคีเครือข่ำยมีจ ำนวนและควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปขึ้นกับบริบทของ
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พื้นที่  เช่น หมู่บ้ำน/ ชุมชน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) หน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น กองทุนต่ำง  ๆ ใน
ชุมชน องค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ฯลฯ 

14.  กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ภำคีเครือข่ำยเข้ำไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเร่ิมต้ังแต่กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรรับฟังควำมคิดเห็น  
กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรให้ควำมร่วมมือ และกำรเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ 

15.  กำรยอมรับนับถือ หมำยถึง อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับกำรยอมรับ
นับถือจำกภำคีเครือข่ำย ซึ่งกำรยอมรับนับถือน้ีอำจอยู่ในรูปของกำรยกย่องชมเชย กำรแสดงควำม
ยินดี กำรให้ก ำลังใจ หรือกำรยอมรับในผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  



บทที่ 2 
 

เอกสำรและงำนวจิัยเกี่ยวข้อง 

กำรวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลจำกกำรค้นคว้ำเอกสำร 
ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำไว้ ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ตอนที่ 4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ประวัติควำมเป็นมำของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
กระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำยที่จะให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและพัฒนำสำธำรณสุข จึงได้น ำเอำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนมำ
เป็นกลวิธีหลักในกำรพัฒนำ โดยสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำนครอบคลุมพื้นที่  
ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขของชุมชน
เอง ซึ่งมีตัวจักรส ำคัญในกำรด ำเนินงำนคือ ผู้สื่อข่ำวสำธำรณสุข (ผสส.) และอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 ได้มีกำรยกระดับอำสำสมัครสำธำรณสุขให้มีเพียงระดับ
เดียวคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ต่ำงก็เสียสละแรงกำย แรงใจ เวลำ และทุนทรัพย์ใน
กำรด ำเนินงำนพัฒนำหมู่บ้ำนให้สำมำรถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ี 
กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของคนกลุ่มน้ีและยอมรับว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนคือ ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชำชนในชุมชน และสำมำรถช่วยให้
ประชำชนมีสุขภำพดีขึ้น  

กำรสำธำรณสุขมูลฐำน คือ กำรดูแลสุขภำพอนำมัยโดยประชำชนเพื่อสุขภำพที่ ดีของ
ประชำชนด้วยกำรสนับสนุนของรัฐ กำรสำธำรณสุขมูลฐำนได้รับกำรผลักดันให้เป็นนโยบำยกำรพัฒนำ
ระดับชำติและบรรจุให้เป็นนโยบำยและแผนสำธำรณสุขแห่งชำติในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) จนถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพัฒนำกำรของกำรสำธำรณสุขมูลฐำนในประเทศไทยได้มีกำรด ำเนินงำนมำ
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ก่อนที่รัฐบำลจะประกำศนโยบำยตำมมติองค์กำรอนำมัยโลก ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนที่ส ำคัญ ดังน้ี (กฤษณชัย กิมชัย, 2558) 

ในพัฒนำกำรระยะแรก (พ.ศ. 2504 - 2519) งำนสำธำรณสุขมูลฐำนเกิดขึ้นมำจำกกำรที่
ประชำชนในชนบทประสบกับปัญหำสุขภำพอนำมัยและปัญหำกำรขำดแคลนของบริกำรสำธำรณสุข
ขั้นพื้นฐำนดังจะเห็นได้จำกในปี พ.ศ. 2504 - 2505 มีกำรอบรมอำสำสมัครก ำจัดไข้มำลำเรียขึ้นเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหำโรคมำลำเรียที่มีกำรระบำดในขณะน้ัน ในปี พ.ศ. 2509 นำยแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย  
ได้ท ำกำรศึกษำปัญหำดังกล่ำว พบว่ำ อัตรำกำรไปใช้บริกำรที่สถำนีอนำมัยต ำบลทุกแห่งมีระดับต่ ำ
มำก จึงหำวิธีแก้ไขโดยจัดท ำโครงกำรทดลองที่ส ำคัญคือ โครงกำรส่งเสริมอนำมัยชนบท จังหวัด
พิษณุโลก ในเวลำเดียวกันกับ นำยแพทย์อมร นนทสุต ที่ได้ท ำกำรทดลองโครงกำรที่อ ำเภอสำรภี 
จังหวัดเชียงใหม่ หลังจำกทดลองโครงกำรไประยะหน่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรสำรภี 
ประกอบด้วยนำยแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย นำยแพทย์อมร นนทสุต และนำยแพทย์ไพโรจน์ นิงสำนนท์ 
เห็นว่ำควรน ำประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้งได้คัด เลือกประชำชนมำเป็น
ผู้สื่อข่ำวสำธำรณสุข (ผสส.) และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) หลังจำกน้ัน 1 ปี 
พบว่ำ อัตรำกำรมำใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น จึงได้มีกำรขยำยโครงกำรไปยังอ ำเภออื่น  ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ และอ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ .ศ. 2520 - 2524) ได้มีบรรจุ 
กำรสำธำรณสุขมูลฐำนไว้ในนโยบำยและแผนสำธำรณสุขแห่งชำติ มุ่งเน้นกำรค้นหำ คัดเลือก และ
ฝึกอบรมชำวบ้ำนเป็นผู้สื่อข่ำวสำรสำธำรณสุข (ผสส.) และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
(อสม.) โดยก ำหนดบทบำทของอำสำสมัครเหล่ำ น้ีเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change agent) และ
กระจำยแนวคิดและหลักกำรสำรธำรณสุขมูลฐำนให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทุกประเภทและทุกระดับ
เข้ำใจและยอมรับควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำสำธำรณสุข ซึ่งกำร
สำธำรณสุขมูลฐำนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ในขณะเดียวกันที่ประชุมสมัชชำองค์กำรอนำมัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีมติร่วมกันว่ำ “กำรมีสุขภำพดีเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องเชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม” โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบำลของทุกประเทศเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหำ
กลวิธีที่เหมำะสมเพื่อให้มีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ในปี พ.ศ. 2543 (Health for All by the year 2000) 
ต่อมำในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2521 องค์กำรอนำมัยโลกได้จัดให้มีกำรประชุมว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
มูลฐำน (Primary Health Care: PHC) ที่เมืองอัลมำ - อตำ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ
วิธีที่จะท ำให้บรรลุถึงกำรมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำได้ และที่ประชุมได้มีแถลงกำรณ์ที่กันเรียกว่ำค ำประกำศ
อัลมำ - อตำ (Alma - Ata Declaration) ซึ่งระบุว่ำ “กำรสำธำรณสุขมูลฐำนเป็นส่วนหน่ึงของ 
กำรพัฒนำเพื่อควำมยุติธรรมในสังคมและเป็นกุญแจที่จะน ำไปสู่เป้ำหมำยของกำรมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ 
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ในปี พ.ศ. 2543 ได้” ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2523 ประเทศไทย โดยนำยกรัฐมนตรี พลเอกเกรียง
ศัก ด์ิ  ชมะ นันท น์  ได้ ร่วม ลงนำม ในกฎบั ตรเพื่ อพั ฒนำทำงสุ ขภำพ  (Charter for health 
development) อันเป็นข้อตกลงระหว่ำงไทยกับองค์กำรอนำมัย โลก ยืนยันว่ำจะยึดถือกำร
สำธำรณสุขมูลฐำนเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุขของประเทศ ซึ่งกำรตกลง
ร่วมกันระหว่ำงประเทศไทยกับองค์กำรอนำมัยโลกคร้ังน้ันเป็นค ำยืนยันว่ำประเทศไทยจะต้อง
สนับสนุนกลวิธีสำธำรณสุขมูลฐำนเพื่อให้ประชำชนไทยมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ในปี พ.ศ. 2543 (Health 
for All by the year 2000)  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้ขยำยกำรจัดต้ัง
และพัฒนำระบบอำสำสมัครสำธำรณสุขให้ครบทุกพื้นที่ในชนบทและริเร่ิมทดลองด ำเนินกำรในเขต
เมืองและจัดระบบอำสำสมัครสำธำรณสุขในหมู่บ้ำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) ที่
เรียกว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) ริเร่ิมโครงกำร
หมู่บ้ำนพึ่งตนเองทำงสำธำรณสุขมูลฐำน ผสมผสำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำนกับกำรพัฒนำชุมชน
ด้ำนอื่น โดยก ำหนดให้สำธำรณสุขมูลฐำนเป็นส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทั้งในส่วนเป้ำหมำย
และวิธีกำร มุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้ำนบริหำรจัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 8 องค์ประกอบ และได้
เพิ่มเป็น 10 องค์ประกอบในปลำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 5  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  6 (พ .ศ. 2530 - 2534) เน้นพัฒนำ
โครงสร้ำงสำธำรณสุขมูลฐำนให้สำมำรถพึ่งตนเองทำงสำธำรณสุขในระดับชุมชนได้ โดยพัฒนำ  
3 ก. (ก ำลังคน กองทุน และกำรบริหำรจัดกำร) ในทุกหมู่บ้ำน มโีครงกำรน ำร่องกำรดูแลตนเอง (Self 
- care) ในระดับชุมชน ครอบครัว และปัจเจกบุคคล ส่งเสริมองค์กรภำคธุรกิจเอกชนและองค์กร
พัฒนำเอกชนเข้ำร่วมในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน และโครงกำรน ำร่อง 4 องค์ประกอบสำธำรณสุขมูล
ฐำน กระทรวงสำธำรณสุข ได้พยำยำมทุกวิถีทำงที่จะให้กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ 
เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน โดยเริ่มให้มีกำรคัดเลือกผู้สื่อข่ำวสำรสำธำรณสุข (ผสส.) 
และอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) คร้ังแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยในช่วงแรกน้ีได้จัดกำรประกวด
ขึ้นแบบปี เว้นปีเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่น โดยมีอำสำสมัคร
สำธำรณสุขดีเด่น จ ำนวน 2 สำขำ ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่นเขตชนบท และอำสำสมัคร
สำธำรณสุขดีเด่นเขตเมือง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ปรับปรุงโครงสร้ำง
สำธำรณสุขมูลฐำนในชุมชน โดยกำรพัฒนำ 3 ก. ได้แก่ กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคน กำรพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำกองทุน เพิ่มกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณสุขมูลฐำนใน
ชุมชน กำรจัดต้ังศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชนและองค์กร
ประชำชน และธุรกิจเอกชน เข้ำร่วมในกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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เพิ่มองค์ประกอบสำธำรณสุขมูลฐำนจำก 10 องค์ประกอบเป็น 14 องค์ประกอบ พัฒนำกลไกและ
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน เน้นกำรดูแล
สุขภำพตนเองในระดับครอบครัว ต่อมำภำยหลังคณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ 
เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้มีกำรอนุมัติให้บรรจุ “โครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนแห่งชำติ” เข้ำเป็นโครงกำร
หน่ึงในแผนพัฒนำกำรสำธำรณสุขแห่งชำติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนค ำว่ำ “สำธำรณสุขเบื้องต้น” 
เป็น “กำรสำธำรณสุขมูลฐำน” จำกเหตุกำรณ์ส ำคัญดังกล่ำว กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ขออนุมัติจำก
คณะรัฐมนตรีให้วันที่  20 มีนำคมของทุกปี เป็น  “วันอำสำสมัครสำธำรณสุขแห่งชำติ” และ
คณะรัฐมนตรีให้กำรอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2536 ดังน้ัน กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้เร่ิมต้นจัด
งำนเฉลิมฉลองในนำมวันอำสำสมัครสำธำรณสุขแห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี ต้ังแต่วันที่ 20 มีนำคม 
2537 เป็นต้นมำ  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ส่งเสริมบทบำท
และศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
และองค์กรชุมชน ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะในกำรดูแลสุขภำพตนเองให้แก่ครอบครัว ส่งเสริม
แกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัว ให้เป็นแกนส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของครอบครัว กำรส่งเสริม
บทบำทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ส่งเสริมและพัฒนำ
เทคโนโลยีที่ เหมำะสมในกำรพัฒนำครอบครัวสุขภำพดีและกำรมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ มีกำรจัดสรร
งบอุดหนุนเพื่อกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน หมู่บ้ำนละ  7,500 บำทต่อปี เพื่อด ำเนินกิจกรรม  
3 กิจกรรม ได้แก่ พัฒนำศักยภำพคน แก้ไขปัญหำสำธำรณสุข และให้บริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูล
ฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรประกำศสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ในปี  พ.ศ. 2543 (Health for All by the 
year 2000)  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เกิดกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปรับเปลี่ยนเป็นกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข และเกิดระบบสุขภำพภำคประชำชนที่ต่อยอดแนวคิดกำรสำธำรณสุขมูลฐำน สร้ำงควำม
เข้มแข็งขององค์กรอำสำสมัครและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
ในสังคม กำรสื่อสำรเพื่อประชำชน พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร ถ่ำยโอน
งบอุดหนุนเพื่อกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน หมู่บ้ำนละ 7,500 บำทต่อปี ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ ร้อมเพิ่มงบอุดหนุนเป็น  10,000 บำทต่อปี มีกำรคัดเลือกอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น เพิ่มเติมเป็น  10 สำขำ ได้แก่ 1) กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2) กำรด ำเนินงำนด้ำนเอดส์ในชุมชน 3) สุขภำพจิตในชุมชน 4) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน  
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5) กำรสร้ำงสุขภำพ 6) กำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) 7) กำรออกก ำลังกำย  
8) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 9) กำรแพทย์แผนไทย  และ 10) กำรพัฒนำสังคม มีกำรก่อต้ังมูลนิธิ
อำสำสมัครสำธำรณสุข เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2549 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรด ำเนินงำน
สำธำรณสุขของอำสำสมัครสำธำรณสุข ช่วยเหลือสวัสดิกำรต่ำง  ๆ ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และด ำเนินกำรเพื่ อ
สำธำรณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรกำรกุศลอื่น ๆ เพื่อสำธำรณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรเมือง  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกิดกองทุน
สุขภำพระดับต ำบล โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข องค์กรอำสำสมัครสำธำรณสุข และ
ประชำชนในกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขท ำให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ และ
ต ำบลจัดกำรสุขภำพ ส่งเสริมกำรใช้แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy map) พร้อมทั้งมีกำรเปลี่ยนชื่อแผน
ที่ยุทธศำสตร์ (Strategy map) เป็นแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ (Strategic Route Map: SRM) เป็น
เคร่ืองมือในกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชน องค์กำรอนำมัยโลก ส ำนักงำนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (WHO South - East Asia Regional Office: SEARO) ได้มีวำระกำรประชุมระดับภูมิภำคเพื่อ
ฟื้นฟูกำรสำธำรณสุขมูลฐำนขึ้นที่เมืองจำกำตำร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 - 8 สิงหำคม 2551 
(Regional Conference on "Revitalizing Primary Health Care" Jakarta, Indonesia, 6 - 8 August 
2008) มีกำรปรับเปลี่ยนกำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น เพิ่มเติมเป็น  
11 สำขำ ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 2) สุขภำพจิตในชุมชน 3) ยำเสพติด
ในชุมชน 4) กำรบริกำรสุขภำพในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) 5) กำรคุ้มครองผู้บริโภค  
6) กำรแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ใน
ชุมชน 8) กำรส่งเสริมสุขภำพ 9) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  10) กำรจัดกำร
สุขภำพชุมชน และ 11) นมแม่ สำยใยรักแห่งครอบครัว ในสมัยรัฐบำลนำยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชำ
ชีวะ ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก โดยจ่ำยเงินค่ำ
ป่วยกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในอัตรำเดือนละ 600 บำทต่อคน เพื่อสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบั ติงำนให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2552 
ต่อมำกระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศใช้ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2554 เพื่อก ำหนดระเบียบอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน คุ้มครองประชำชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพของชุมชนตำมหลักกำรกำรสำธำรณสุขมูลฐำนของ
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กระทรวงสำธำรณสุข และมีกำรประชุมเครือข่ำยนวัตกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ภูมิภำคเอเชีย
ตะวั นอ อก เฉี ย งใ ต้  (Meeting of the South - East Asia Primary Health Care Innovations 
Network: SEAPIN) ในวันที่ 20 สิงหำคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีกำรปรับเปลี่ยน
กำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น เป็น 10 สำขำ ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) กำรส่งเสริมสุขภำพ 3) สุขภำพจิตในชุมชน 4) กำรป้องกันและแก้ไข 
ยำเสพติดในชุมชน 5) กำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกัน
สุขภำพ 6) กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 7) ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 8) กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำเอดส์ในชุมชน 9) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชน และ 10) นมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก  
มีกำรพัฒนำต่อยอดกระบวนกำรต ำบลจัดกำรสุขภำพเป็นต ำบลจัดกำรสุขภำพดีวิถีชีวิตไทย และ
ต ำบลจัดกำรสุขภำพดีวิสำหกิจชุมชนยั่งยืน ต่อมำมีจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ วไปส ำหรับสนับสนุน 
กำรบริกำรสำธำรณสุขเพิ่มจำกหมู่บ้ำนละ 10,000 บำทต่อปี เป็น 15,000 บำทต่อปี เมื่อในวันที่  
30 - 31 มกรำคม 2556 ณ กรุงเทพมหำนคร มีกำรประชุมเครือข่ำยนวัตกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังที่ 2 (The 2nd SEAPIN annual meeting) โดยมีประเทศสมำชิก
เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ บังคลำเทศ ภูฏำน อินเดีย เนปำล อินโดนีเซีย ศรีลังกำ และประเทศไทย  
ซึ่งเป็นกำรย้ ำเตือนและเป็นโอกำสอันดีที่ประเทศไทยจะใช้วำระครบรอบ 30 ปีน้ี ในกำรฟื้นฟูและ
ก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในทศวรรษที่ 4 ให้สอดคล้องกับวำระขององค์กำร
อนำมัยโลก เพื่อกำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพของประชำชนดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “แม้เรำเป็นชำวบ้ำน เรำก็
สำมำรถดูแลสุขภำพของพวกเรำกันเองได้” ดังน้ัน จะเห็นได้ว่ำ งำนสำธำรณสุขมูลฐำนไทยได้
ด ำเนินกำรผ่ำนมำแล้ว 3 ทศวรรษจวบจนเริ่มเข้ำสู่ทศวรรษที่ 4 ซึ่งเส้นทำงกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำน้ัน
ล้วนน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง (ส ำนักข่ำว Hfocus, 2557) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีกำรปรับเปลี่ยน
กำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น เพิ่มเติมเป็น 12 สำขำ ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 2) กำรส่งเสริมสุขภำพ 3) สุขภำพจิตในชุมชน 4) กำรป้องกันและ
แก้ไขยำเสพติดในชุมชน 5) กำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำง
หลักประกันสุขภำพ 6) กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 7) ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 8) กำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในชุมชน 9) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 10) นมแม่ 
และอนำมัยแม่และเด็ก 11) ทันตสุขภำพ และ 12) กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำรสุขภำพชุมชนตำมกลุ่มวัย มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้ำนกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรทุจริตในระดับชุมชน  
(อสม.ป.ป.ช.) มีกำรก ำหนดให้อำสำสมัครสำธำรณสุขกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟฝ.)  
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เป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน มีกำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
"100 อสม.ดีเด่น 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย" มีกำรปรับรูปแบบกำรจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนผ่ำนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e - Social Welfare)  
เมื่อเดือนกรกฎำคม 2561 แทนรูปแบบกำรจ่ำยเงินสด โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 
2561 เห็นชอบให้เพิ่มค่ำป่วยกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกเดิมอัตรำเดือนละ 600 
บำทต่อคน เป็นเดือนละ 1,000 บำทต่อคน มีกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 4.0 (อสม. 4.0) มีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดท ำบัตร Smart Card อสม. ทดแทนรูปแบบบัตร
กระดำษ มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน SMART อสม. มีกำรพัฒนำ Official Line อสม. มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรรวมกลุ่มของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในรูปแบบ
ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  และมีกำรพัฒนำศักยภำพยกระดับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้เป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 2556 ; 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560, 2561, 29 มิถุนำยน, น.16-18; ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 
2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 , 2562, 21 มีนำคม , น.7 - 8; ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10) 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) (ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10)  

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) คือ บุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกหมู่บ้ำน
หรือชุมชนและผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรอบรมมำตรฐำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
คณ ะกรรมกำรกลำงก ำหนด ได้แก่  อำสำสมัครสำธำรณ สุ ขประจ ำหมู่ บ้ ำน อำสำสมั คร
กรุงเทพมหำนครซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขในเขตกรุงเทพมหำนคร อำสำสมัครสำธำรณสุขกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และอำสำสมัครอื่นตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนด 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใช้ชื่อย่อว่ำ “อสม.” มีชื่อเรียกภำษำอังกฤษว่ำ Village Health 
Volunteers และใช้ชื่อย่อภำษำอังกฤษว่ำ “VHVs” และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนพร้อมออกบัตรประจ ำตัวอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้แล้ว โดย
มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในฐำนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมสุขภำพอนำมัย (Change agents) 
กำรสื่อข่ำวสำรสำธำรณสุข กำรแนะน ำเผยแพร่ควำมรู้ กำรวำงแผน และประสำนกิจกรรมพัฒนำ
สำธำรณสุข ตลอดจนให้บริกำรสำธำรณสุขด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันโรค กำรช่วยเหลือและรักษำพยำบำลขั้นต้น โดยใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำมขอบเขตที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด กำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริกำร กำรฟื้นฟูสภำพ และกำร คุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
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สุขภำพ ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลในแต่ละท้องที่ในสัดส่วนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำง
น้อย 1 คนต่อหลังคำเรือน ไม่น้อยกว่ำ 10 หลังคำเรือน  

โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และองค์กร
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน สนับสนุนกำรจัดกำรฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือกำรอบรมควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงให้แก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนและมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนตำมประกำศที่คณะกรรมกำรกลำงก ำหนด พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนต้องมีคุณสมบัติ และได้รับควำมเห็นชอบของหัวหน้ำครัวเรือนหรือผู้แทนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 หลังคำเรือนที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่บุคคลน้ันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนและอำศัยอยู่เป็น
กำรประจ ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ดังน้ี 

1. อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
2. มีชื่อในทะเบียนบ้ำนและอำศัยอยู่เป็นกำรประจ ำในหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็น

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
3. มีควำมรู้สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ 
4. สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข 
5. ประสงค์จะเข้ำร่วมหรือเคยเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและต้องกำรพัฒนำชุมชน

ของตนเอง 
6. มีควำมประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับควำมไว้วำงใจและยกย่องจำกประชำชน 
7. มีสุขภำพดีทั้งกำยและใจ และมีพฤติกรรมทำงด้ำนสุขภำพที่เป็นแบบอย่ำง 
8. มีเวลำให้กับกำรท ำงำนในบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสิ้นสุดสภำพเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
4. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่

กรณี มีค ำสั่งให้พ้นสภำพ  
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ในกรณีที่หัวหน้ำครัวเรือนหรือผู้แทนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมหลังคำเรือนร่วมกันลง
ลำยมือชื่อร้องเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบดู แล
ครัวเรือนของตน ให้ยื่นหนังสือร้องเรียนน้ันต่อนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
อนำมัยกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี ส่งหนังสือร้องเรียนตำมวรรคหน่ึงให้คณะกรรมกำรระดับ
จังหวัดเพื่อพิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
อนำมัยกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี อำจมีค ำสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน หำกปรำกฏข้อเท็จจริงตำมรำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ดังต่อไปน้ี 

1. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนผู้ น้ันไม่เคยเข้ำร่วมกิ จกรรมด้ำนสุขภำพที่
กระทรวงสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนของรัฐจัดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็น 

2. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนผู้ น้ันไม่รักษำจรรยำบรรณของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือมีควำมประพฤติเสียหำยที่อำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียศักด์ิศรีของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

สิทธิประโยชน์ 
1. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรช่วยเหลือในกำร

รักษำพยำบำล ค่ำห้องพิเศษและค่ำอำหำรพิเศษจำกโรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใ น
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมประกำศที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด โดยให้เบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้
ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขน้ัน ๆ  

2. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของกรมบัญชีกลำง 

3. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมประกำศที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

4. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิได้รับกำรประกำศเกียรติคุณตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด ดังต่อไปน้ี 

4.1  ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่น 
4.2  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นมีสิทธิจะได้รับ  

กำรเสนอชื่อเพื่อขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ตำมหลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำ น
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ 

5. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและบุตรมีสิทธิได้รับโควตำศึกษำในสถำบัน 
พระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 
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6. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ รวมทั้ง
กองทุนต่ำง ๆ ที่ เป็นสิทธิประโยชน์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขหรือหน่วยงำนอื่นก ำหนด 

กำรรักษำจรรยำบรรณ 
กำรรักษำจรรยำบรรณอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ควรปฏิบัติหน้ำที่โดยรักษำ

จรรยำบรรณอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยัน อดทน เต็มใจ ต้ังใจ เชื่อมั่น ศรัทธำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด 
2. ไม่เรียกร้องหรือแสวงหำประโยชน์ส่วนตนโดยอำศัยต ำแหน่งหรือบทบำทหน้ำที่ 
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเมตตำธรรมในกำรด ำเนินงำนและรักษำควำมสำมัคคี

ในหมู่คณะ 
4. ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ระเบียบน้ีก ำหนดโดยเคำรพต่อกฎหมำยและเคำรพ

ศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ 
5. มีพฤติกรรมสุขภำพที่ดีเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นได้  
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเป็นผู้น ำ

กำรด ำเนินงำนพัฒนำสุขภำพอนำมัย และคุณภำพชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน เป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัยของประชำชนในชุมชน และมีหน้ำที่ 
แก้ข่ำวร้ำย กระจำยข่ำวดี ชี้บริกำร ประสำนงำนสำธำรณสุข บ ำบัดทุกข์ ประชำชน ด ำรงตนเป็น
ตัวอย่ำงที่ดี นอกจำกน้ี ยังมีบทบำทหน้ำที่ตำมสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2556; 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560, 2561, 29 มิถุนำยน, น.16 - 18; ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562, 2562, 21 มีนำคม, น.7 - 8; ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10) ดังน้ี 

1. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
1.1  เป็นผู้สื่อข่ำวสำรสำธำรณสุขระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และประชำชนในหมู่บ้ำนนัดหมำย

เพื่อนบ้ำนเข้ำมำรับบริกำรสำธำรณสุข แจ้งข่ำวสำรสำธำรณสุข เช่น กำรเกิดโรคติดต่อที่ส ำคัญหรือ
โรคระบำดในท้องถิ่น ตลอดจนข่ำวควำมเคลื่อนไหวในกิจกรรมสำธำรณสุขรับข่ำวสำรสำธำรณสุขแล้ว
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในท้องถิ่นทรำบอย่ำงรีบด่วนในเร่ืองส ำคัญ เช่น เร่ืองโรคระบำดหรือ
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โรคติดต่อต่ำง ๆ รับข่ำวสำรแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

1.2  เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำถ่ำยทอดควำม รู้แก่เพื่อนบ้ำนและแกนน ำสุขภำพประจ ำ
ครอบครัวในเร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ กำรใช้สถำนบริกำรสุขภำพและกำรใช้ยำรักษำ กำรรักษำอนำมั ย
ร่ำงกำย กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค กำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและกำรจัดหำน้ ำสะอำด โภชนำกำรและ
สุขำภิบำลอำหำร กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจ ำถิ่น กำรอนำมัยแม่และเด็ก และ  
กำรวำงแผนครอบครัว กำรดูแลรักษำและป้องกันสุภำพเหงือกและฟัน กำรดูแลและส่งเสริม
สุขภำพจิต กำรป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กำรป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคติดต่อ
ไม่ส ำคัญ กำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ กำรจัดหำยำที่จ ำเป็นไว้ใช้ในชุมชน กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรและแพทย์แผน
ไทย และกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

1.3  เป็นผู้ให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ประชำชน ได้แก่ กำรส่งต่อผู้ป่วยและกำรติดตำม
ดูแลผู้ป่วยที่ ได้ รับกำรส่งต่อมำจำกสถำนบริกำร กำรจ่ำยยำเม็ดคุมก ำเนิดในรำยที่ เจ้ำหน้ำที่ 
สำธำรณสุขได้ตรวจแล้ว และจ่ำยถุงยำงอนำมัย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบำดแผลสด 
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ฯลฯ กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นตำมอำกำร กำรติดตำมและดูแลผู้ผ่ำน  
กำรบ ำบัดยำเสพติด 

1.4  หมุนเวียนกันปฏิบัติงำนที่ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) โดยมีกิจกรรมที่
ควรด ำเนินกำร ได้แก่  

1.4.1 จัดท ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหมู่บ้ำน/ ชุมชน 
1.4.2 ถ่ำยทอดควำมรู้และจัดกิจกรรมตำมปัญหำของชุมชน 
1.4.3 ให้บริกำรที่จ ำเป็นใน 14 กิจกรรมสำธำรณสุขมูลฐำน 

1.5  เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำสำธำรณสุขในหมู่บ้ำน เช่น เฝ้ำระวังปัญหำโภชนำกำร
โดยกำรชั่งน้ ำหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหำเด็กขำดสำรอำหำรและขำดธำตุไอโอดีน  เฝ้ำระวัง 
ด้ำนอนำมัยแม่และเด็กโดยกำรติดตำมหญิงมีครรภ์ให้มำฝำกท้องและตรวจครรภ์ตำมก ำหนด เฝ้ำระวัง
ด้ำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยกำรติดตำมให้มำรดำน ำเด็กไปรับวัคซีนตำมก ำหนด และเฝ้ำระวังเร่ือง
โรคติดต่อประจ ำถิ่นโดยกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ฯลฯ 

1.6  เป็ นผู้น ำในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชนโดย ใช้
งบประมำณหมวดอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจำกกระทรวงสำธำรณสุขหรือจำกแหล่งอื่น ๆ  

1.7  เป็นแกนน ำในกำรชักชวนเพื่อนบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำงำนสำธำรณสุขของ
ชุมชน และพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยใช้กระบวนกำรข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) และรวมกลุ่มใน
กำรพัฒนำสังคมด้ำนต่ำง ๆ  
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1.8  ดูแลสิทธิประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนในหมู่บ้ำนโดยเป็นแกนน ำ  
ในกำรประสำนงำนกับกลุ่มผู้น ำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระตุ้นให้มี 
กำรวำงแผนและด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำงำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน/ ชุมชน 

2. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนยุคใหม่ 
2.1  ส่งเสริมสุขภำพเชิงรุก มุ่งส่งเสริมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

ให้ปฏิบัติงำนงำนเชิงรุกเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพำะกำรดูแล  
กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยยำเสพติด 

2.2  สร้ำงระบบควำมร่วมมือ เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชน 
โดยใช้แผนสุขภำพต ำบลในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนเวทีชุมชนหรือท ำข้อตกลงในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน
ร่วมกัน 

2.3  พัฒนำบทบำทประชำชน องค์กรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นแกนน ำ
หลักกำรในกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบลและขับเคลื่อนรวมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
(รพ.สต.) โดยประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมวำงแผน และร่วมด ำเนินงำน เพื่อให้
ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง 

2.4  สร้ำงมำตรกำรทำงสังคม มีกำรก ำหนดข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนในเรื่อง  
กำรแก้ไขปัญหำสุขภำพชุมชน 

3. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
นักจัดกำรสุขภำพชุมชน 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำรสุขภำพชุมชนคือ ผู้ที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรทุนคนและองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อใช้พัฒนำด้ำนสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นได้ทั้ง
แกนน ำด ำเนินกำรจัดกำรสุขภำพ ให้ค ำชี้แนะ ประสำน มอบหมำยงำน และควบคุมทีมงำนให้
ด ำเนินงำนไปตำมแผนได้ส ำเร็จ 

3.1  จัดกำรตนเอง โดยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเองและน ำควำมรู้จำก 
กำรปฏิบัติจริงด้วยตนเองไปขับเคลื่อนหมู่บ้ำน/ ชุมชนให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.2  จัดกำรครอบครัวให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว
ตนเอง 

3.3  จัดกำรชุมชน โดยเป็นผู้ร่วมด ำเนินกำร ประสำนงำน บริหำรจัดกำร ติดตำมก ำกับ
ประเมินผล ให้ค ำชี้แนะในกระบวนกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 4 ด้ำน เพื่อให้เกิดกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ตลอดจนพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพของคนในชุมชนได้ส ำเร็จ ได้แก่ 

3.3.1 จัดท ำแผนด้ำนสุขภำพ โดยด ำเนินกำร 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจ
และประเมินสถำนกำรณ์ชุมชน ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงเวทีกำรเรียนรู้ในหมู่บ้ำน/ ชุมชน และขั้นตอนที่ 3 
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จัดท ำแผนด้ำนสุขภำพ โดยเริ่มจำกประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อร่วมกันเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุม
โรค และกลุ่มองค์กร ภำคีเครือข่ำย แกนน ำชุมชน น ำแผนชุมชนและแผนสุขภำพที่ได้ประกำศให้
ประชำชนทั้งหมู่บ้ำนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท ำแผน 

3.3.2 จัดกำรงบประมำณ เพื่อใช้ในด้ำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัย
สุขภำพทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยเป็นกำรจัดกำรงบประมำณให้เหมำะสมกับกิจกรรม
เพื่อใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงำนส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นงบประมำณทั้งภำครัฐ เอกชน 
และจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในและนอกชุมชน 

3.3.3 จัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพ กำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคือ 1) ส ำรวจ ค้นหำ จัดท ำทะเบียน  
2) เตรียมชุมชนเพื่อรับกำรตรวจสุขภำพเชิงรุก 3) จัดกิจกรรมกำรคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรม
สุขภำพเบื้องต้น 4) ให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพ 5) กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน
โรค 6) สนับสนุนกำรจัดต้ังกลุ่ม/ ชมรมผู้ป่วยโรคเร้ือรังและมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 7) สร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน และ 8) จัดระบบและทีมติดตำม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปผล 

3.4  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม กำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็น
กำรประเมินผลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท ำให้ชุมชนรับรู้สถำนกำรณ์ และผลจำกกำรท ำงำนของทีมที่
ผ่ำนมำได้ทั่วถึง หัวใจส ำคัญของกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วมคือ กำรสร้ำง/ เสริมสร้ำงแนวคิดและ
กระบวนกำรประเมินผลให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญและตระหนักถึงควำมจ ำเป็นใน 
กำรประเมินผลงำน และจะท ำให้ค้นหำจุดอ่อน กำรด ำเนินงำนของชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ดังน้ัน ควรสร้ำงระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของชุมชน ดังน้ี  1) จัดต้ังทีม/ คณะท ำงำนใน 
กำรติดตำมประเมินผลที่มีองค์ประกอบจำกภำคีเครือข่ำย/ จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 2) ก ำหนดหัวข้อ/  
ประเด็นในกำรติดตำมประเมินผล พร้อมจัดท ำแบบติดตำมประเมิน 3) จัดท ำแผนออกติดตำม
ประเมินผล 4) ออกติดตำม ประเมิน 5) น ำผลจำกกำรประเมินมำน ำเสนอแลกเปลี่ยน ประสบกำรณ์ 
และวิเครำะห์ 6) สรุปผลโดยคณะท ำงำน และ 7) จัดเวทีน ำเสนอผลงำนให้ชุมชนรับทรำบ แสดง
ควำมยินดีในควำมส ำเร็จ วำงแผนแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหำ และหำแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกันเพื่อ
น ำเข้ำไปสู่กระบวนกำรจัดแผนงำนโครงกำรต่อไป 

4. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนครบำล
หรือเขตเมือง 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนครบำลหรือเขตเมืองทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพและจัดกำรสุขภำพ เพื่อให้ประชำชนลุกขึ้นมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล
สุขภำพตนเอง จัดกำรสภำวะแวดล้อม และปฏิบัติตำมกติกำของสังคม ดังน้ี 
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4.1  ประสำนรำษฎร์ 
4.2  เชื่อมรัฐ โดยกำรติดต่อ สื่อสำร เชื่อมประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเป็น

ตัวกลำงเชื่อมประสำนระหว่ำงประชำชนในชุมชนกับหน่วยของรัฐและเอกชน 
4.3  ร่วมขจัดภัยสุขภำพ โดย 

4.3.1 ตรวจ วัด คัดกรอง และค้นหำผู้ป่วยและผู้เสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง 
เบำหวำน หัวใจ และมะเร็ง ได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 

4.3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน โดยเฉพำะในเขตรับผิดชอบต้องด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้จนท ำให้ประชำชนเข้ำใจและปฏิบัติได้ 

4.3.3 ให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.3.4 จัดกิจกรรมเพื่อกำรจัดกำรสุขภำพของชุมชนและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของ

ชุมชนแบบร่วมคิด ร่วมท ำ 
4.3.5 เชื่อมประสำนกำรบริกำรกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพในระบบหลักประกันสุขภำพกับสถำนบริกำร 
4.3.6 จัดท ำข้อมูล และพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสนับสนุน

โครงกำรประกันสุขภำพของชุมชนและจัดระบบสื่อสำรของชุมชน เพื่อสร้ำงระบบเฝ้ำระวังของชุมชน 
4.3.7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเองและน ำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติจริงด้วย

ตนเองไปขับเคลื่อนหมู่บ้ำน/ ชุมชนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภำพ 
5. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในข้อ 

27 แห่งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
5.1  ปฏิบัติตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข 
5.2  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ หรือจัดกำรรณรงค์ และให้ควำมรู้ทำงด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
5.3  ให้บ ริกำรสำธำรณสุขแก่ประชำชนตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขหรื อ

บทบัญญัติของกฎหมำยอื่น ๆ  
5.4  เป็นแกนน ำในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงสุขภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ชุมชน โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ  

5.5  ให้ควำมรู้ด้ำนกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ  
ด้ำนสุขภำพ 
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5.6  ศึกษำ พัฒนำตนเอง และเข้ำร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงำนตำมที่หน่วยงำนอื่น
ร้องขอ 

5.7  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสมรรถนะ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

5.8  ประสำนกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขในชุมชนและปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนำชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิ่น 

6. บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ใน 
ข้อ 27(8) แห่งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 
ที่ก ำหนดให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสมรรถนะของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดังน้ี 

6.1  น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับพื้นที่ 
6.2  เป็นผู้น ำในงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน รักษำพยำบำลเบื้องต้น ฟื้นฟูสภำพ 

คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังทำงสุขภำพและคัดกรองผู้ป่วย  
6.3  สร้ำงและบริหำรเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสร้ำงสุขภำพแบบหุ้นส่วน 
6.4  รณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ต่ืนตัวและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
6.5  เตรียมและริเริ่มมำตรกำรทำงสังคมใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภำพ 
6.6  สร้ำงจิตส ำนึกเรื่องจิตอำสำในกำรร่วมจัดกำรสุขภำพชุมชน 
6.7  สร้ำงโอกำสให้เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และแกนน ำอื่น  ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน 

กำรจัดกำรสุขภำพชุมชน 
7. บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมสิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
7.1  ปฏิบัติงำนจริงอย่ำงน้อยหน่ึงวันต่อสัปดำห์ หรืออย่ำงน้อยสี่วันต่อเดือนในกิจกรรม

ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบ 
7.2  ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจัดท ำแผนปฏิบั ติงำนรำยเดือนขอ ง

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
7.3  ปฏิบัติงำนจริงตำมแผนปฏิบัติงำนแล้วให้บันทึกข้อมูลกิจกรรม เช่น กำรส่งเสริม

สขุภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำร
สุขภำพชุมชนและกำรมีส่วนร่วมในแผนสุขภำพต ำบล และอื่น ๆ ตำมสภำพปัญหำสุขภำพของชุมชน 
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7.4  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
7.5  เข้ำประชุม และหรือ อบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือน ในเรื่องที่

เป็นควำมจ ำเป็นตำมสภำพปัญหำของชุมชน หรือตำมช่วงปฏิทินกำรรณรงค์ของกระทรวงสำธำรณสุข
จำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสรุปรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกคร้ัง 

8. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
8.1  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรดูแลสุขภำพประชำชนตำมกลุ่มวัย 
8.2  มีทัศนคติที่ดีในกำรดูแลสุขภำพประชำชนตำมกลุ่มวัย 
8.3  สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปปฏิบัติงำนตำมบทบำทนักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่ม

วัยในชุมชนได้ 
9. บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในยุค 4.0 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน 4.0 (อสม. 4.0) หรือสมำร์ทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (สมำร์ท อสม.) หมำยถึง อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่สำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เป็นผู้น ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำ พ  
มีจิตอำสำ และกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนได้ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 4.0 คือ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ให้รวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสุขภำพของ
ครัวเรือน ชุมชน และภำครัฐ และยังท ำให้คนไทยสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ และกำรดูแล
สุขภำพได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ดังน้ี 

9.1  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) เช่น แอปพลิเคชัน SMART อสม./ 
RDU รู้เรื่องยำ/ Thai CV risk score/ DoctorMe/ ThaiEMS1669: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ KhunLook 
คุณลูก/ GIS Health: ค้นหำสถำนพยำบำล ฯลฯ 

9.2  มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health literacy) เช่น กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล  
กำรป้องกันควบคุมโรค และชวนคนเลิกสูบบุหร่ี 

9.3  เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสุขภำพ (Change agent) และผู้น ำกำรจัดกำร
สุขภำพชุมชน 

9.4  มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมเป็นจิตอำสำ
ช่วยเหลือสังคม 

10. บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเฉพำะด้ำน 12 สำขำ 
10.1 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
10.2  สุขภำพจิตชุมชน 
10.3  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 
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10.4  กำรบริกำรในศูนย์สำธำรณ สุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำง
หลักประกันสุขภำพ 

10.5  กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
10.6  ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 
10.7  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในชุมชน 
10.8  กำรส่งเสริมสุขภำพ 
10.9  กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
10.10  นมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก 
10.11  ทันตสุขภำพ 
10.12  กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554  
ข้อ 30 บัญญัติให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีสิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรว ง
สำธำรณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งก ำหนดให้
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงำน 1) ต้องมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
แน่นอนอย่ำงน้อยหน่ึงวันต่อสัปดำห์ หรืออย่ำงน้อยสี่วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 2) มีกำรปฏิบัติงำนจริงและมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบ อสม.1 โดยมี
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขระดับหมู่บ้ำนหรือชุมชน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่  เป็น  
ผู้ตรวจสอบและรับรองรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และ 3) ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
เข้ำประชุม และหรือ อบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือน ในเร่ืองที่เป็นควำมจ ำเป็นตำม
สภำพปัญหำของชุมชน หรือตำมช่วงปฏิทินกำรรณรงค์ของกระทรวงสำธำรณสุขจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสรุปรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกคร้ัง โดยกำรปฏิบัติงำนจริงตำม
แผนปฏิบัติงำนแล้วให้บันทึกข้อมูลกิจกรรม เช่น 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 5) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและกำรมี  
ส่วนร่วมในแผนสุขภำพต ำบล และ 6) อื่น ๆ ตำมสภำพปัญหำสุขภำพของชุมชน เมื่ออำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนได้ปฏิบั ติงำนตำมหลักเกณ ฑ์ดังกล่ำวจึงจะมีสิทธิได้ รับค่ำป่วย  
กำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นรำยเดือนในอัตรำ 1,000 บำทต่อคน อย่ำงไรก็ตำม  
กำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและกำรมีส่วนร่วมในแผนสุขภำพต ำบล และ  
อื่น ๆ ตำมสภำพปัญหำสุขภำพของชุมชน เป็นกำรจัดกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมและมีช่วงเวลำ  
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ที่แตกต่ำงกันในแต่ละบริบทของพื้นที่น้ัน ๆ จึงเป็นกิจกรรมที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ไม่อำจปฏิบัติได้เป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ืองในแต่ละเดือน ดังน้ัน บทบำทที่ส ำคัญของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่เป็นสมรรถนะร่วม (Common competency) ระหว่ำง 21 ลักษณะงำน
คือ 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ  
4) กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ ซึ่งเป็นผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี  

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
1. แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support) 

ควำมหมำยของแรงสนับสนุนทำงสังคม  
จุฬำภรณ์  โสตะ (2554) กล่ำวว่ำ แรงสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กำรที่บุคคลมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเครือข่ำยทำงสังคม และได้รับกำรช่วยเหลือทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  
หรือสิ่งของ หรือกำรสนับสนุนทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ซึ่งอำจจะเป็นผลท ำให้ผู้รับกำรสนับสนุนน้ัน
ได้ปฏิบัติไปในทำงที่ผู้รับน้ันต้องกำรแรงสนับสนุน ซึ่งอำจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัว เช่น สำมี 
ภรรยำ พ่อ แม่ บุตร 

ณรงค์ศักด์ิ หนูสอน (2553) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม คือ บทบำทกำรท ำงำน 
(Function) ของควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Social relationships) กำรสนับสนุนทำงสังคมอำจนิยำม
ได้ว่ำเป็นเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่ให้ควำมเป็นเพื่อน (Companionship) กำรช่วยเหลือ 
(Assistance) และกำรหล่อเลี้ยงทำงอำรมณ์ (Emotional nourishment) โดยมีกำรระบุประเภทของ
กำรสนับสนุนทำงสังคมเป็น 4 ประกำร ได้แก่ กำรให้ก ำลังใจ (Emotional) กำรสนับสนุนเคร่ืองมือ 
(Instrumental) กำรสนับสนุนข้อมูล (Informational) และกำรสนับสนุนเชิงประเมิน (Appraisal) 
โดยกำรให้ก ำลังใจ (Emotional support) หมำยถึง กำรแสดงควำมห่วงใย ควำมเห็นใจ ควำมรัก 
และควำมไว้ใจ กำรสนับสนุนทำงเคร่ืองมือ (Instrumental support) ได้แก่ กำรสนับสนุนหรือลงมือ
เป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสนับสนุนด้วยสิ่ งของหรือบริกำรต่ำง  ๆ ส่วนกำรสนับสนุนข้อมู ล 
(Informational support) คือ กำรให้ค ำแนะน ำและให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อเสนอแนะต่ำง ๆ และ
สุดท้ำย กำรสนับสนุนเชิงประเมิน (Appraisal support) หมำยถึง กำรสนับสนุนโดยกำรยืนยันหรือ
ให้กำรตอบรับเชิงสร้ำงสรรค์ (Constructive feedback) ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรประเมินตนเอง (Self 
- evaluation) ชนิดของกำรสนับสนุนที่ให้ประโยชน์ในช่วงเวลำหน่ึง ๆ อำจจะแตกต่ำงกันไปโดย
ขึ้นอยู่กับสภำพและระดับขั้นของสถำนกำรณ์ที่บุคคลก ำลังประสบอยู่ โดยกำรให้ก ำลังเอำใจช่วยได้
ในช่วงที่เกิดวิกฤตในชีวิต ในขณะที่กำรสนับสนุนข้อมูลมีประโยชน์มำกกว่ำกำรช่วยให้บุคคล เข้ำใจว่ำ
จะเข้ำถึงเพื่อนของตนเองได้อย่ำงไร ส่วนกำรสนับสนุนทำงเคร่ืองมือหรือในเชิงรูปธรรมจะเป็นตัวช่วย
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ในกำรท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ โดยเฉพำะ เช่น กำรเตรียมอำหำรที่มีประโยชน์ให้รับประทำนหรือกำรช่วยขับ
รถพำเด็กไปท ำกิจกรรมนันทนำกำร ในขณะที่กำรสนับสนุนเชิงประเมินหรือยืนยันประกอบด้วยกำร
ตอบรับเชิงสร้ำงสรรค์ที่ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงจุดเด่นและศักยภำพของตนเองได้ 

Pender (1996) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กำรที่บุคคล รู้สึกถึง 
ควำมเป็นเจ้ำของได้รับควำมรัก กำรได้รับกำรยอมรับ ท ำให้รู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง และเป็นที่ต้องกำร
ของบุคคลอื่นซึ่งจะได้จำกกลุ่มคนในระบบสังคมน้ันเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนจิตใจ อำรมณ์ วัสดุ
อุปกรณ์ข่ำวสำร ค ำแนะน ำอันจะเป็นให้บุคคลน้ันสำมำรถด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม  

House (1981) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ประกอบด้วยควำมรักใคร่ห่วงใย ควำมไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน สิ่ง ของ แรงงำนกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนกำรให้ข้อมูลป้อนกลับและข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และประเมินตนเอง  

อำนนทพร มุกดำม่วง (2556) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง กำรให้ 
ควำมช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในภำวะวิกฤติ โดยที่บุคคลน้ันรู้สึกว่ำตนได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำนจิตใจ 
กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรวัตถุสิ่งของเงินทอง และแรงงำน เพื่อส่งผลให้บุคคลน้ันสำมำรถเผชิญกับ
ปัญหำต่ำง ๆ ได้ และส่งผลให้มีสุขภำพอนำมัยและควำมเป็นอยู่ที่ดี 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (2553) แรงสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง ชนิดของ 
กำรช่วย เหลือที่สมำชิกที่ เป็นเครือข่ำยทำงสังคม ให้กำรสนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรม ได้แก่  
1) กำรยอมรับสนับสนุนด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก (Emotion support) เช่น กำรฟัง แสดงให้เห็นว่ำ
สนใจ ยอมรับ ไว้วำงใจ 2) กำรสนับสนุนด้ำนวัตถุสิ่งของ ( Instrumental support) ได้แก่ กำรให้
อุปกรณ์ สิ่งของ เงิน เวลำ เพื่อเอื้อให้เกิดพฤติกรรม 3) กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล (Information 
appraisal support) เช่น กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยเครือข่ำยทำงสังคมหรือแรงสนับสนุนทำงสังคม 
ได้แก่ กลุ่มครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงำน เพื่อนบ้ำน ฯลฯ ที่มีลักษณะ 3 ประกำร คือ  
1) มีโครงสร้ำง (Structural) เช่น จ ำนวนคน กำรรู้จักมักคุ้น 2) กำรมีปฏิสัมพันธ์ ควำมถี่ของ 
กำรพบปะกันควำมง่ำยในกำรพบปะ และ 3) มีหน้ำที่ (Function) เช่น ให้แรงสนับสนุนทำงสังคม 
พันธสัญญำต่อกัน และให้ควำมรู้สึกมีคุณค่ำทำงสังคม 

จำกควำมหมำยของแรงสนับสนุนทำงสังคมสำมำรถสรุปได้ว่ำ แรงสนับสนุนทำงสังคม 
หมำยถึง สิ่งที่สมำชิกในเครือข่ำยทำงสังคมที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันให้กำรสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
โดยได้ รับควำมช่วย เหลือด้ำนอำรมณ์/ ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณ ค่ำ ด้ำนทรัพยำกร  
และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
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แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support)  
แรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นแนวคิดมำจำกทฤษฎีจำกกำรศึกษำทำงสังคมจิตวิทยำ 

พบว่ำ กำรตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนน้ันมักจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และจะมีกำรแสดงถึงกำรมี
ปฏิสัมพันธ์แบบมีจุดมุ่งหมำยระหว่ำงบุคคลที่แสดงออกถึงควำมสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรช่วยเหลือทำงด้ำนควำมรู้ ด้ำนอำรมณ์ ข้อมูล วัตถุสิ่งของ และอื่น ๆ ท ำให้เกิดควำมผูกพันได้ 
แรงสนับสนุนทำงสังคม น้ันจ ำเป็นต่อพฤติกรรมของแต่ละคนมำก โดยเฉพำะพฤติกรรมทำง  
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรปฏิบัติตัวตำมค ำแนะน ำของ
บุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุข (จุฬำภรณ์ โสตะ, 2554) 

องค์ประกอบของแรงสนับสนุนทำงสังคม (จุฬำภรณ์ โสตะ, 2554) 
1. จะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้และผู้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม  
2. ลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรน้ัน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่ผู้รับ

เชื่อว่ำ มีคนสนใจ เอำใจใส่ และมีควำมรัก ควำมหวังดีในตนอย่ำงจริงใจ 2) ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่
ผู้รับ รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำและเป็นที่ยอมรับในสังคม และ 3) ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่ผู้รับเชื่อว่ำ 
เขำเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและสำมำรถท ำประโยชน์แก่สังคมได้ 

3. ปัจจัยน ำเข้ำของแรงสนับสนุนอำจอยู่ในรูปข้อมูลข่ำวสำร วัสดุสิ่งของหรือจิตใจ  
4. จะต้องช่วยให้ผู้ รับได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยที่ เขำต้องกำรคือ กำรมีสุขภำพอนำมัย  

ที่ดีทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  
จึงสรุปได้ว่ำ หลักกำรของแรงสนับสนุนทำงสังคมน้ันมีองค์ประกอบหลำยอย่ำงที่ส ำคัญ 

เป็นกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้กับผู้รับกำรสนับสนุนและผู้รับกำรสนับสนุนไม่ว่ำจะเป็นข้อมู ล
ข่ำวสำรหรือวัสดุสิ่งของหรือจิตใจ ควำมรัก ควำมห่วงใย เป็นต้น 

แหล่งของแรงสนับสนุนทำงสังคม  
จุฬำภรณ์ โสตะ (2554) กล่ำวว่ำ แหล่งของแรงสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง สมำชิกที่

อยู่ในเครือข่ำยทำงสังคมที่ให้กำรสนับสนุนทำงสังคมแก่บุคคล แหล่งสนับสนุนทำงสังคมยังสำมำรถ
บอกถึงขนำดและเครือข่ำยทำงสังคม  

House (1981) แบ่งแหล่งของกำรสนับสนุนทำงสังคมได้ 2 แหล่ง ดังน้ี 
1. แหล่งสนับสนุนที่ไม่เป็นทำงกำร (Informal source) เช่น เพื่อน ญำติ คู่สมรส เพื่อน

บ้ำน และบุคคลที่คุ้นเคยกัน  
2. แหล่งสนับสนุนที่ เป็นทำงกำร (Formal source) เช่น เจ้ำหน้ำที่ทำงสุขภำพ หรือ

วิชำชีพและกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดย House (1981) และ Cobb และJones (1984) จะเน้นแหล่ง
สนับสนุนทำงสังคมที่ไม่เป็นทำงกำร ซึ่งได้ให้เหตุผลว่ำแหล่งดังกล่ำวน้ันเป็นแหล่งที่คนทั่วไปนิยมระบุ
ว่ำเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนและเป็นแหล่งที่ช่วยป้องกันบุคคลได้ดีที่สุดและมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้นใน



30 

ปัจจุบัน ซึ่งถ้ำแหล่งดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ บุคคลจะไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกแหล่งที่เป็น
ทำงกำรและแหล่งสนับสนุนที่ไม่เป็นทำงกำรจะมีประสิทธิภำพมำกในกำรลดภำวะเครียด ส่งเสริม
ภำวะสุขภำพและสำมำรถดูดซับผลกระทบของภำวะเครียดต่อสุขภำพ 

จุฬำภรณ์ โสตะ (2554) ได้แบ่งแหล่งสนับสนุนทำงสังคมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กลุ่มบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันโดยธรรมชำติ เช่น กลุ่มสถำบันครอบครัว หรือ 

แหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว ญำติพี่น้อง 
2. กลุ่มเพื่อน เช่น เพื่อนบ้ำน เพื่อนร่วมงำน  
3. กลุ่มองค์กรทำงศำสนำ เช่น องค์กำรพุทธศำสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พทุธสมำคมแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
4. กลุ่มองค์กรทำงวิชำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล นักสุขศึกษำ นักสังคมสงเครำะห์  
5. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพทำงสุขภำพ เช่น กลุ่มอำสำสมัคร  

กลุ่มช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น  
จึงสรุปได้ว่ำ แหล่งของแรงสนับสนุนทำงสังคมน้ันสำมำรถแบ่งออกเป็นหลำยกลุ่มคือ 

กลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์กันโดยธรรมชำติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กรทำงศำสนำ กลุ่มองค์กรทำงวิชำชีพ 
และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่มีควำมส ำคัญแตกต่ำงกันออกไป 

ชนิดของแรงสนับสนุนทำงสังคม (Type of support)  
แรงสนับสนุนทำงสังคม  (House, 1981) สำมำรถแบ่งออกได้เป็นหลำยรูปแบบ  

ซึ่งพฤติกรรมกำรให้แรงสนับสนุนทำงสังคมโดยเน้นถึงกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงบุคคลแบ่งออกเป็น  
4 ด้ำน ดังน้ี  

1. ด้ำนอำรมณ์ (Emotional support) เป็นกำรแสดงออกถึงกำรยกย่อง เห็นคุณค่ำ
ควำมรัก ควำมไว้วำงใจ ควำมห่วงใย และกำรรับฟัง ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 

2. ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ (Appraisal support) เป็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่น ำไปใช้ประเมินตนเองในกำรรับรองกำรให้ข้อมูลป้อนกลับกำรเปรียบเทียบ
กับสังคม 

3. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information support) ท ำให้ได้ควำมรู้ ค ำแนะน ำข้อเสนอแนะ 
กำรชี้แนะแนวทำง ซึ่งสำมำรถน ำไปปฏิบัติและน ำไปใช้ในกำรปรับสภำพแวดล้อมได้ 

4. ด้ำนทรัพยำกรหรือเคร่ืองมือ (Instrumental support) ท ำให้ได้รับควำมช่วยเหลือ
โดยตรงต่อควำมจ ำเป็นของคนในเร่ืองวัสดุ สิ่ งของ เงิน และแรงงำน จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นน้ี   
แรงสนับสนุนทำงสังคมน้ันเป็นสิ่งตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์ของบุคคล  
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ระดับของแรงสนับสนุนทำงสังคม  
Gottlieb (1985) ได้แบ่งระดับของแรงสนับสนุนทำงสังคมเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1. ระดับมหภำค (Macro level) คือ กำรวัดระดับสังคม กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

ภำคเอกชน เป็นกำรพิจำรณำกำรเข้ำร่วมหรือกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม ซึ่งวัดได้จำกลักษณะต่ำง  ๆ 
เช่น ควำมสัมพันธ์กับสถำบันในสังคม กำรเข้ำร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ด้วยควำมสมัครใจ  

2. ระดับกลำง (Mezzo level) คือ กำรวัดระดับที่ เฉพำะเจำะจงลงไปจำกกลุ่มบุคล
หรือบุคคลที่มีกำรติดต่อกันอยู่เสมอ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคลใกล้ชิดในสังคมเสมือนญำติ  

3. ระ ดับ บุ คคลห รือระ ดับลึ ก  (Micro level) คือ  เป็ นกำรวัดที่ พิ จ ำรณ ำถึ ง
ควำมสัมพันธ์แบบใกล้ชิดที่สุด เพรำะเชื่อว่ำสิ่งส ำคัญที่สุดของกำรสนับสนุนทำงสังคมน้ันก็จะเป็น  
กำรสนับสนุนทำงอำรมณ์แบบลึกซึ้ง บุคคลที่จะสนับสนุนน้ันจะมีเพียงบำงคนเท่ำน้ันที่ท ำได้ เช่น สำมี 
ภรรยำ หรือคนรัก   

จึงสรุปได้ว่ำ ระดับของแรงสนับสนุนทำงสังคม แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับมหภำค 
ระดับกลำง และระดับบุคคลหรือระดับลึก 

หลักกำรของกำรสนับสนุนทำงสังคม  
กำรสนับสนุนทำงสั งคมมี เป้ ำหมำยต่อบุ คคลและครอบครัว  3 ประกำร คือ  

ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่ ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงพึงพอใจ
อย่ำงเหมำะสม และป้องกันไม่ให้สำยสัมพันธ์ที่มีได้รับควำมกระทบกระเทือนจำกควำมเจ็บป่วยไม่ว่ำ
ทำงกำยหรือทำงจิต โดยมีหลักกำร ดังน้ี 

1. จะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้ และผู้รับแรงสนับสนุน 
2. ลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรน้ัน จะต้องประกอบไปด้วย 

2.1 ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่ผู้รับเชื่อว่ำคนสนใจเอำใจใส่และมีควำมรักควำมหวังดี
ในตนอย่ำงจริงใจ 

2.2 ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่ผู้รับรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2.3 ข้อมูลข่ำวสำรมีลักษณะที่ผู้รับเชื่อว่ำเขำเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและสำมำรถท ำ

ประโยชน์แก่สังคมได้ 
3. ปัจจัยน ำเข้ำของแรงสนับสนุนอำจอยู่ในรูปข้อมูลข่ำวสำร วัสดุสิ่งของ หรือจิตใจ 
4. จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยที่เขำต้องกำรคือ กำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี

ทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต (วนิดำ ดุรงค์ฤทธิชัย , จริยำวัตร คมพยัคฆ์, ภัทรำ เล็กวิจิตรธำดำ, 
อัจฉรำ จิยำยน และกันยำสุวรรณคีรีขันธ์, 2553) 
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2. แรงจูงใจ (Motivation) 
ควำมหมำยของแรงจูงใจ (Motivation) 
Hellriegel, Slocom & Woodman (2001) ให้ควำมหมำยแรงจูงใจว่ำเป็นแรงผลักดัน

ต่อบุคคลหรือแรงผลักดันภำยในตัวบุคคลที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่มีทิศทำงไปสู่เป้ำประสงค์ 
Johns (1996) กล่ำวว่ำ เป็นกำรยำกที่จะนิยำมค ำว่ำแรงจูงใจ แต่เมื่อกล่ำวถึงบุคคลใน

องค์กรที่มีแรงจูงใจในกำรท ำงำนจะพบว่ำ บุคคลน้ันจะท ำงำนหนัก ท ำงำนอย่ำงไม่หยุดยั้ง และ  
ทิศทำงกำรแสดงออกพฤติกรรมมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดี 

Moorhead & Griffin (1995) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นกลุ่มของแรงผลักดันที่ส่งผลให้
บุคคลมีพฤติกรรมในแนวทำงที่ต้องกำร 

Mondy, Arthur & Premeaux (1991) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นควำมเต็มใจที่จะใช้ 
ควำมพยำยำมตำมทิศทำงที่เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร 

สมยศ นำวีกำร (2543) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นพลังที่ ริเร่ิม ก ำกับ และค้ ำจุน พฤติกรรม
และกำรกระท ำส่วนบุคคล คุณลักษณะพื้นฐำนของแรงจูงใจ 3 ประกำรคือ ควำมพยำยำม  
ควำมไม่หยุดยั้ง และทิศทำง 

นิตยำ เพ็ญศิรินภำ (2555) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันภำยในที่จะท ำให้บุคคล
ท ำงำนด้วยควำมเต็มใจและมีพฤติกรรมที่น ำไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร มีลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 

1. กำรปลุกเร้ำ (Arousal หรือ Activation) แรงจูงใจเป็นสภำวะภำยในของบุคคลที่เร้ำ
ให้เกิดควำมสนใจเลือกที่จะกระท ำ และมีพฤติกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคน 

2. พฤติกรรมของบุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีลักษณะของกำรใช้ควำมพยำยำมและเป็นไป
อย่ำงไม่หยุดยั้ง 

3. พฤติกรรมกำรแสดงออกของบุคคลจะมีทิศทำงที่มุ่งสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
จำกควำมหมำยของแรงจูงใจสำมำรถสรุปได้ว่ำ แจงจูงใจ หมำยถึง สิ่ งที่ เป็ น 

ควำมต้องกำรของคนท ำงำนภำยในตัวบุคคล และสภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำงำนที่ส่งเสริมให้
บุคคลมีควำมพอใจและกระตือรือร้นในกำรท ำงำน เมื่อได้รับกำรตอบสนองบุคคลจะเกิดควำม  
พึงพอใจในกำรท ำงำน 

ประเภทของแรงจูงใจ 
สุรำงค์ โค้วตระกูล (2544) แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1. แรงจูงใจภำยใน (Intrinsic motivation) เป็นแรงจูงใจที่มำจำกภำยในตัวบุคคล  

เป็นแรงขับที่ท ำให้บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรำงวัลหรือแรงเสริมจำกภำยนอก เพรำะเป็ น
พฤติกรรมที่ เกิดจำกควำมต้องกำรหรือสนใจของผู้แสดงพฤติกรรมที่มองเห็นคุณค่ำในตัวมันเอง  
ท ำให้มีควำมสุขหรือควำมพึงพอใจที่ได้ท ำสิ่งน้ัน ซึ่งควำมรู้สึกมีควำมสุขน้ันเองที่ เป็นรำงวัล หรือ  
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สิ่งตอบแทนที่เขำได้รับ เช่น กำรได้ท ำงำนโครงกำรใหม่ ๆ ที่ท ำให้รู้สึกต่ืนเต้น กำรได้มีควำมสุขที่ได้จัด
ที่ท ำงำนให้สวยงำมเป็นระเบียบ กำรมีควำมภูมิใจมีควำมสุขเมื่อตนท ำงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว ้

2. แรงจูงใจภำยนอก (Extrinsic motivation) เป็ นแรงจูงใจที่ ได้ รับอิทธิผลจำก 
สิ่งภำยนอกจูงใจให้เกิดพฤติกรรม เป็นควำมต้องกำรที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทน หรือรำงวัล
หรือหลีกเลี่ยงจำกผลที่ไม่พึงปรำรถนำ เช่น กำรได้รับโบนัสเมื่อท ำผลงำนได้ตำมเป้ำหมำยกำรได้รับ 
ค ำชมจำกหัวหน้ำ กำรได้รับรำงวัลหรือโล่จำกหน่วยงำนเมื่อมีผลงำนดีเด่น หรือกำรได้รับกำรยอมรับ
ในผลงำนและไม่ถูกไล่ออก เป็นต้น 

ทฤษฏีสองปัจจัยในกำรจูงใจ (Two factors motivation theory) (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1959) 

เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) เป็นศำสตรำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรที่
มหำวิทยำลัยยูทำห์ (The University of Utah) สหรัฐอเมริกำ และเป็นที่ปรึกษำธุรกิจส ำคัญ  ๆ 
หลำยแห่ง ในปี ค.ศ. 1959 ได้ร่วมกับคณะท ำกำรศึกษำวิจัยในเชิงประจักษ์ในด้ำนทัศนะต่องำน  
(Job - attitude) โดยส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรเอกชนแห่งหน่ึงในเมืองพิทส์เบิร์ก 
ประเทศสห รัฐอเม ริกำ ในเร่ืองเกี่ยวข้องกับทัศนะคติต่องำนโดยเผยแพ ร่ในปี  ค.ศ. 1959  
ในชื่อ แรงจูงใจในกำรท ำงำน “The motivation to work” และได้สรุปเสนอเป็นทฤษฎีสองปัจจัยใน
กำรจูงใจ (Two factors of motivation theory) ซึ่งมีชื่อเรียกหลำยชื่อด้วยกันคือ ทฤษฎีปัจจัย 
กำรจูงใจและอนำมัย (The motivation hygiene theory) ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของเฮอร์ซเบิร์ก  
(Two factors theory) และ The motivation - maintenance theory ได้ศึกษำองค์ประกอบของ
ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจในกำรท ำงำน พบว่ำ มีปัจจัยที่ท ำให้คนเกิดควำมพึงพอใจใน  
กำรท ำงำนว่ำมีอยู่ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย 
ปัจจัยทั้งสองจะช่วยสนับสนุนให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้นเป็นทฤษฎีที่เสนอแนะว่ำ
ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ประกอบด้วย 2 แนวคิด ดังน้ี 

แนวคิดที่ มี ขอบ เขตจำกควำมพึ งพอใจ (Satisfaction) ไปยังควำม ไม่พึ งพอใจ  
(No satisfaction) และได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) 

แนวคิดที่มีขอบเขตจำกควำมไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังควำมไม่พึงพอใจ  
(No satisfaction) และได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยอนำมัย (Hygiene factors) โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

1. ปัจจัยจูงใจหรือกระตุ้น (Motivation factor or Motivations) เป็นปัจจัยภำยใน
(ควำมต้องกำรภำยใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงควำมพอใจในกำรท ำงำน (Job satisfiers) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะน ำมำใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงำนดีขึ้น เช่น ควำมก้ำวหน้ำควำมส ำเร็จ 
กำรยกย่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นที่น ำมำใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น ได้แก่ 
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1.1 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน (Achievement) หมำยถึง กำรที่บุคคลสำมำรถ
ท ำงำนได้เสร็จสิ้น และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และกำรแสดง  
สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะส่งผลให้เห็นผลงำนของบุคคล เมื่อบุ คคลปฏิบัติงำนหรือท ำอะไรได้ส ำเร็จก็จะมี
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจว่ำได้ท ำงำนส ำเร็จ ซึ่งจะท ำให้มีควำมพอใจในกำรปฏิบัติงำนน้ัน 

1.2 กำรยอมรับนับถือ (Recognition) หมำยถึง กำรได้รับกำรยอมรับนับถือไม่ว่ำ
จะเป็นจำกผู้บังคับบัญชำ กลุ่มเพื่อน บุคคลในหน่วยงำน หรือจำกบุคคลอื่น ซึ่งกำรยอมรับน้ีอำจอยู่ใน
รูปของกำรยกย่องชมเชย เมื่อบุคคลได้รับกำรยอมรับนับถือก็จะเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

1.3 โอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน (Advancement) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะหรือต ำแหน่งของบุคคลในองค์กร โดยมีกำรเพิ่มงำนในควำมรับผิดชอบมำกขึ้นควำมก้ ำวหน้ำ
อำจจะมีหลำยอย่ำง เช่น ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนหน้ำที่กำรงำน และเงินเดือน ซึ่งเมื่อบุคคลได้รั บ
ควำมก้ำวหน้ำก็เท่ำกับได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคล  

1.4 ลักษณะงำน (The work itself) หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดี หรือไม่ดีของบุคคลที่มี
ต่อลักษณะของงำน เช่น งำนที่ ง่ำยหรือยำกจนเกินไป ลักษณะงำนจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจบุคคลได้  
ถ้ำผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำนได้ใช้ให้เป็นกำรจูงใจ เช่น กำรใช้เทคนิคในกำรมอบหมำยงำนให้งำน
โดยตรงกับควำมสำมำรถของบุคคล ตรงกับควำมชอบหรือควำมถนัดของบุคคล รวมทั้งกำรมอบหมำย
งำนที่มีลักษณะไม่ยำกเกินควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน หรือไม่มีปริมำณมำกจนเกินไป รวมทั้ง 
กำรมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม  

1.5 ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมำยถึง ควำมพึงพอใจที่ เกิดขึ้นจำก 
กำรได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนใหม่ ๆ และมีอ ำนำจในกำรรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มที่ บุคคลจะมี
ควำมพึงพอใจเมื่อได้รับผิดชอบที่ เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่  หำกบุคคลได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบงำนแล้วจะท ำให้มีควำมรักงำน และมีควำมพึงพอใจในงำนมำกยิ่งขึ้น 

2. ปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย  (Maintenance factor or Hygiene factor)  
เป็นปัจจัยภำยนอกที่ป้องกันไม่ให้ พนักงำนเกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรท ำงำน (Job satisfiers)  
กำรเสนอปัจจัยน้ีไม่ใช่วิธีกำรจูงใจที่ดีที่สุดในปัจจัยสุขอนำมัยแต่เป็นกำรป้องกันควำมไม่พึงพอใจ 
ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมำท ำงำน หรือกำรขำดงำนของพนักงำน เช่น นโยบำย ของ
บริษัท กำรบังคับบัญชำ ควำมมั่นคงในงำน ค่ำตอบแทน สภำพกำรท ำงำน เป็นต้น ได้แก่  

2.1 เงิ น เ ดื อ น ห รื อ ค่ ำ ต อ บ แ ท น  (Salary or Compensation) ห ม ำ ย ถึ ง 
ผลตอบแทนหรือกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรมในหน่วยงำน ควำมพึงพอใจในเงินเดือนหรือ
ควำมพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น  
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2.2 ควำม สั มพั น ธ์ กั บ บุ ค คล ในห น่ วย งำน (Relationship) ไ ด้แก่  กำรพ บ 
ปะติดต่อกันไม่ว่ำจะเป็นทำงกิริยำหรือวำจำที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน 

2.3 สถำนภำพในกำรท ำงำน (Working condition) หมำยถึง ลักษณะของสถำนที่
เป็นองค์ประกอบให้บุคคลเกิดควำมรู้สึกต่องำน สภำพทำงกำยภำพของสถำนที่ท ำงำน เช่น  
กำรถ่ำย เทอำกำศ อุปกรณ์  และเคร่ืองมือต่ำง ๆ รวมทั้ งป ริมำณงำน ตลอดจนเคร่ืองอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรท ำงำน 

2.4 นโยบ ำยและกำรบ ริหำรงำน  (Police and Administration) ห มำยถึ ง  
กำรจัดกำร กำรบริหำรงำนขององค์กร  และกำรติดต่อสื่อสำรในองค์กร กำรจัดกำร และ 
กำรบริหำรงำนองค์กร รวมถึงกำรติดต่อภำยในองค์กร นโยบำยขององค์กรจะต้องเด่นชัดเพื่อให้บุคคล
ด ำเนินงำนได้ถูกต้อง  

2.5 ควำมมั่ นคงในงำน (Job security) หมำยถึง  คว ำม รู้สึ กของคนที่ มี ต่ อ 
ควำมมั่นคงของงำน หรือควำมมั่นคงและยั่งยืนในกำรปฏิบัติงำน กำรท ำงำนหรืออำชีพปฏิบัติงำนและ
มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนทั้งในและนอกแผนก 

2.6 วิธี ป กค รอ งบั ง คับ บั ญ ชำ  (Technical supervision) หม ำยถึ ง  ค วำม รู้
ควำมสำมำรถของผู้บังคับบัญชำในกำรด ำเนินงำนหรือควำมยุติธรรมในกำรบริหำรงำน กำรที่บุคคล
สำมำรถปฏิบัติงำนและมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบัญชำ 

เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก ได้อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ องค์ประกอบด้วยกำรจูงใจจะต้องมีค่ำเป็น
บวกเท่ำน้ันจึงจะท ำให้บุคคลมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนขึ้นมำได้ แต่ถ้ำได้ค่ำลบไม่ท ำให้บุคคลไม่พึง
พอใจในกำรท ำงำนแต่อย่ำงใด โดยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ ำจุนเป็นควำมต้องกำรของคนท ำงำน เพรำะ
เป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำนและองค์ประกอบค้ ำจุนเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดควำมสุข เมื่อบุคคลได้รับ  
กำรตอบสนองทั้งสองด้ำนบุคคลจะเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ซึ่งเป็นกำรศึกษำเจตคติ และ  
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีองค์ประกอบส ำคัญคือ สิ่งที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ
และด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนมนุษย์มีควำมต้องกำรหลำยระดับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำย  
ด้ำน ยังพบว่ำควำมต้องกำรของมนุษย์มี 2 ลักษณะคือ ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย  และควำม
ปรำรถนำควำมสุขทำงใจ กำรที่จะน ำปัจจัยต่ำง ๆ มำเป็นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนท ำให้ประสบควำมส ำเร็จของงำนมีข้อพิจำรณำ ดังน้ี 

1. เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบของทั้งสองด้ำนน้ันเห็นได้ชัดว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์โดยตรง
ต่อกันหรือเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ เป็นสิ่งตรงกันข้ำมกันเลย (Not polar opposites of the same 
phenomenon) เช่น องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจในงำนก็จะโน้มน ำจิตใจของคนงำนไป
ในทำงที่เสริมสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีต่องำนที่ท ำอยู่ ตรงกันข้ำมกับองค์ประกอบที่ไม่ท ำให้เกิดควำมพึง
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พอใจในงำนก็จะโน้มน ำจิตใจของคนท ำงำนไปในทำงเสื่อมคือ เกิดควำมรู้สึกไม่พึงพอใจในงำนที่ท ำ
มำกขึ้นเรื่อย ๆ  

2. ผลจำกกำรส ำรวจจะต่ำงจำกควำมเชื่อแต่เดิมที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยว่ำ
องค์ประกอบที่มีผลอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงน้ันจะมีผลในทำงตรงกันข้ำมเสมอ กล่ำวคือ ถ้ำหำกสภำพกำร
ท ำงำนไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้คนท ำงำนเกิดควำมไม่พึงพอใจในงำนและจะมีข้อเสนอว่ำถ้ำได้ปรับปรุง
สภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้คนท ำงำนเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนขึ้นมำได้ แต่เฟรเดอริก 
เฮอร์ซเบิร์ก ได้ให้ข้อสรุปว่ำ 

2.1 ถ้ำสภำพกำรท ำงำนได้ถูกปรับปรุงแล้ว ควำมไม่พึงพอใจในงำนของคนท ำงำนก็
อำจจะหำยไปได้บ้ำง ส่วนควำมพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่น้ันยังไม่สำมำรถสรุปได้ตรงข้ำม 

2.2 ถ้ำปรำศจำกองค์ประกอบที่ท ำให้เกิดควำมพอใจในงำน ได้แก่ ควำมส ำเร็จและ
กำรได้รับยกย่องนับถือแล้วก็มิได้หมำยควำมว่ำจะเป็นผลท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจขึ้นแก่คนงำน  
ซึ่งเฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก เรียกปัจจัยแห่งควำมใจในงำนว่ำ “ปัจจัยจูงใจ (Motivotor factors)” 
ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจในงำนว่ำ “ปัจจัยอนำมัย (Hygiene factors) หรือปัจจัย
บ ำรุงรักษำ (Maintenance factors)” 

2.3 ปัจจัยอนำมัยเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ทุกองค์กรควรจะมีเพื่อให้องค์กรอยู่ในสภำพที่
สมบูรณ์ แต่ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงำนโดยตรงและหำกมีปัจจัยน้ีคนท ำงำนจะมีควำมรู้สึกว่ำ
ตนเองมีมูลเหตุจูงใจที่จะปฏิบัติงำน  

กล่ำวโดยสรุป ปัจจัย จูงใจน้ันเป็นปัจจัยที่ จะส่งเส ริมให้บุคคลมีควำมพอใจและ
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน ซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยภำยในของตัวบุคคล และเป็นปัจจัยที่จูงใจบุคคล
ให้ท ำงำน ส่วนปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัยเป็นปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อควำมไม่พอใจ
ในกำรท ำงำน ทั้ งน้ี หำกบุ คคลไม่ ได้ รับกำรตอบส นองปัจจัย น้ีแล้วบุคคลน้ันจะไม่พอใจใน 
กำรปฏิบัติงำนจะท ำให้ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง อำจเกิดถดถอย หรือลำออกได้  

ตอนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ควำมหมำยของรูปแบบ 
อุทุมพร จำมรมำน (2541) กล่ำวว่ำ รูปแบบ หมำยถึง โครงสร้ำงของควำมเกี่ยวข้อง

ระหว่ำงหน่วยต่ำง ๆ ซึ่งน่ำจะมีมำกกว่ำหน่ึงมิติ หลำยตัวแปร และตัวแปรดังกล่ำวต่ำงมีควำม
เกี่ยวข้องเชิงสัมพันธ์หรือเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน 

เยำวดี วิบูลย์ศรี (2544) กล่ำวว่ำ รูปแบบ หมำยถึง รูปแบบคือวิธีกำรที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ได้ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมเข้ำใจตลอดทั้งจินตนำกำรที่มีต่อปรำกฏกำรณ์หรือเรื่องรำวใด ๆ ให้ปรำกฏ 
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โดยใช้กำรสื่อสำรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น ภำพวำด ภำพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเน่ือง หรือสมกำร
ทำงคณิตศำสตร์ให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และในขณะเดียวกันก็สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำว หรือประเด็น
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงกระชับภำยใต้หลักกำรอย่ำงมีระบบ 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552) กล่ำวว่ำ รูปแบบจ ำแนกออกเป็น 3 ควำมหมำย ดังน้ี 1) แผนภำพ
หรือภำพร่ำงของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริงรูปแบบในควำมหมำยน้ีมักจะเรียกทับ
ศัพท์ในภำษำไทยว่ำ “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้ำน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็นต้น  2) แบบแผน
ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรหรือสมกำรทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical model) และ 3) แผนภำพที่
แสดงถึงองค์ประกอบกำรท ำงำนของสิ่งใดสิ่งหน่ึง รูปแบบในควำมหมำยน้ีบำงทีเรียกกันว่ำภำพ
ย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรบริหำร รูปแบบ
กำรประเมิน เป็นต้น 

วำโร เพ็งสวัสด์ิ (2553) กล่ำวว่ำ รูปแบบ หมำยถึง กรอบควำมคิดทำงด้ำนหลักกำร วิธีกำร
ด ำเนินงำน และเกณฑ์ต่ำง ๆ ของระบบที่สำมำรถยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ได้ 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) กล่ำวว่ำ รูปแบบ หมำยถึง โครงสร้ำงหรือควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล
แบบย่อส่วนของปัจจัยต่ำง ๆ ที่ใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เข้ำใจง่ำยและมองเห็นเป็นรูปธรรม 

จำกควำมหมำยของรูปแบบสำมำรถสรุปได้ว่ำ รูปแบบ หมำยถึง สิ่งที่ เป็นตัวแทนของ
โครงสร้ำงทำงควำมคิดหรือองค์ประกอบ และแสดงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของ
เรือ่งใดเรื่องหน่ึงที่ใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เข้ำใจง่ำย และมองเห็นเป็นรูปธรรม 

ประเภทของรูปแบบ 
นิคม ทำแดง (2553) จ ำแนกชนิดของรูปแบบ 4 ประเภทคือ รูปแบบที่ยึดกฎเกณฑ์เป็น

รูปแบบที่มีระเบียบใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ รูปแบบที่ใช้พรรณนำเป็นรูปแบบที่ใช้บรรยำย
สิ่งที่เป็นอยู่ว่ำมีลักษณะเช่นไร รูปแบบที่มีตัวตนเป็นรูปแบบที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน และ
รูปแบบที่ไม่มีตัวตนเป็นรูปแบบที่ต้องจินตนำกำร 

Steiner (1988) ได้จ ำแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ รูปแบบเชิงกำยภำพ (Physical 
model) เป็นแบบจ ำลองที่ออกแบบมำจำกของจริงเพื่อเป็นต้นแบบของสิ่งหน่ึงสิ่งใด เช่น แบบจ ำลอง
เคร่ืองบิน และรูปแบบเชิงมโนทัศน์ (Conceptual model) ซึ่งเป็นรูปแบบเชิงควำมคิดของสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใด โดยจ ำลองมำจำกทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว (Conceptual model - of) หรือแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้
อธิบำยทฤษฎี (Theoretical model or Model - for) ซึ่งเป็นแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นจำกกรอบ
แนวคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐำนเพื่อช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้ำงต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 

Keeves (1988) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทำงกำรศึกษำและสังคมศำสตร์เป็น 5 
ประเภท ดังน้ี 
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1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue model) เป็นรูปแบบที่ ใช้กำรอุปมำอุปไมย
เทียบเคียงปรำกฏกำรณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในปรำกฏกำรณ์ที่เป็นนำมธรรม 

2. รูปแบบเชิงภำษำ (Semantic model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภำษำเป็นสื่อในกำรบรรยำย
หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำด้วยภำษำ แผนภูมิ หรือรูปภำพ เพื่อให้เห็นโครงสร้ำงทำงควำมคิด 
องค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรำกฏกำรณ์ น้ัน  ๆ และใช้ข้อควำมใน 
กำรอธิบำยเพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำงมำกขึ้น แต่ละจุดอ่อนของรูปแบบประเภทน้ีคือ ขำดควำมชัดเจน 
แน่นอนท ำให้ยำกแก่กำรทดสอบรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรน ำรูปแบบน้ีมำใช้กับกำรศึกษำจ ำนวน
มำก 

3. รูปแบบทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical model) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์
ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่ำจะน ำ ไปใช้ใน 
ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์มำกขึ้น โดยเฉพำะในกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำรูปแบบลักษณะน้ี
สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎี เพรำะสำมำรถน ำไปทดสอบสมมติฐำนได้รูปแบบทำงคณิตศำสตร์น้ี 
ส่วนมำกพัฒนำมำจำกรูปแบบเชิงภำษำ 

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model) เป็นควำมคิดที่แสดงออกผ่ำนทำงแผนผัง 
แผนภำพ ไดอะแกรม กรำฟ เป็นต้น 

5. รูปแบบเชิงสำเหตุ (Causal model) เป็นรูปแบบที่เริ่มมำจำกน ำเทคนิคกำรวิเครำะห์
เส้นทำง (Path analysis) ในกำรศึกษำเกี่ยวกับพันธุศำสตร์ รูปแบบเชิงสำเหตุท ำให้สำมำรถศึกษำ
รูปแบบเชิงข้อควำมที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดส ำคัญของรูปแบบน้ีคือ ต้องสร้ำงขึ้นจำกทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องหรืองำนวิจัยที่มีมำแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมกำรเส้นตรง แต่ละสมกำรแสดง
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่ำงตัวแปร จำกน้ันมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในสภำพกำรณ์ที่เป็นจริง
เพื่อทดสอบรูปแบบรูปแบบเชิงสำเหตุน้ีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

5.1   รูปแบบระบบเส้นเด่ียว (Recursive model) เป็นรูปแบบที่แสดงควำมสัมพันธ์ 
เชิงสำเหตุระหว่ำงตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทำงของกำรเป็นสำเหตุในทิศทำงเดียวโดยไม่มี
ควำมสัมพันธ์ย้อนกลับ 

5.2   รูปแบบเชิงสำเหตุเส้นคู่ (Non – recursive model) คือ รูปแบบที่แสดงถึ ง
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงตัวแปร โดยมีทิศทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรภำยในตัวแปร  
ตัวหน่ึง อำจเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกันจึงมีทิศทำงย้อนกลับได้ 

สรุปได้ว่ำ รูปแบบมีหลำยประเภททั้งในเชิงกำยภำพที่เป็นรูปธรรมและเชิงแนวคิดที่เป็น
นำมธรรม ส ำหรับรูปแบบทำงกำรศึกษำและสังคมศำสตร์ ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบที่ใช้กำรอุปมำอุปไมย
เทียบเคียงปรำกฏกำรณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในปรำกฏกำรณ์ที่เป็นนำมธรรม รูปแบบที่
ใช้ภำษำเป็นสื่อในกำรบรรยำยหรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำด้วยภำษำ แผนภูมิ รูปภำพ รูปแบบที่
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ใช้สมกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นสื่อในกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ และรูปแบบที่น ำเอำ 
ตัวแปรต่ำง ๆ มำสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2560) 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
Brown & Moberg (1980) ได้สัง เครำะห์ รูปแบบขึ้นจำกแนวคิดเชิงระบบ  (System 

approach) กับหลักกำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ (Contingency approach) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบ
ของรูปแบบประกอบด้วยสภำพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้ำง 
(Structure) กระบวนกำรจัดกำร (Management process) และกำรตัดสินใจสั่งกำร (Decision 
making) 

นิคม ทำแดง (2553) ได้ก ำหนดองค์ประกอบต่ำง ๆ ของรูปแบบ ดังน้ี 
1. ส่วนประกอบ เป็นส่วนหน่ึงของระบบซึ่งถูกก ำหนดขึ้นจำกกำรกระท ำต่ำง ๆ เพื่อแสดง

ผลลัพธ์ของระบบ 
2. ตัวแปร เป็นคุณสมบัติที่ก ำหนดขึ้นของระบบภำยใต้เงื่อนไขต่ำง ๆ กัน ซึ่งอำจจ ำแนกได้

หลำยชนิด 
3. พำรำมิเตอร์ เป็นคุณสมบัติของระบบ 
4. ฟังก์ชันควำมสัมพันธ์ เป็นฟังก์ชันที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพำรำมิเตอร์ และตัวแปร

ต่ำง ๆ ในระบบ ซึ่งจะบอกถึงพฤติกรรมของระบบน้ัน 
วำโร เพ็งสวัส ด์ิ (2553) ได้ให้แนวคิดกำรก ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่ำจะ

ประกอบด้วยอะไร จ ำนวนเท่ำใด มีโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร ขึ้นอยู่กับปรำกฏกำรณ์ 
ปัจจัยหรือตัวแปรต่ำง ๆ ที่ก ำลังศึกษำ ซึ่งจะออกแบบตำมแนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัย และหลักกำร
พื้นฐำนในกำรก ำหนดรูปแบบน้ัน ๆ เป็นหลัก 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) ได้ก ำหนดรูปแบบต้องมีองค์ประกอบอย่ำงน้อย 6 ประกำรคือ 
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของรูปแบบ ตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบหรือโครงสร้ำง กลไกหรือ
กระบวนกำรท ำงำน ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ในรูปแบบ และบริบทหรือสภำพแวดล้อม
ของรูปแบบ 

ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
Keeves (1988) กล่ำวว่ำ รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรมีลักษณะ 4 ประกำรดังน้ี 
1. รูปแบบควรประกอบด้วยควำมสัมพันธ์อย่ำงมีโครงสร้ำงมำกกว่ำควำมสัมพันธ์ที่

เกี่ยวเน่ืองกันแบบรวม ๆ  
2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวในทำงพยำกรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งสำมำรถรวบรวมได้ โดย  

กำรสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
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3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษำ ดังน้ัน นอกจำก
รูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในกำรพยำกรณ์ได้ ควรใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงมโนทัศน์ใหม่และสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ  
ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นกำรขยำยในเรื่องที่ก ำลังศึกษำ 

เบญจพร แก้วมีศรี (2545) กล่ำวว่ำ รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังน้ี 
1. รูปแบบควรประกอบด้วยควำมสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้ำงระหว่ำงตัวแปรมำกกว่ ำ

ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของ  
กำรพัฒนำรูปแบบ 

2. รูปแบบควรน ำไปสู่กำรท ำนำยผลที่ตำมมำ ซึ่ งสำมำรถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้ำปรำกฏว่ำไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบน้ัน
ต้องถูกยกเลิก 

3. รูปแบบควรอธิบำยโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษำได้อย่ำงชัดเจน 
4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และกำรสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ (Body of knowledge) ในเร่ืองที่ก ำลัง
ศึกษำ 

5. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องน้ัน ๆ  
กำรพัฒนำรูปแบบ 
Keefe, Valentine, Clark & Irvin (1994) กล่ำวถึงหลักกำรกว้ำง ๆ เพื่อกำรสร้ำงรูปแบบ

ไว้แบบ 4 ประกำร ดังน้ี 
1. รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยควำมสัมพันธ์อย่ำงมีโครงสร้ำงของตัวแปรมำกกว่ำ

ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเชื่อมโยงแบบเส้นตรงธรรมดำทั่วไปน้ันก็มี
ประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำวิจัยในช่วงต้นของกำรพัฒนำรูปแบบ 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทำงในกำรพยำกรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรใช้รูปแบบได้ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยกำรสังเกตและหำข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3. รูปแบบควรต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษำ ดังน้ัน นอกจำก
รูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในกำรพยำกรณ์ได้ ควรใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์น้ันได้ด้วย 

4. นอกจำกคุณสมบัติต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงมโน
ทัศน์ใหม่ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นกำรขยำยองค์ควำมรู้ในเรื่องที่
ก ำลังศึกษำด้วย 

นอกจำกน้ี กำรพัฒนำรูปแบบอำจมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว
อำจแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ กำรสร้ำงหรือกำรพัฒนำรูปแบบ (Construct) และกำรหำ 
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ควำมตรงของรูปแบบ (Validity) ส่วนรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ำมีกำรด ำ เนินกำรอย่ำงไรน้ัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะและแนวคิด ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบน้ัน ๆ (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2560) 

Meason, Albert & Khedourri (1985) ได้เสนอขั้นตอนกำรสร้ำงรูปแบบไว้ ดังน้ี 
1. ขั้นรวบรวมปัญหำ (Problem formulation) เพื่อให้รู้ว่ำอะไรคือปัญหำที่แท้จริง 
2. ขั้นพัฒนำรูปแบบ (Model construction) ด ำเนินกำรหลังจำกกำรรวบรวม ปัญหำ 

พิจำรณำวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกำรสร้ำง และลักษณะเฉพำะที่ต้องกำรของผลผลิต อำศัยข้อมูล
สำรสนเทศที่จ ำเป็น และค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและควำมต้องกำรของผู้ใช้ด้วย เพรำะถ้ำ
รูปแบบมีค่ำใช้จ่ำยสูงและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ควรใช้หลักวิชำกำรในกำรพิจำรณำว่ำควรน ำ  
ตัวแปรใดบ้ำงมำวำงไว้ในรูปแบบที่จะสร้ำง มีกำรประเมินค่ำ และควำมแปรปรวนอย่ำงระมัดระวัง 
เมื่อสร้ำงเสร็จแล้ว ต้องดูว่ำครอบคลุมตัวแปรทั้งหมดหรือไม่ มีควำมบกพร่องตรงไหนบ้ำง 

3. ขั้นกำรทดสอบรูปแบบ (Testing) 
4. ขั้นกำรน ำไปใช้ (Implementation) เพื่อดูว่ำบรรลุผลส ำเร็จหรือมีควำมสมบูรณ์หรือไม่ 
5. ขั้นพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย (Model updating) เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

และสถำนกำรณ์ที่มำกระทบจำกภำยนอกและภำยในองค์กร 
ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) ได้กล่ำวถึง กระบวนกำรทั่ว ๆ ไปของขั้นตอนกำรสร้ำงรูปแบบ 

ดังน้ี 
1. กำรศึกษำสภำพปัญหำและ/ หรือองค์ประกอบของรูปแบบด้วยกำรศึกษำ เอกสำรและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง อำจมีกำรสอบถำม สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
รูปแบบน้ัน ๆ หรือศึกษำดูงำนในหน่วยงำนที่มีผลงำนเด่นในด้ำนน้ัน ๆ  

2. น ำข้อมูลจำกขั้นที่ 1 มำยกร่ำงหรือสร้ำงรูปแบบด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ หรือผลกำร
วิเครำะห์ทำงสถิติจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น จัดองค์ประกอบและรำยละเอียดของรูปแบบ  
มีกำรตรวจสอบร่ำงรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชำญ และปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 

กำรสร้ำงรูปแบบ (Model) น้ันไม่มีข้อก ำหนดที่ตำยตัวแน่นอนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำง  
แต่โดยทั่วไปจะเริ่มจำกกำรศึกษำองค์ควำมรู้ (Intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษำจะสร้ำง
รูปแบบให้ชัดเจน จำกน้ันจึงค้นหำข้อเท็จจริง สมมติฐำน และหลักกำรของรูปแบบที่พัฒนำแล้วสร้ำง
รูปแบบตำมหลักกำรที่ก ำหนดขึ้น 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบท ำได้ 2 ขั้นตอน 
ดังน้ี 

1. กำรสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบ ผู้วิจัยจะสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบขึ้นมำก่อนเป็นรูปแบบ
ตำมสมมติฐำน โดยกำรศึกษำค้นคว้ำทฤษฎีและแนวควำมคิดที่มีผู้พัฒนำไว้แล้วในเร่ืองเดียวกัน หรือ
เรื่องอื่น ๆ และผลกำรศึกษำหรือผลกำรวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ สภำพสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วย
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ให้สำมำรถก ำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่ำง ๆ ของรูปแบบน้ัน หรือล ำดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบ กำรพัฒนำรูปแบบน้ันจะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรำกฐำนส ำคัญ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำที่ลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำรูปแบบเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้วิจัยอำจจะคิดโครงสร้ำงของ
รูปแบบขึ้นมำก่อนแล้วปรับปรุง โดยอำศัยข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรศึกษำค้นคว้ำทฤษฎี แนวคิดของ
รูปแบบ หรือผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือท ำกำรศึกษำองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัวแล้ว
คัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส ำคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้ำงของรูปแบบก็ได้ หัวใจส ำคัญ
ของขั้นตอนน้ีอยู่ที่กำรเลือกเฟ้นองค์ประกอบในรูปแบบ ตัวแปร หรือกิจกรรมเพื่อให้ได้รูปแบบที่
เหมำะสม ดังน้ัน ผู้วิจัยควรก ำหนดหลักกำรในกำรพัฒนำรูปแบบอย่ำงชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่
ซับซ้อนสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ง่ำย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่สำมำรถอธิบำยผลได้มำก ฯลฯ ใน
กำรวิจัยบำงเรื่องจ ำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสม 

2. กำรทดสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจำกได้พัฒนำรูปแบบในขั้นต้นแล้ ว
จ ำเป็นต้องทดสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบที่พัฒนำขึ้น แม้ว่ำจะพัฒนำโดยมีรำกฐำนจำกทฤษฎี 
แนวคิด รูปแบบของผู้อื่น และผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ หรือได้รับกำรกลั่นกรองจำกผู้เชี่ยวชำญแล้วก็ตำม 
แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตำมสมมติฐำน ซึ่งจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถำนกำรณ์จริงหรือท ำ 
กำรทดลองน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ บำงคร้ังจึงใช้ค ำ ว่ำ 
กำรทดสอบประสิทธิภำพของรูปแบบ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในสถำนกำรณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบ
ที่พัฒนำในสถำนกำรณ์จริงจะช่วยให้ทรำบอิทธิพลหรือควำมส ำคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปร
ต่ำง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือควำมส ำคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรในรูปแบบ ผู้วิจัย
อำจปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ำมีอิทธิพลหรือมีควำมส ำ คัญน้อย
ออกจำกรูปแบบของตนซึ่งจะท ำให้ได้รูปแบบที่เหมำะสมยิ่งขึ้น 

วำโร เพ็งสวัสด์ิ (2553) ได้สรุปว่ำกำรพัฒนำรูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
กำรสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบ และกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังน้ี 

1. กำรสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบ ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบขึ้นมำก่อน
เป็นรูปแบบตำมสมมติฐำน (Hypothesis model) โดยศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และผลกำรวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ี ผู้วิจัยอำจจะศึกษำรำยกรณีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรในเร่ืองน้ัน ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
ซึ่งผลกำรศึกษำจะน ำมำใช้ก ำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่ำง ๆ ภำยในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่ำน้ัน หรือล ำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบใน
รูปแบบ ดังน้ัน กำรพัฒนำรูปแบบในขั้นตอนน้ีจะต้องอำศัยหลักกำรของเหตุผลเป็นรำกฐำนส ำคัญ  
ซึ่งโดยทั่วไปกำรศึกษำในขั้นตอนน้ีจะมีขั้นตอนย่อย ๆ ดังน้ี 

1.1   กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำสำรสนเทศที่ได้มำวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์เป็นร่ำงกรอบควำมคิดกำรวิจัย 
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1.2  กำรศึกษำจำกบริบทจริงในขั้นตอนน้ีอำจจะด ำเนินกำรได้หลำยวิธี ดังน้ี 
1.2.1 กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันของหน่วยงำน  

โดยศึกษำควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษำอำจจะใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ 
กำรสอบถำม กำรส ำรวจ กำรสนทนำกลุ่ม เป็นต้น 

1.2.2  กำรศึกษำรำยกรณี  (Case study) หรือพหุกรณี  หน่วยงำนที่ประสบ
ผลส ำเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษำ เพื่อน ำมำเป็นสำรสนเทศที่ส ำคัญในกำรพัฒนำรูปแบบ 

1.2.3 กำรศึกษำข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญ วิธีศึกษำอำจจะใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เป็นต้น 

1.3   กำรจัดท ำรูปแบบ ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 และข้อ
1.2 มำวิเครำะห์และสังเครำะห์เพื่อก ำหนดเป็นกรอบควำมคิดกำรวิจัย เพื่อน ำมำจัดท ำรูปแบบ 
อย่ำงไรก็ตำม ในงำนวิจัยบำงเรื่องนอกจำกจะศึกษำตำมขั้นตอนที่กล่ำวมำแล้ว ผู้วิจัยอำจจะศึกษำ
เพิ่มเติมโดยใช้กระบวนกำรวิจัยแบบเดลฟำย (Delphi technique) หรือกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion: FGD) ในกำรพัฒนำรูปแบบก็ได้ 

2. กำรทดสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบ ภำยหลังที่ได้พัฒนำรูปแบบในขั้นตอนแรกแล้ว
จ ำเป็นที่จะต้องทดสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่ำว เพรำะรูปแบบที่พัฒนำขึ้นถึงแม้จะพัฒนำ
โดยมีรำกฐำนจำกทฤษฎี แนวควำมคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ แต่ก็เป็นเพียง
รูปแบบตำมสมมติฐำน ซึ่งจ ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของรูปแบบว่ำมีควำมเหมำะสม
หรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภำพตำมที่มุ่งหวังหรือไม่ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในสถำนกำรณ์จริง
หรือทดลองใช้รูปแบบในสถำนกำรณ์จริงจะช่วยให้ทรำบอิทธิพลหรือควำมส ำคัญขององค์ประกอบ
ย่อยหรือตัวแปรต่ำง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอำจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยกำรตัดองค์ประกอบหรือ 
ตัวแปรที่พบว่ำไม่มีอิทธิพลหรือมีควำมส ำคัญน้อยออกจำกรูปแบบ ซึ่งจะท ำให้ได้รูปแบบที่มี  
ควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 

ข้ันตอนกำรทดสอบรูปแบบ 
จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของกำรสร้ำงรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบน้ันด้วยข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ของรูปแบบ รูปแบบที่สร้ำงขึ้นจึงควรมีควำมชัดเจน 
และเหมำะสมกับวิธีทดสอบ โดยปกติแล้วกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์มักจะ
ด ำเนินกำรทดสอบรูปแบบด้วยวิธีทำงสถิติ ผลของกำรทดสอบจะน ำไปสู่กำรยอมรับหรือปฏิเส ธ
รูปแบบน้ันและน ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎีใหม่ต่อไป (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2560) สรุปได้ว่ำ กำรทดสอบ
หรือตรวจสอบรูปแบบสำมำรถจะท ำได้ 2 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1. กำรทดสอบรูปแบบด้วยกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประเมินกำรศึกษำ (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ได้ก ำหนด
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เกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 4 หมวดมำตรฐำนคือ มำตรฐำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility 
standards) มำตรฐำนด้ำนควำมเป็นไปได้ (Feasibility standards) มำตรฐำนด้ำนควำมเหมำะสม 
(Propriety standards) และมำตรฐำนด้ำนควำมถู กต้องครอบคลุ ม (Accuracy standards) 
(Madaus, Scriven & Stufflebeam, 1983) 

2. กำรทดสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรทดสอบรูปแบบหรือกำรประเมินในบำงเรื่อง
ก็ไม่สำมำรถกระท ำได้ด้วยข้อจ ำกัดสภำพกำรณ์ ต่ำง ๆ ซึ่ง Eisner (1976) ได้เสนอแนวคิดของ 
กำรทดสอบหรือประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

2.1  กำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์อย่ำงลึกซึ้งเฉพำะใน
ประเด็นที่ถูกพิจำรณำ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ตัดสินใจเสมอไปแต่อำจจะผสมผสำนกับปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรพิจำรณำเข้ำด้วยกันตำมวิจำรณญำณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมเหมำะสมของสิ่งที่จะ
ท ำกำรประเมิน 

2.2  รูปแบบกำรประเมินที่เป็นควำมช ำนำญเฉพำะทำง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนำมำจำกแบบกำรวิจำรณ์งำนศิลปะ (Art criticism) ที่มีควำมละเอียดอ่อนลึกซึ้ง 
และต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญระดับสูงมำเป็นผู้วินิจฉัย เน่ืองจำกเป็นกำรวัดคุณค่ำที่ไม่อำจประเมินด้วย
เคร่ืองวัดใด ๆ และต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประเมินอย่ำงแท้จริง แนวคิดน้ีได้น ำมำ
ประยุกต์ใช้ในทำงกำรศึกษำระดับสูงมำกขึ้น ทั้งน้ี เพรำะเป็นองค์ควำมรู้เฉพำะสำขำ ผู้ที่ศึกษำเรื่อง
น้ันจริง ๆ จึงจะทรำบและเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ดังน้ัน ในวงกำรศึกษำจึงนิยมน ำรูปแบบน้ีมำใช้ในเรื่องที่
ต้องกำรควำมลึกซึ้งและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 

2.3  รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในกำรประเมินโดยให้ควำมเชื่อถือ
ว่ำผู้ทรงคุณวุฒิน้ันเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ี มำตรฐำนและเกณฑ์พิจำรณำต่ำง  ๆ น้ัน จะ
เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์และควำมช ำนำญของผู้ทรงคุณวุฒิน่ันเอง 

2.4  รูปแบบที่ยอมให้มีควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรท ำงำนของผู้ทรงคุณวุฒิตำม
อัธยำศัยและควำมถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่กำรก ำหนดประเด็นส ำคัญที่จะน ำมำพิจำรณำกำรบ่งชี้
ข้อมูลที่ต้องกำรกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผล กำรวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีกำรน ำเสนอ 

2.5  กำรทดสอบรูปแบบโดยกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มักจะใช้กับ
กำรพัฒนำรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟำย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนำรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟำยเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ำรูปแบบที่พัฒนำขึ้นในรอบสุดท้ำยมำจัดท ำเป็นแบบสอบถำมที่มีลักษณะ
เป็นแบบประมำณค่ำ (Rating scale) เพื่อน ำไปส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ 
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2.6  กำรทดสอบรูปแบบโดยกำรทดลองใช้รูปแบบน้ี ผู้วิจัยจะน ำรูปแบบที่พัฒนำขึ้นไป
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมอย่ำงครบถ้วน ผู้วิจัยจะน ำข้อค้นพบที่ได้
จำกกำรประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) ได้แบ่งขั้นตอนกำรตรวจสอบรูปแบบ (Model testing)  
2 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. กำรทดลองใช้รูปแบบกับหน่วยตัวอย่ำง 
2. กำรประเมินผลกำรทดลองกำรใช้รูปแบบด้วยกำรให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องประเมินควำ ม

เหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ รวมทั้งมีกำรแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม  ติดตำมผลกำร
ประเมิน แล้วจึงสรุปผลได้รูปแบบที่ต้องกำร 

กำรตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนำขึ้นมำน้ันมีหลำยวิธี อำจจะให้ผู้เชี่ยวชำญช่วยวิเครำะห์จำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ทั้งปริมำณ (Quantitative) และคุณภำพ (Qualitative) กำรตรวจสอบรูปแบบ
ควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่ำง คือ กำรตรวจสอบควำมมำกน้อยของควำมสัมพันธ์ ควำมเกี่ยวข้อง 
เหตุผลระหว่ำงตัวแปร และกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ของควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว โดยสำมำรถ
ประมำณค่ำข้ำมช่วงเวลำ กลุ่มตัวอย่ำง หรือสถำนที่ได้ หรืออ้ำงอิงจำกกลุ่มตัวอย่ำงไปหำประชำกรได้ 
โดยผลกำรตรวจสอบจะน ำไปสู่ค ำตอบสองประเด็นคือกำรสร้ำงรูปแบบและกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
รูปแบบเดิม Eisner (1976) 

พูนสุข หิงคำนนท์ (2540) และ เบญจพร แก้วมีศรี (2545) ได้เสนอว่ำ รูปแบบในบำงเรื่อง
ต้องกำรควำมละเอียดอ่อนมำกกว่ำกำรวิจัยเชิงปริมำณคือ กำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิเชื่อว่ำกำร
รับรู้ที่เท่ำกันเป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

1. กำรประเมินในแนวทำงน้ี ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ตำมแบบ
กำรประเมินอิงเป้ำหมำย (Goal - based model) หรือกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำมกำรประเมินแบบตอบสนองควำมต้องกำร (Responsive model) หรือประเมินเพื่อกำรตัดสินใจ 
(Decision making model) อย่ำงหน่ึงอย่ำงใด แต่เป็นกำรวิเครำะห์วิจำรณ์อย่ำงลึกซึ้งเฉพำะ
ประเด็นที่น ำมำพิจำรณำ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ตัดสินใจเสมอไป แต่อำจจะผสมผสำนปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรพิจำรณำเข้ำด้วยกันตำมวิจำรณญำณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภำพ ประสิทธิภำพ หรือควำมเหมำะสมของสิ่งที่ท ำ กำร
ประเมิน 

2. กำรประเมินที่เน้นควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในเรื่องที่จะประเมิน โดยพัฒนำมำจำก
รูปแบบกำรวิจำรณ์งำนศิลปะ (Art criticism) ที่มีควำมละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ
ระดับสูงมำเป็นผู้วินิจฉัย เน่ืองจำกเป็นกำรวัดคุณค่ำที่มิอำจประเมินด้วยเคร่ืองวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของผู้ประเมินอย่ำงแท้จริง 
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3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในกำรประเมิน โดยเชื่อว่ำผู้ทรงคุณวุฒิ
น้ันมีควำมเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มำตรฐำนและเกณฑ์กำรพิจำรณำจะเกิดจำกประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง 

4. รูปแบบที่ให้ควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรท ำงำนของผู้ทรงคุณวุฒิ พิจำรณำตำมอัธยำศัย
และควำมถนัดของแต่ละละคน นับต้ังแต่กำรก ำหนดประเด็นส ำคัญที่จะพิจำรณำ กำรบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องกำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผล กำรวินิจฉัย ตลอดจนวิธีกำรน ำเสนอ 

ดังน้ัน ในขั้นตอนกำรทดสอบรูปแบบ นักวิจัยอำจเลือกใช้วิธีกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม 
และควำมเป็นไปได้หลำยวิธี นอกจำกกำรให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ เช่น กำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ 
(Connoisseurship) ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรเลือกผู้เชี่ยวชำญที่เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตำมจ ำนวนที่เหมำะสมในแต่ละกลุ่ม ก ำหนดให้เป็นกลุ่มผู้ตรวจสอบร่ำงรูปแบบก่อนน ำไป
ทดลองใช้ ข้อควรระวังอย่ำงยิ่งในกำรให้ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบคือ ผู้วิจัยต้อง
เลือกบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงเข้มงวดเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำร หรือกิจกำรน้ัน  ๆ 
อย่ำงแท้จริง โดยต้องมีเกณฑ์ในกำรก ำหนดคุณสมบัติและควำมเชี่ยวชำญของผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 
3 ประกำร เพื่อกลั่นกรองให้ได้บุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงแท้จริง อำจจะท ำให้รูปแบบที่ได้ไม่มี
ประสิทธิภำพและขำดควำมน่ำเชื่อถือ (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2560) 

สิ่งส ำคัญอีกประกำรหน่ึง ในกำรทดลองใช้รูปแบบที่นักวิจัยพัฒนำขึ้นมำ ส่วนใหญ่จะ
ประเมินผลด้วยกำรให้ผู้บริหำรหรือผู้ที่จะใช้รูปแบบน้ัน ๆ ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ 
และปรับปรุงก่อนน ำไปใช้จริง โดยใช้แบบสอบถำมและหรือกำรสัมภำษณ์ หรือตรวจสอบ/  ยืนยัน
รูปแบบที่เหมำะสมและเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของรูปแบบโดยวิธีกำรชำติพันธุ์วรรณนำ (Ethnographic 
future research) เป็นต้น แต่มีส่วนน้อยที่ประเมินจำกผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดจำกกำรใช้
รูปแบบของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ใช้รูปแบบ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and 
Development: R&D) โดยมีรูปแบบที่พัฒนำขึ้นเป็นนวัตกรรมและมีตัวแปรตำมที่ เป็นผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจำกกำรใช้รูปแบบน้ัน ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนของกำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบ แต่เป็น
กำรทดลองว่ำรูปแบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้รูปแบบน้ันจริง ๆ งำนวิจัยที่มีกำรทดลองใช้รูปแบบและวัดผลผลิตที่เกิดจำก
กำรใช้รูปแบบว่ำใช้ได้ผลจริงหรือไม่ เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด และเป็นวิธีกำร
ตรวจสอบรูปแบบที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด  (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2560) 

รูปแบบโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน 
โปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน (Community Health Workers: CHWs) ได้รับ

กำรออกแบบเพื่อปรับปรุงกำรเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ เพิ่มควำมรู้ กำรป้องกันโรค และเพิ่มผลลัพธ์ทำง
สุขภำพที่เหมำะสมส ำหรับประชำชน โปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนได้รับกำรปรับปรุงอย่ำง
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ละเอียดรอบคอบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันในแต่ละชุมชน รูปแบบโปรแกรม
ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนมีหลำยประเภทซึ่งแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับกำรให้บริกำ รผู้ป่วยและ
สมำชิกในชุมชนที่ให้บริกำรและเป้ำหมำยของโปรแกรมสุขภำพภำยใต้ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รูปแบบวิธีกำรให้บริกำรชุมชนในชนบทและรูปแบบวิธีกำรที่สำมำรถปรับให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ชุมชน (U.S. Department of Health and Human Services Health Resources and Services 
Administration, 2011) ดังน้ี 

1. รูปแบบผู้จัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ (Promotora de Salud) หรือประชำชนทั่วไปที่
ปฏิ บั ติ งำนสำธำรณ สุ ข  (Lay Health Worker) (Promotora de Salud/Lay Health Worker 
model) 

2. รูปแบบสมำชิกทีมผู้ให้บริกำรดูแลสุขภำพ (Member of care delivery team mode)  
3. รูปแบบผู้ประสำนงำนกำรดูแลหรือนักจัดกำร (Care coordinator/ Manager model) 
4. รูปแบบนักสุขศึกษำ (Health educator model) 
5. รูปแบบกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรลงทะเบียน (Outreach and Enrollment 

agent model) 
6. รูปแบบนักจัดกำรชุมชนและกำรสร้ำงสมรรถนะ  (Community organizer and 

Capacity builder model) 
จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. กำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน ผู้วิจัยศึกษำสภำพปัญหำและองค์ประกอบของรูปแบบจำกกำรค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ แนวคิด 
ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกร่ำงรูปแบบด้วยผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1  จัดองค์ประกอบ 
และรำยละเอียดของรูปแบบตำมสมมติฐำน (Hypothesis model) 

2. กำรสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ผู้วิจัยน ำร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนเข้ำสู่เวทีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) จ ำนวน 3 กลุ่ม เพื่อก ำหนด
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่ำง ๆ ภำยในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบ
หรือตัวแปรเหล่ำน้ัน หรือล ำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ในระหว่ำงกำรจัดเวที
กำรสนทนำกลุ่มอำจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดยกำรตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ำไม่มีอิทธิพล
หรือมำควำมส ำคัญน้อยออกจำกรูปแบบ ซึ่งจะท ำให้ได้รูปแบบที่มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้นแล้วน ำ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 
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3. กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ภำยหลังกำรจบกำรสนทนำกลุ่ม ผู้วิจัยจะขอควำมร่วมมือผู้ร่วม
สนทนำกลุ่มช่วยตอบแบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบที่ประยุกต์จำกเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
4 หมวดมำตรฐำนคือ มำตรฐำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility standards) มำตรฐำนด้ำนควำม
เป็นไปได้ (Feasibility standards) มำตรฐำนด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety standards) และ
มำตรฐำนด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) ของคณะกรรมกำรพัฒนำเกณฑ์
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ป ร ะ เมิ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ( Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation) (Madaus et al., 1983) 

4. กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ผู้วิจัยน ำรูปแบบไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นกำร
ทดลองว่ำรูปแบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกิดผลกำ ร
ปฏิบัติงำนที่เกิดจำกกำรใช้รูปแบบน้ันจริง ๆ กำรวิจัยคร้ังน้ีมีกำรทดลองใช้รูปแบบและวัดผลที่เกิด
จำกกำรใช้รูปแบบว่ำใช้ได้ผลจริงหรือไม่ เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด และเป็ น
วิธีกำรตรวจสอบรูปแบบที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด 

ตอนท่ี 4 งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1. ผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล/ ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ผลงำนวิจัยในประเทศ  
ศิริลักษณ์ ช่วยดี, โสภิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ นินทจันทร์ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับ

กำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิตชุมชนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ต ำแหน่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต่ำงกัน และระดับควำมรู้ของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเกี่ยวกับโรคจิตเวชและกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่ำงกัน มีค่ำเฉลี่ยกำรปฏิบัติงำนด้ำน  
จิตเวชและสุขภำพจิตชุมชนแตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยคร้ังน้ีสำมำรถใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ  
กำรด ำเนินงำนด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิตชุมชนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รวมถึง
พัฒนำโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิตชุมชนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ 

ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย 
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พบว่ำ ควำมรู้ เจตคติ กำรรับ รู้บทบำท และกำรปฏิบั ติงำนอยู่ในระดับปำนกลำง กำรได้ รับ  
แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเรียงล ำดับตำมควำมสำมำรถใน
กำรอธิบำยควำมแปรปรวนของกำรปฏิบั ติงำนจำกมำกไปหำน้อยได้ ดังน้ี 1) แรงจูงใจใน  
กำรปฏิบัติงำน มีผลทำงบวกต่อกำรปฏิบัติงำนสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนได้ร้อยละ 39.9  
(R Square = 0.399) 2) กำรรับรู้บทบำทมีผลทำงบวกต่อกำรปฏิบัติงำนสำมำรถอธิบำยควำม
แปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 50.8 (R Square Change = 0.109 , R Square = 
0.508) และ 3) เพศ สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 52.8  
(R Square Change = 0.020, R Square = 0.528) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเพศชำย
ปฏิบัติงำนได้ดีกว่ำเพศหญิง ตัวแปรดังกล่ำวสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำนได้ร้อยละ 52.8  
โดยมีข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไปคือ 1) ควรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเพิ่มเติม เพื่อให้
ได้ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่อำจนอกเหนือจำกกำรวิจัยในคร้ังน้ี  และ 2) ควรพัฒนำรูปแบบ 
กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ปรำงค์ จักรไชย, อภิชัย คุณีพงษ์ และวรเดช ช้ำงแก้ว (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัว จังหวัด
ปทุมธำนี พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัวมีกำรปฏิบัติงำนภำพรวม

อยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.84, S.D. = 0.86) ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ พบว่ำ ปัจจัยกำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและปัจจัยค้ ำจุนในกำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัว อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (r= 0.33, 0.30 และ 0.52 ตำมล ำดับ) ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
ได้แก่ กำรได้รับค ำแนะน ำควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในทีมหมอครอบครัวจำก
บุคลำกรสำธำรณสุข นโยบำยที่จูงใจและกำรสนับสนุนปัจจัยค้ ำจุนแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัวอย่ำงต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
สำมำรถปฏิบัติงำนในทีมหมอครอบครัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

จำรุกิตต์ิ สุริโย (2556) ได้ศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนของเทศบำลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ 
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้ำน
สำธำรณสุขของเทศบำลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรำยด้ำนมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมำก 
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ล ำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพ รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรป้องกัน ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และ
ด้ำนกำรรักษำพยำบำล ตำมล ำดับ ส่วนปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนของเทศบำลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีผลกำรปฏิบัติอยู่
ในระดับมำก รำยด้ำนมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม และด้ำน
คุณลักษณะของบุคลำกร ส่วนที่มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนนโยบำยและกำรจัดกำร และ
ด้ำนลักษณะขององค์กร และปัจจัยที่ในกำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ - ผลต่อประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่ บ้ำนด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนของเทศบำลเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจำรณำรำยได้พบว่ำ ด้ำน
ลักษณะสภำพแวดล้อมและด้ำนนโยบำยกำรจัดและกำรปฏิบัติ มีควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ  - ผลต่อ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.001 

ชฎำรัตน์ แก้วเวียงเดช, พัดชำ หิรัญวัฒนกุล และสมเสำวนุช จมูศรี (2560) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับผลของกำรส่งเสริมควำมรู้ ทัศนคติ และทักษะกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แก่แกนน ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมรู้และทักษะปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหลังกำรเข้ำ
อบรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงกว่ำก่อนกำรเข้ำอบรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 
0.000, 95%CI: (-2.08) – (-0.66)) และ (p = 0.000, 95%CI: (-7.46) – (-4.08)) ตำมล ำดับ ส่วน
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนระหว่ำงก่อนและหลังกำรเข้ำอบรมไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.932 , 
95% CI: (-1.92) – (2.10)) จำกผลกำรวิจัยมีข้อเสนอแนะว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ควรได้รับกำรอบรมควำมรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ควำมช ำนำญและกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติเชิงบวกอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งอำจ
ส่งผลให้นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลส ำเร็จและยั่งยืน 

กิตติ วงศ์ปทุมทิพย์ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบว่ำ 
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกำของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีคะแนน
เฉลี่ยกำรส่วนร่วมอยู่ ในระดับมำก และมีคะแนนเฉลี่ย เรียงจำกมำกไปหำน้อยคือ ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรเฝ้ำระวังโรคและด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรค ตำมล ำดับ และกลุ่มอำยุ 
กำรได้รับกำรอบรมที่ต่ำงกันมีระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกำของ
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อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแตกต่ำงกัน ส่วนอำยุและกำรฝึกอบรมมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 

เมธี สุทธศิลป์, เนตรนภำ สำสังข์ และทัศพร ชูศักด์ิ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนในระดับสูง ร้อยละ 13.8 ปำนกลำง ร้อยละ 
64.6 และน้อย ร้อยละ 21.7 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อตำมแนวชำยแดนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ทัศนคติต่อกำรปฏิบัติงำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดน (r = 0.387) 
กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำม
แนวชำยแดน (r = 0.040) และกำรรับรู้นโยบำยกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดน  
(r = 0.012) ซึ่งปัจจัยเหล่ำน้ีสำมำรถท ำนำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำม
แนวชำยแดนได้ร้อยละ 43.8 โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ปัจจัยด้ำนทัศนคติ
ต่อกำรปฏิบัติงำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนสำมำรถร่วมท ำนำยได้สูงสุด  ผลกำรวิจัย
คร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนที่ รับผิดชอบควรเพิ่มควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยในกำรด ำเนินงำน
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มำกขึ้นและ
ครอบคลุมทั้งหมด 

ภิรญำ จ ำปำศรี, สมสมัย รัตนกรีฑำกุล และวรรณรัตน์ ลำวัง (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในจังหวัดนครปฐม  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยในภำพรวมและรำยด้ำน 6 ด้ำนอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนกำรค้นหำและประเมินปัญหำสุขภำพ ด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและทะเบียนคน
พิกำรในชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผนฟื้นฟูสมรรถภำพ กำรประสำนงำนและกำรส่งต่อ ด้ำนกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพเชิงรุก ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และด้ำนกำรประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ กำรรับรู้บทบำท 

(β = 0.38) ปัจจัย จูงใจ (β = 0.36) และปัจจัยค้ ำจุน (β = -0.10) สำมำรถร่วมกันท ำนำยกำร
ปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 40.4 ผลกำรศึกษำน้ีให้ข้อเสนอแนะว่ำพยำบำลควรพัฒนำกลวิธีในกำร
ส่งเสริมกำรรับรู้บทบำท และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
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หมู่บ้ำน เพื่อให้มีกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยอย่ำง
ครอบคลุมเพิ่มมำกขึ้นจะท ำให้คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

อติเทพ จินดำ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในจังหวัดพังงำ พบว่ำ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนส่วนใหญ่มีควำมรู้เร่ืองกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ใน
ระดับสูง ระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสนับสนุน และกำรปฏิบัติงำนควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่
ในระดับมำก อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพหลัก รำยได้เฉลี่ย ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน กำรด ำรงต ำแหน่งอื่นในชุมชน ระดับควำมรู้ และ
ระดับปัจจัยจูงใจที่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่
แตกต่ำงกัน 

แจ่มนภำ ใขค ำ, ชลิยำ ศิริกำล, ถนอมศักด์ิ บุญสู่ และแก้วใจ มำลีลัย (2561) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรส่งเสริม
สุขภำพผู้สูงอำยุ ต ำบลธำตุ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 แรงสนับสนุนทำงสังคม ได้แก่ แรงสนับสนุนทำง
สังคมด้ำนอำรมณ์ ด้ำนกำรประเมิน และด้ำนทรัพยำกร มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ณัฐวุฒิ ช่วยหอม (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน
ป้องกันและควบคุมวัณโรคของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ต ำบลท่ำทองใหม่ อ ำเภอ  
กำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีกำรปฏิบัติงำ น
ป้องกันและควบคุมวัณโรคอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 59.9 และกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรอบรมหรือให้ควำมรู้เร่ืองวัณโรค และระดับควำมรู้เกี่ยวกับวัณโรค อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ จำกกำรค้นพบดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ควรจัดกำรอบรมหรือ
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัณโรคแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อเพิ่มระดับควำมรู้ และ
ควรมีศึกษำวิจัยเชิงทดลองในเรื่องกำรป้องกันและควบคุมวัณโรคของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

ตวงพร กตัญญุตำนนท์  และคณะ (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
โรคเบำหวำนตำมบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน: โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลแห่งหน่ึง ในจังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับโรคเบำหวำนตำมบทบำทของ 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.44, S.D. = 0.36) ลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส ำหรับอำยุ 
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ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพกำรสมรส รำยได้ ระยะเวลำในกำรปฏิบั ติงำน ควำม รู้เกี่ ยวกับ
โรคเบำหวำน ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับโรคเบำหวำน กำรสนับสนุนทำงสังคมจำก
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโดยรวม และด้ำนกำรประเมิน มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
โรคเบำหวำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.207, r = 0.222) ส่วนแรงสนับสนุนทำง
สังคม ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนเคร่ืองมือหรือสิ่งของ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับโรคเบำหวำน 

พิทักษ์พงษ์ กุลวิมล, อำรยำ ประเสริฐชัย และวรำงคณำ จันทร์คง (2561) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำน
หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว พบว่ำ 1) ปัจจัยกำรท ำงำนเป็นทีมของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีระดับสูงทุกด้ำน 2) ปัจจัยสนับสนุนทำงกำรบริหำรของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีระดับสูงทุกด้ำน 3) กำรปฏิบัติตำมบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพมีระดับมำกทุกด้ำน และ 4) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกำรท ำงำนเป็นทีมกับผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพไม่มีควำมสัมพันธ์กัน ในส่วน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยสนับสนุนทำงกำรบริหำรกับผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก
ระดับน้อยมำก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 

มัทนำ อัศวสัมฤทธิ์, ชุลีกร ด่ำนยุทธศิลป์ และต้ังค้ำวำนิช. (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนป้องกันโรคไม่ติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนป้องกันโรคไม่ติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ

จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง  (x̄ = 4.09, S.D = 0.47) และปัจจัยจูงใจ มีควำมสัมพันธ์
ระดับปำนกลำงในทิศทำงบวกกับกำรปฏิบัติงำนป้องกันโรคไม่ติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุข
เชี่ยวชำญ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (r = 0.365, p < 0.001) และปัจจัยค้ ำจุน มีควำมสัมพันธ์ระดับ
ปำนกลำงในทิศทำงบวกกับกำรปฏิบัติงำนป้องกันโรคไม่ติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (r = 0.434, p < 0.001) 

ยุทธนำ แยบคำย (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
งำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย พบว่ำ ควำมรู้                
เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีคะแนนอยู่ในระดับสูง 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน เรียงล ำดับตำมควำมสำมำรถในกำรอธิบำยควำมแปรปรวนของกำรปฏิบัติงำนจำกมำกไปหำ
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น้อย ได้ดังน้ี 1) แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน มีผลทำงบวกต่อกำรปฏิบัติงำนสำมำรถอธิบำยควำม
แปรปรวนได้ร้อยละ 48.7 (R Square = 0.487) 2) กำรรับรู้บทบำท มีผลทำงบวกต่อกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เป็นร้อยละ 54.7 (R Square Change = 
0.060, R Square = 0.547) และ 3) แรงสนับสนุนทำงสังคม มีผลทำงบวกต่อกำรปฏิบัติงำนสำมำรถ
อธิบำยควำมแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็นร้อยละ 57.0 (R Square Change = 0.024 ,  
R Square = 0.570) สำมำรถร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 57.0 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ำกับ 0.755 และมีควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของกำรพยำกรณ์เท่ำกับ ± 8.226 

อัมพวัน พุทธประเสริฐ และยุทธนำ แยบคำย (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผล
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย 
พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับสูงและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะขอ ง
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ 0.001 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ นโยบำยและกำรบริหำรงำน ควำมส ำเร็จในกำรปฏิ บัติงำน 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล อำยุ และควำมรับผิดชอบ โดยสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 45.2 

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้ำง (2562) ได้ศึกษำเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมี

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำก ( x̄ = 4.47, S.D. = 0.45) ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนได้แก่ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 
(r=0.69) ควำมก้ำวหน้ำ (r = 0.64) กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ (r = 0.62) ควำมสัมพันธ์ในกำร
ท ำงำน (r=0.60) และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (r = 0.55) และเมื่อวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน พบว่ำ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ควำมก้ำวหน้ำและกำรได้รับกำรยอมรับ นับถือสำมำรถ
ร่วมกันท ำนำยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 58.6 
กำรศึกษำน้ีแสดงถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมในเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรและควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรดูแลสุขภำพประชำชนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น 

ณัฐพงษ์ เฮียงกุล และยุทธนำ แยบคำย (2563) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยท ำนำยกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขตเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่ำ ควำมรู้ 
และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับต่ ำ เจตคติอยู่ในระดับปำนกลำง กำรรับรู้บทบำท  
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แรงสนับสนุนทำงสังคม และกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขต
เมืองอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีอ ำนำจท ำนำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนเขตเมืองสูงที่สุดคือ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (Beta = 0.521) รองลงมำคือ กำรรับรู้บทบำท 
(Beta = 0.183) ประธำนกรรมกำรชุมชน (Beta = 0.099) และแรงสนับสนุนทำงสังคม (Beta = 
0.097) ตำมล ำดับ ตัวแปรท ำนำยทั้ง 4 ตัวร่วมท ำนำยกำรปฏิบั ติงำนตำมบทบำทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขตเมืองได้ร้อยละ 48.3 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ำกับ 0.695 และมีควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของกำรท ำนำย
เท่ำกับ ± 43.036 

มนู เกตุเอี่ยม  และยุทธนำ แยบคำย (2563) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 
กำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย 
พบว่ำ ควำมรู้ เจตคติ และกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพอยู่ในระดับปำนกลำง แต่กำร
รับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสูงที่สุด  คือ 
กำรรับรู้บทบำท (Beta = 0.341) รองลงมำคือ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (Beta = 0.288) กำรใช้
หน้ำต่ำงเตือนภัยสุขภำพ (Beta = 0.131) และควำมรู้เป็นตัวแปรผกผัน (Beta = -0.104) ตัวแปร
เหล่ำน้ีร่วมพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนได้ร้อยละ 38.4 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
Jaskiewicz & Tulenko (2012) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลของ

ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน: กำรทบทวนปัจจัยที่อิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมในท ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่
ผลผลิตของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน (Community Health Workers: CHWs) จะถูกก ำหนด
โดยเงื่อนไขสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน กำรให้ควำมใส่ใจกับกำรเตรียมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ที่ดีส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรบรรลุผลผลิตในระดับสูง  โดยน ำเสนอ
รูปแบบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนครอบคลุม 4 องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ ภำระงำน กำรสนับสนุน
กำรก ำกับดูแล วัสดุและอุปกรณ์ และควำมเคำรพจำกชุมชนและระบบสุขภำพ มีผลต่อผลผลิตของ
ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน มีข้อเสนอให้เมื่อผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนมีภำระงำนที่สำมำรถ
จัดกำรได้ในแง่ของจ ำนวนงำนและลูกค้ำที่ เหมือนจริง มีกำรจัดกำรลักษณะกำรด ำเนินงำนน้ีโดยมี
ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ที่ครอบคลุมเหมำะสม  มีควำมต้องกำรวัสดุและอุปกรณ์ กำรสนับสนุนกำร
ก ำกับดูแล และควำมเคำรพจำกชุมชนและระบบสุขภำพ ซึ่งจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน
ปฎิบัติงำนได้ดีมำกขึ้นและน ำไปสู่ประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้ในชุมชน 
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Kok et al. (1962) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยกำรออกแบบสิ่งแทรกแซงที่ มีผลต่อ 
กำรปฏิบั ติงำนของผู้ปฏิบั ติงำนสำธำรณสุขชุมชนในประเทศที่มีรำยได้น้อยและปำนกลำง :  
กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ กำรผสมผสำนระหว่ำงแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรเพิ่มกำรปฏิบัติงำน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนที่มี 
หลำยบทบำทหน้ำที่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินบำงคร้ังส่งผลให้เกิดกำรละเลยงำนที่
ยังไม่ได้ท ำ กำรออกแบบสิ่งแทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลที่พบบ่อยและกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเน่ืองน ำไปสู่ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้นตำมที่ได้ก ำหนดไว้ กำรก ำกับดูและกำรฝึกอบรมมักถูกกล่ำวถึง
เป็นปัจจัยที่เอื้ออ ำนวย แต่บำงกำรศึกษำได้ทดสอบวิธีกำรที่ดีที่สุดหรือวิธีกำรเหล่ำน้ีถูกน ำมำใช้งำนได้
ดีที่สุด กำรฝังตัวของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในชุมชนและในระบบสุขภำพได้ลดภำระงำนและ
เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน บทบำทของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนที่
ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและกำรเข้ำสู่กระบวนกำรสื่อสำรที่ชัดเจนในระดับต่ำง ๆ ของระบบสุขภำพอำจ
ช่วยเพิ่มกำรปฎิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน 

Scott et al. (2018) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
ชุมชนในชุมชนคืออะไร: กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบจำกควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงำน
สำธำรณสุขชุมชน พบว่ำ โปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนประกอบด้วยควำมคิดเห็นที่
หลำกหลำยในสิ่งแทรกแซงที่จัดไว้ให้ กำรคัดเลือกและกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน 
กำรนิเทศงำน ค่ำตอบแทน และบูรณำกำรเข้ำไปในระบบสุขภำพ คุณสมบัติที่ท ำให้ผลลัพธ์ทำงบวก
ของโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนรวมถึงกำรฝังตัวในชุมชน  (สมำชิกในชุมชนมีควำมรู้สึก
เป็นเจ้ำของโปรแกรมและมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน) กำรสนับสนุนกำร
นิเทศงำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง และกำรสนับสนุนด้ำนกำรขนส่งและวัสดุอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอ 
กำรบูรณำกำรประสิทธิภำพของโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนเข้ำสู่ระบบสุขภำพสำมำรถ
สร้ำงควำมยั่งยืนและควำมน่ำเชื่อถือ ชี้แจงบทบำทของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน และส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนกับผู้แทนระบบสุขภำพในระดับสูง ทั้งน้ี ยังพบ
ช่องว่ำงจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยสิทธิควำมจ ำเป็นของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน 
วิธีที่มีประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรมและกำรนิเทศงำน ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนเป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงในชุมชน และอิทธิพลของกำรกระจำยอ ำนำจในระบบสุขภำพ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และธรรมำภิบำล 

Mohajer & Singh (2018) ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
ชุมชนและอำสำสมัครเอำชนะอุปสรรคทำงสังคมวัฒนธรรมเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม :  
กำรวิเครำะห์อภิมำน (Meta - synthesis) โดยใช้แนวคิดของทุนทำงสังคม พบว่ำ บทบำทของ
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ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในกำรให้บริกำรหรือเรียกว่ำแรงจูงใจจำกค่ำนิยมกำรท ำประโยชน์เพื่อ
ผู้อื่น กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสมำชิกในชุมชน และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำง
พลังอ ำนำจมำกกว่ำด้ำนสุขภำพ ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนรู้สึกว่ำมีทรัพยำกรไม่เพียงพอที่จะ
จัดหำให้ตำมควำมคำดหวังของชุมชน ตอบสนองควำมต้องกำรที่ไม่ใช่ด้ำนสุขภำพ ตอบสนองควำม
คำดหวังของผู้บริหำรสถำนบริกำรสุขภำพ และควำมสำมำรถในกำรส่งมอบกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 

จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ ส่วนใหญ่ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเป็นผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน และมีระดับผลกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันไป  
โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี ผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง (อภิสิทธิ์ บุญเกิด, 2553) ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง (ประมวล เหล่ำสมบัติทวี และพัชนี จินชัย, 2557; ภูดิท เตชำติวัฒน์ 
และนิทรำ กิจธีระวุฒิวงษ์ , 2557 ; ศุทธินี สำครวำสี , 2554) ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอยู่ในระดับปำนกลำง (สิทธิ์ชัย ชูจีน, 
2554) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง (ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ, 2560) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก (สหัทยำ ถึงรัตน์, 2556)  
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมโครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครประจ ำ
หมู่บ้ำนเชิงรุกอยู่ในระดับมำก (สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมำพร, 2553) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่
พึงประสงค์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (สุชำติวิทยำ ขวัญแก้ว, 
2554) ผลกำรปฏิบัติงำนในกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 55.36 
(วิภำพร สิทธิสำตร์, ภูดิท เตชำติวัฒน์, นิทรำ กิจธีระวุฒิวงษ์ และศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, 2558)  
ผลกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (รติรัตน์ 
สำรนอก, 2555) ผลกำรปฏิบัติงำนป้องกันโรคไม่ติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขเชี่ยวชำญอยู่ใน
ระดับสูง (มัทนำ อัศวสัมฤทธิ์ และคณะ, 2561) ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (คณิต หนูพลอย, 2553) ผลกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำนตำมบทบำท
หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (เอกรินทร์ โปตะเวช , เรืองยศ 
จันทรสำมำรถ, เสำวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และยุภำพร ยุภำศ, 2551) ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัวอยู่ในระดับสูง (ปรำงค์ จักรไชย และคณะ, 
2560) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (ยุทธนำ แยบคำย, 2561) และสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง (คุณภำพ คงเจือ, 2552) 
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกกำร
ทบทวนผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ตัวแปรต้นที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ ควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรใช้
สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน รำยละเอียดดังตำรำง 1 

 
ตำรำง 1 แสดงสรุปตัวแปรต้นท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 

ตัวแปร ผู้วิจัย 
ควำมรู้  คณิต หนูพลอย (2553), ดำวรุ่ง ค ำวงศ์ และทิวทัศน์ สังฆวัตร์ 

(2555), ภูดิท เตชำติวัฒน์ และนิทรำ กิจธีระวุฒิวงษ์ (2557),  
ศิริลักษณ์ ช่วยดี และคณะ (2560) 

เจตคติ  คณิต หนูพลอย (2553), จินตนำ บุญยิ่ง, ธงชยั อำมำตยบัณฑิต 
และสภุำดำ ค ำสุชำต ิ(2556), รติรัตน์ สำรนอก (2555), วภิำพร 
สิทธิสำตร์ และคณะ (2558) 

กำรรับรู้บทบำท  ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ (2560),  
ปรำงค์ จักรไชย และคณะ (2560), ยุทธนำ แยบคำย (2561) 

แรงสนับสนุนทำงสังคม เอกรินทร์ โปตะเวช และคณะ (2551), ธวชัชัย วีระกิติกุล (2552), 
บัญชำ อนันเต่ำ (2553), คุณภำพ คงเจือ (2552), Jaskiewicz & 
Tulenko (2012), ประสงค์ ชัยชนะ (2556), เตือนใจ ปำประโคน 
(2556), ประมวล เหล่ำสมบัติทวี และพัชนี จินชัย (2557), 
Scott et al. (2018), ยุทธนำ แยบคำย (2561) 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ยุพิน อ้มพรมรำช และชนะพล ศรีฤำชำ (2557), วรเดช ช้ำงแก้ว 
และคณะ (2557), ประมวล เหล่ำสมบัติทวี และพัชนี จินชัย 
(2557), Kok et al. (1962), ปรำงค์ จักรไชย และคณะ (2560), 
ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ (2560), อัมพวัน 
พุทธประเสริฐ และยุทธนำ แยบคำย (2561), มัทนำ อัศวสัมฤทธิ์ 
และคณะ (2561), ยุทธนำ แยบคำย (2561)  
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ตำรำง 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ผู้วิจัย 
กำรฝึกอบรม สิทธิ์ชัย ชูจีน (2554), รติรัตน์ สำรนอก (2555), Kok et al. 

(1962), Scott et al. (2018) 
กำรนิเทศงำน คุณภำพ คงเจือ (2552), อภิสิทธิ์ บุญเกิด (2553), สิทธิ์ชัย ชูจีน 

(2554), Jaskiewicz & Tulenko (2012), Kok et al. (1962), 
Scott et al. (2018)  

จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ Jaskiewicz & Tulenko (2012) 
เพศ เอกรินทร์ โปตะเวช และคณะ (2551), Kok et al. (1962), 

ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ (2560) 
อำยุ ศุทธินี สำครวำสี (2554), จินตนำ บุญยิ่ง และคณะ (2556), 

Kok et al. (1962), อัมพวัน พุทธประเสริฐ และยุทธนำ แยบคำย 
(2561)  

สถำนภำพสมรส สหัทยำ ถึงรัตน์ (2556), Kok et al. (1962) 
ระดับกำรศึกษำ จินตนำ บุญยิ่ง และคณะ (2556), สหัทยำ ถึงรัตน์ (2556),  

ศิริลักษณ์ ช่วยดี และคณะ (2560) 
อำชีพ ศุทธินี สำครวำสี (2554), Kok et al. (1962) 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ธวัชชัย วีระกิติกุล (2552), เกียรติศักด์ิ ศรีวงษ์ชัย (2554), ยุพิน 

อ้มพรมรำช และชนะพล ศรีฤำชำ (2557) 
สหัทยำ ถึงรัตน์ (2556), Kok et al. (1962) 

บทบำทในครอบครัว Kok et al. (1962) 
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว Kok et al. (1962) 
กำรใช้สมำร์ทโฟน Braun et al. (2013), คมสันต์ ธงชัย และสุชำดำมณี บุญจรัส 

(2560) 
ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. ธวัชชัย วีระกิติกุล (2552), ครรชิต พรมสุ่ย (2554), Kok et al. 

(1962), ศิริลักษณ์ ช่วยดี และคณะ (2560) 
กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ภูดิท เตชำติวัฒน์ และนิทรำ กิจธีระวุฒิวงษ์ (2557) 
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โดยภำพรวมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนที่ปฏิบั ติงำนในชุมชนมีรูปแบบ               
กำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของพื้นที่ของตนเอง จึงให้มีผลกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกันตำมไปด้วย โดยมีตัวแปรต้นที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนคือ ปัจจัยด้ำนควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน และปัจจัยด้ำนคุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภ ำพสมรส ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรใช้
สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (อสม.) กำรฝึกอบรม  
กำรนิเทศงำน จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน  

2. ผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

ผลงำนวิจัยในประเทศ 
ทัศพร ชูศักด์ิ (2554) ได้ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  พื้นที่
สำธำรณสุขเขต 18 พบว่ำ รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พื้นที่สำธำรณสุขเขต 18 ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น 
มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจำรณำจำกค่ำไคสแควร์ เท่ำกับ 193.644 ที่องศำอิสระ
เท่ำกับ 113 ค่ำ p-value เท่ำกับ 0.060 ค่ำไคสแควร์สัมพัทธ์เท่ำกับ 1.714 ค่ำ GFI เท่ำกับ 0.953 
ค่ำ AGFI เท่ำกั บ 0.928 และ ค่ำ  RMSEA เท่ำกั บ 0.042 โดยตัวแปรที่ มีอิ ทธิพลทำงตรงต่อ 
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ได้แก่  ควำมพึงพอใจในงำนและกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทำงอ้อมต่อ  
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจใน  
งำน สัมพันธภำพในชุมชน คุณลักษณะควำมเป็นอำสำสมัครและลักษณะงำน ผลกำร ศึกษำยืนยันว่ำ
แนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในองค์กรของคำนเตอร์และแนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจ  
เชิงจิตวิทยำของโทมัสและเวลเฮ้ำส์และของสปีสเซอร์สำมำรถอธิบำยและท ำนำยรูปแบบควำมสัมพันธ์
เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนได้เป็นอย่ำงดี ดังน้ัน กระทรวงสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีรูปแบบบริหำร
จัดกำรที่จะพัฒนำลักษณะงำน สัมพันธภำพในชุมชน คุณลักษณะควำมเป็นอำสำสมัคร ควำมพึงพอใจ
ในงำนและกำรเห็นคุณค่ำในตนเองเพื่อให้เกิดกลไกที่ เอื้อต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมศั กยภำพของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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รุ่ง วงศ์วัฒน์, ณรงค์ศักด์ิ หนูสอน , จรรจำ สันตยำกร และจรูญ สำรินทร์ (2556) ได้
ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรแก้ไขปัญหำจำกสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชโดยกำรเสริมสร้ำงพลังที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน พบว่ำ กระบวนกำรพัฒนำ
สมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยกำรเสริมสร้ำงพลังท ำให้ค่ำคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และด้ำนพฤตินิสัยในกำรแก้ไขปัญหำจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหลังเข้ำร่วมกระบวนกำรสูงกว่ำก่อนเข้ำร่วมกระบวนกำร  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

อิสรภำพ มำเรือน และคณะ (2556) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
อำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรจัดกำรขยะที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนชำวเขำอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
ต ำบลป่ำกลำง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน พบว่ำ พื้นที่วิจัยประกอบด้วยชำวเขำเผ่ำม้ง เผ่ำเมี่ยน และเผ่ำ
ลัวะ จ ำนวน 11,043 คน มีขยะเกิดขึ้นในพื้นที่ 7.06 ตันต่อวัน โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกวิถีชีวิตที่เร่ิม
เลียนแบบชนพื้นเมือง กำรขำดควำมรู้ในกำรจัดกำร และกำรมีทัศนคติเชิงลบต่อกำรจัดกำรขยะ 
รวมถึงวิธีกำรจัดกำรขยะที่ขำดประสิทธิภำพ ท ำให้มีขยะตกค้ำงในพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน และผลจำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเพื่อให้เป็นแกนน ำกำรจัดกำรขยะในชุมชน พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และด้ำนพฤตินิสัยหลังกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสูง
กว่ำก่อนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และสำมำรถท ำตนเป็น
ต้นแบบและเป็นแกนน ำในกำรชักชวนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะในครัวเรือนและ
ชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

รัตนะ บัวสนธ์, ส ำรำญ มีแจ้ง, สำยฝน วิบูลรังสรรค์ และปุณิกำ ศรีติมงคล (2555) ได้
ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนอิงสมรรถนะของอำสำสมัค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ รูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิงสมรรถนะของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นพัฒนำ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
กำรประเมิน มำตรฐำนสมรรถนะ สมรรถนะตัวชี้วัดและเกณฑ์ เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
เทคนิคกำรประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน ระยะเวลำในกำรประเมิน  2) ขั้นด ำเนินกำร
ประเมิน เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำยโดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมิ นและกำรประชุม
ชี้แจงผู้รับกำรประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล ด ำเนินกำรประเมิน และคู่มือกำรประเมิน 3) ขั้นสรุปผล
กำรประเมิน เป็นกำรสรุปผลรำยบุคคลและในภำพรวม และ 4) ขั้นกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ประกอบด้วยกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นรำยบุคคล และ
ภำพรวม รวมทั้งกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน เมื่อน ำรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิงสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุข



62 

ประจ ำหมู่บ้ำนไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่นมีผล  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิงสมรรถนะสูงกว่ำกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทั่วไป 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับได้ตำมเกณฑ์ด้ำนควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ และควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมำก 

ยุพิน หงษ์วะชิน และคณะ  (2556) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำสมรรถนะของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชน พบว่ำ 1) สมรรถนะของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่ต้องพัฒนำมีดังน้ี สมรรถนะหลักด้ำน

ควำมรู้ (x̄ = 5.83, S.D.= 1.67) และควำมตระหนักในบทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือผู้มี

ปัญหำทำงสุขภำพจิต (x̄ = 3.94, S.D.= 0.37) สมรรถนะเชิงเทคนิคในกำรให้กำรปรึกษำ กำรสอน

สุขภำพจิตศึกษำ และกำรใช้แบบประเมินทำงสุขภำพจิต ( x̄ = 3.51, S.D.= 0.37) สมรรถนะบริหำร 

เกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีภำวะผู้น ำ กำรให้แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (x̄ = 3.77, S.D.= 0.36) 
2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดย

ผู้เชี่ยวชำญมีควำมเหมำะสมในระดับมำกที่สุด (x̄ = 4.52, SD.= 0.19 ) และ 3) กำรประเมินผลกำร
ทดลองใช้หลักสูตร พบว่ำภำยหลังกำรทดลองใช้หลักสูตร อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเชิงเทคนิคและสมรรถนะบริหำรสูงขึ้นทุกสมรรถนะ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 

พรกุล สุขสุด (2556) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุดฝึกอบรมสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยใช้แบบสอบถำมกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 701 คน ด้วยวิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi - stage random sampling) กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ (Exploratory factor analysis) พบว่ำ สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนที่
จ ำเป็นของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและกำรมีส่วนร่วม 2) องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำร และ 3) องค์ประกอบกำรบริกำร
สุขภำพ ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงชุดฝึกอบรม คัดเลือกสมรรถนะที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ประเมินตนเองที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินตนเองน้อยกว่ำ 3.50 มำวิเครำะห์ และก ำหนดเน้ือหำ
ชุดฝึกอบรมสร้ำงชุดฝึกอบรมในลักษณะบูรณำกำรเน้ือหำ น ำ มำเป็นหลักในกำรจัดกิจกรรมและ
วิธีกำรเรียนรู้ เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมหลักกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ น ำโครงร่ำงชุดฝึกอบรมให้
ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน ประเมินควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของโครงร่ำงชุดฝึกอบรม 
พบว่ำ โครงร่ำงชุดฝึกอบรมมีควำมเหมำะสมในระดับมำกถึงมำกที่ สุดและมีควำมสอดคล้องกัน 
ทุกองค์ประกอบ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนำโครงร่ำงชุดฝึกอบรมก่อนน ำไปทดลองใช้เพื่อประเมิน
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ประสิทธิภำพของชุดฝึกอบรมกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินโครงร่ำง
ชุดฝึกอบรมสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้วยกำรน ำชุดฝึก
อบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 30 คนที่ได้รับ
กำรคัดเลือกอย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยใช้กำรทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน และหลังกำรทดลอง 
(The one group, Pretest - Posttest design) และใช้สถิติ t - test เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ
ระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงก่อนกำรทดลองกับหลังกำรทดลอง ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรทดลองชุดฝึกอบรมทั้งสิ้น 2 วัน (15 ชั่วโมง) ผลกำรทดลอง พบว่ำ ระดับคะแนนสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำนจำกกำรประเมินตนเองของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และจำกกำรประเมิน
ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำรีไทยหลังกำรทดลองใช้ชุดฝึกอบรมมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนกำรทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทุกด้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
และกำรประเมินควำมคงทนของสมรรถนะหลังผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแล้ว 12 สัปดำห์ พบว่ำ ระดับ
คะแนนสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนจำกกำรประเมินตนเองของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
และจำกกำรประเมินของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำรีไทยหลังกำรทดลองใช้
ชุดฝึกอบรมไม่มีควำมแตกต่ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงยังคงมีควำมคงทนของ
สมรรถนะ ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพเหมำะสมในกำร
น ำไปพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ 

อัญชลี เอมวัฒนะ (2556) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ 1) สมรรถนะกำรป้องกันโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่โดยรวม
และสมรรถนะกำรป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่โดยรวมของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 92 คน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยมีสมรรถนะรำย
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรู้กำรป้องกันโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน และด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนควำมรู้กำรควบคุมโรค
กลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ และด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง 2) รูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะป้องกัน
โรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่และรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะควบคุม
โรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแต่ละรูปแบบมี 6 ขั้นตอน
คือ 2.1) กำรประเมินสถำนกำรณ์โรค 2.2) กำรเตรียมกำรควำมพร้อมของอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน  
2.3) กำรก ำหนดกรอบในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ 2.4) กำรวำงแผนปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม  
2.5) กำรปฏิบัติงำนตำมแผน และ 2.6) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3) สมรรถนะกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มทดลองหลัง
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ได้รับกำรพัฒนำด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติ และหลังกำรติดตำมผลสูงกว่ำก่อนได้รับรูปแบบ
กำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 4) สมรรถนะกำรป้องกันและควบคุม
โรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของกลุ่มทดลอง หลังได้รับ
กำรพัฒนำด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติและหลังกำรติดตำมผลสูงกว่ำสมรรถนะกำรป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ของกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
และ 5) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพโดยใช้กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะเกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้
โดยกำรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่กับ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนกลุ่มทดลอง พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
ควำมพึงพอใจ เห็นประโยชน์ และคุณค่ำของรูปแบบดังกล่ำวในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ 

วรเดช ช้ำงแก้ว และคณะ (2557) ได้ศึกษำเกี่ยวกับโมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ
ประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ ผลกำรพัฒนำโมเดล
โครงสร้ำงพหุระดับประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน ซึ่งเป็น  
กำรวิเครำะห์ทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงำน ส่วนระดับบุคคลพบว่ำ ประสิทธิผลกำรท ำงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกจำกแรงจูงใจในกำรท ำงำน  
ส่วนจิตอำสำได้รับอิทธิพลทำงตรงเชิงลบจำกสุขภำวะทำงจิต และควำมผูกพันในงำน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.01 สำมำรถร่วมกันท ำนำยประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 89.7 และระดับหน่วยงำน พบว่ำ ประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไม่ได้รับอิทธิพลจำกภำวะผู้น ำ กลยุทธ์ของผู้บริหำรหน่วยงำน บรรยำกำศ
กำรท ำงำน และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ข้อเสนอแนะผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน  
กำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรท ำงำนของ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยต้องค ำนึงถึง  
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่จะเกิดกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และท ำงำนด้วย  
จิตอำสำอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนหน่วยงำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมำรถน ำรูปแบบน้ีไป
ทดลองใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

เวหำ เกษมสุข และรักชนก คชไกร (2558) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของอำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรเยี่ยมบ้ำนผู้เป็นเบำหวำนในชุมชน พบว่ำ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร (อสส.) ขำดควำมรู้และไม่มั่นใจในกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ เป็นเบำหวำน 
อำสำสมัครสำธำรณสุข กรุงเทพมหำนครต้องกำรพัฒนำศักยภำพ และควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ืองใน
กำรให้ควำมรู้เร่ืองยำเบำหวำน กำรฉีดยำอินซูลิน กำรเจำะน้ ำตำลปลำยน้ิว กำรออกก ำลังกำย  
กำรพักผ่อน กำรควบคุมอำหำร กำรใช้สมุนไพร อำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครมีควำม
ต้องกำร และเสนอแนะรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพคือ กำรจัดอบรมแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
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กรุงเทพมหำนครอย่ำงต่อเน่ือง จัดประชุมอำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครจำกหลำย ๆ ชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรจัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรดูแลผู้เป็นเบำหวำนที่บ้ำน มีกำรสอน
และทบทวนควำมรู้และกำรใช้อยู่ เสมอข้อเสนอแนะให้ อำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร 
ต้องกำรพัฒนำควำมสำมำรถตนเองเป็นระยะ ๆ พยำบำลและศูนย์บริกำรสำธำรณสุขควรมีกำรสอน 
และทบทวนควำมรู้อยู่เสมอ และสนับสนุนบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุข  กรุงเทพมหำนคร สร้ำง
เครือข่ำยอำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร ช่วยขยำยบทบำทอำสำสมัครสำธำ รณสุข
กรุงเทพมหำนครให้มีควำมหลำกหลำยและกว้ำงขวำงขึ้น และสนับสนุนอุปกรณ์ในกำรเยี่ยมบ้ำนให้
ควำมรู้และกำรดูแลผู้เป็นเบำหวำนที่บ้ำน 

นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสระแก้ว พบว่ำ ผลกำรศึกษำเสนอเป็นร่ำงโมเดล
มด: รูปแบบกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัย 2 ส่วนคือ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำกปัจจัยภำยในตนเอง 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำกปัจจัย
ภำยนอกตนเอง กรอบหลักคิดของโมเดลมดเกิดมำจำกกำรศึกษำที่พบว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเป็นอำสำสมัครทำงสำธำรณสุขที่ท ำหน้ำที่ดูแลด้ำนสุขภำพของประชำชนในหมู่บ้ำน
เป็นทีมงำนสำธำรณสุขที่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุดมีจ ำนวนมำกที่สุดและพบเจอปัญหำมำกที่สุด
เช่นกันซึ่งแม้จะพบเจออุปสรรคอย่ำงไร อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนก็จะต้องท ำงำนที่ ได้รับ
มอบหมำยให้ส ำเร็จเสมอ กำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเปรียบเหมือนมดงำนที่
ต้องท ำงำนหำอำหำรมำเก็บกักตุนไว้ใช้ตลอดปีไม่ว่ำพบเจออุปสรรคใด ๆ มดก็ไม่ละควำมพยำยำม  
มุ่งฟันฝ่ำอุปสรรคจนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยปัจจัย 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำกปัจจัยภำยในตน  
เป็นพลังใจที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสร้ำงขึ้นเองโดยฝึกคิดเชิงบวกต่อกำรท ำงำนทุ่มเท
ท ำงำนเต็มที่ ไม่ลดละควำมพยำยำม มีปัญหำอุปสรรคแก้ไขจนประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำกปัจจัยภำยนอกตนเองเป็นพลังใจที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
สร้ำงขึ้นจำกกำรได้รับกำรชื่นชม ยกย่อง สนับสนุนจำกบุคคลที่ใกล้ชิด และกลุ่มบุคคลอื่น หน่วยงำน 
และทีมงำน เพื่อเอื้ออ ำนวยและสนับสนุนท ำให้ตนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนให้เกิดผล
ส ำเร็จในที่สุด ปัญหำและอุปสรรคที่พบได้แก่ภำระงำนที่ เพิ่มขึ้น และยังขำดควำมร่วมมือจำก
ประชำชนในบำงพื้นที่ แนวทำงแก้ปัญหำได้ ใช้วิธีกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนให้มำกที่สุด
หลำกหลำยรูปแบบ ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทำงให้ผู้เกี่ยวข้องด้ำนบริหำรจัดกำร
สุขภำพชุมชนได้น ำไปสร้ำงระบบกำรจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนท ำงำน
ให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อเป็นขวัญและก ำลังในในกำรท ำงำนต่อไป 

ปรเมษฐ์ จินำ และคณะ (2559)  ได้ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน: กรณีโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน



66 

บ้ำนสี่แยกสวนป่ำ พบว่ำ 1) บริบทของโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ประยุกต์ให้เป็นฐำนเรียนรู้หรือห้องเรียนที่สำมำรถเรียนรู้ได้จำกของจริง เข้ำใจได้ง่ำย เป็นรูปธรรม 
กระจำยอยู่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน สอดรับกับธรรมชำติภำยในบริเวณโรงเรียนอย่ำงสมดุล 2) รูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ประสบผลส ำเร็จคือ ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่น เสียสละ มอง
ประโยชน์ของชำวบ้ำนเป็นหลักมีกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และมีกำรท ำงำนเป็นกลุ่มกำรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน กำรมีใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน มีกำรเอำแบบอย่ำงที่ดีมำประยุกต์ใช้จำกกำร
เรียนรู้และกำรศึกษำดูงำนและสร้ำงแบบอย่ำงกำรให้แรงจูงใจในเชิงสร้ำงสรรค์ มีบุคคลต้นแบบในกำร
สร้ำงสุขภำพ กำรท ำงำนโดยจิตอำสำ ท ำงำนด้วยจิตวิญญำณ ท ำงำนที่มีใจรัก กำรแสดงบทบำทครูพี่
เลี้ยง กำรสอนงำน กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำที่มีอยู่และส่งเสริมให้มีกำรลงมือท ำ เมื่อท ำแล้วต้องท ำ
อย่ำงจริงจังและต่อเน่ืองและมีเคร่ืองมือที่ เหมำะสมและทันสมัยเข้ำกับบริบทของพื้นที่สรุปเป็น
รูปแบบเรียกว่ำ TERAWAT model และ 3) คณะกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนยืนยันควำมถูกต้องและเหมำะส ตรงกับที่ ได้ให้สัมภำษณ์เชิงลึก พึงพอใจ และ
ภำคภูมิใจในรูปแบบที่สร้ำงขึ้นมำ 

คมสันต์ ธงชัย และสุชำดำมณี  บุญจรัส (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรปรับตัวของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทบ้ำน  
ท่ำบ่อ ต ำบลแจระแม จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในชุมชนบ้ำนท่ำบ่อ หมู่ที่ 2 
ประกอบด้วย คนในพื้นที่ด้ังเดิมและคนต่ำงถิ่นแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มข้ำรำชกำรและพนักงำน
ของรัฐ 2) กลุ่มชุมชนด้ังเดิม อำชีพค้ำขำย รับจ้ำงเกษตรกร และ 3) กลุ่มนักศึกษำและแรงงำน
ภำคอุตสำหกรรมที่อำศัยอยู่ตำมหอพัก สภำพชุมชนทั่วไปจัดเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เพรำะได้รับ
อิทธิพลจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็ว เน่ืองจำกวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับ
ช่วงเวลำท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไม่ตรงกันท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงชุมชนกลุ่มเป้ำหมำยได้ รวมถึงชุมชนรับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง  ๆ 
สะดวกขึ้น จึงท ำให้ควำมจ ำเป็นในกำรรับข้อมูลจำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนน้อยลง 
ประกอบกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนขำดควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของตนเอง ขำดควำม
มั่นใจในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติไม่ดีต่อกำรท ำงำนและยังคงใช้เทคนิคกำรท ำงำนแบบเดิมส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร เกิดปัญหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน โรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงเต็มที่  และยังได้พัฒนำรูปแบบ TAMI Line model ส ำหรับกำรปรับตัวของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนประกอบด้วย 1) Team coaching คือ กำรท ำงำนเป็นทีมและใช้ระบบพี่
เลี้ยงอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเก่ำดูแลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใหม่  
2) Area working คือ กำรจัดเขตพื้นที่ท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมสภำพ
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ของกลุ่มประชำกร 3) Meeting คือกำรประชุมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุกวันอำทิตย์
แทนวันท ำกำร 4) Public information คือ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลประชำชนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม
กำรใช้สื่อสำธำรณสุขกับผังควำมรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน และ 5) Line connection คือ กำร
สื่อสำรผ่ำนกลุ่มไลน์ (Line) เพื่อกำรสื่อสำรที่เข้ำใจตรงกันในเวลำอันรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบที่น ำเสนอ
สำมำรถพัฒนำศักยภำพแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนมีควำมมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

กุลชญำ ลอยหำ และคณะ (2560) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบทบำทของ
นักจัดกำรสุขภำพชุมชนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในเขตต ำบลบุเปือย อ ำเภอน้ ำยืน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทนักจัดกำร
สุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ควำมรู้โรคเรื้อรังในชุมชน ทัศนคติ พฤติกรรมกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมหลัก 3 อ. 2 ส. และกำรปฏิบัติตัวเกี่ ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ ต ำบลจัดกำรสุขภำพสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และควำมสัมพันธ์ของควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรเป็นนักจัดกำรสุขภำพ กำรรับรู้เกี่ยวกับโรคเ ร้ือรังในชุมชน และ
ทัศนคติต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมหลัก 3 อ. 2 ส. กับกำรปฏิบัติตัวเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ ต ำบลจัดกำรสุขภำพ พบว่ำ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรเป็นนักจัดกำรสุขภำพ  ในประเด็นกำรเป็นนักจัดกำรสุขภำพตำม
หลัก 3 อ. 2 ส. และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติตัวเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ ต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
ส่วนกำรรับรู้เกี่ยวกับโรคเร้ือรังในชุมชน มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติตัวเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ ต ำบลจัดกำรสุขภำพ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และในส่วนทัศนคติ
ต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมหลัก 3 อ. 2 ส. น้ัน ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติตัวเกี่ยวกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ ต ำบลจัดกำรสุขภำพ 

พรฤดี นิธิรัตน์, ดำรำวรรณ รองเมือง, เพ็ญนภำ พิสัยพันธุ์, ศรีสกุล เฉียบแหลม และ
จันทร์เพ็ญ อำมพัฒน์ (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสู่ 
กำรเป็นนักจัดกำรโรคเร้ือรังในชุมชน โดยกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
1) ขั้นประสบกำรณ์ 2) ขั้นกำรสะท้อนและอภิปรำย 3) ขั้นควำมคิดรวบยอด และ 4) ขั้นกำรทดลอง/ 
กำรประยุกต์แนวคิด กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่ท ำ
ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกิดกำรเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม โดยอำศัยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต และเปิดโอกำสให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยและชุมชน นอกจำกน้ี 
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ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอน ต้องมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเน่ืองจะท ำ
ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกิดควำมรู้ ทัศนคติ และเกิดทักษะกำรปฏิบัติ สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกัน โดยกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะให้
ควำมส ำคัญกับกำรน ำประสบกำรณ์เดิมของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในบทบำทกำรเป็น
ผู้ให้กำรดูแลสุขภำพมำพัฒนำให้เป็นนักจัดกำรโรคเรื้อรังในชุมชน 

นำฏยำ นุชนำรถ, ศิริชัย เพชรรักษ์ และสุเทพ เชำวลิต (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำร
พัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ สภำพปัจจุบันของ
กำรพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุพรรณบุรี อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนส่วนใหญ่ขำดสมรรถนะด้ำนกำรท ำบัญชีและมีอำยุมำก ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับไม่สูง
มำกนัก กำรท ำงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นผู้ก ำกับดูแลเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค 
กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น กำรส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี ยังท ำงำนร่วมกับหน่วยงำน
อื่นด้วยปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้ป่วยไม่ให้ควำมร่วมมือเน่ืองจำกยังไม่มั่นใจในกำรท ำงำน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน กำรท ำงำนขำดกำรบันทึกที่ถูกต้อง และขำดหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนต่ำง ๆ 
มอบหมำยงำนให้มำกเกินไป รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนเชิงรุก 4 ด้ำน 4 หลักกำร ซึ่งน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 

นพนันท์ ชัยภูมิ และวิลำวัณย์ ชมนิรัตน์ (2561) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลที่ใช้
ในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ ชุดข้อมูลที่อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใช้ในกำรตัดสินใจในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน ประกอบไปด้วยข้อมูลและ
กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลผู้ป่วยเบำหวำนและครอบครัว 2) ข้อมูลควำมรู้จำกกำร
อบรม 3) ข้อมูลแหล่งประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน โดยมีกระบวนกำรจัดกำรชุด
ข้อมูล ได้แก่ 1) กำรเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน 2) กำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงและจำกกำรอบรมทำงวิชำกำร และ 3) กำรน ำใช้ข้อมูลที่ได้
จำกกำรเรียนรู้และเปรียบเทียบไปใช้ในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ควรศึกษำใน
พื้นที่ระดับต ำบลที่มีบริบทแตกต่ำงจำกกำรวิจัยคร้ังต่อไป 2) พัฒนำกระบวนกำรอบรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้เหมำะสมกับกำรท ำงำนและบริบทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนโดยเน้นกำรปฏิบัติจริง และ 3) พัฒนำเคร่ืองมือประเมินผู้ป่วยเบำหวำนที่เหมำะสมกับบริบท
และองค์ควำมรู้ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

อมรพันธุ์ สมร, สืบตระกูล ตันตลำนุกุล และกิตติพร เนำว์สุวรรณ (2561) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรตรวจคัดกรองโร ค
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ซึมเศร้ำ ต ำบลสรอย อ ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่ำ 1) บริบทชุมชนเป็นชุมชนชนบท ในปี พ.ศ. 
2560 ผลกำรตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้ำในประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ
50.0 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนส่วนใหญ่มีควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำอยู่ในระดับปำนกลำง  
มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวชักจูงใจอยู่ในระดับต่ ำ และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทักษะใน  
กำรตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้ำทุกกิจกรรม 2) กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกำรตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้ำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ กำรวำงแผนปฏิบัติงำน 
กำรปฏิบัติกำร กำรสังเกตกำรณ์ และกำรสะท้อนกำรปฏิบัติงำน 3) ควำมรู้ของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเรื่องโรคซึมเศร้ำหลังได้รับกำรพัฒนำสูงกว่ำก่อนกำรพัฒนำ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวชักจูงใจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
ก่อนและหลังได้รับกำรสอน พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวชักจูงใจหลังกำรสอน
สูงกว่ำก่อนกำรสอน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในกำรตรวจ  
คัดกรองโรคซึมเศร้ำหลังกำรสอนสูงกว่ำก่อนกำรสอน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ศิวพร สุนทรีวงศ์, ประภำเพ็ญ สุวรรณ, สุรีย์ จันทรโมลี และมยุนำ ศรีสุภนันต์ (2562) 
ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน เทศบำลนครตรัง จังหวัดตรัง พบว่ำ 1) ปัจจัยกำรปฏิบัติงำนส่งผลต่อประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 แต่
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) รูปแบบกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เทศบำลนครตรัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย ปัจจัยด้ำนบุคคล จ ำนวน 3 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน “รู้เขำรู้เรำ” กิจกรรมคู่บัดด้ี 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในกำรปฏิบั ติงำน และกำรเสริมสร้ำงก ำลังใจในกำรท ำงำน ปัจจัยด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนจ ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกำรอบรม/ฟื้นฟู “ติดอำวุธทำงปัญญำ” เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่ขำดทักษะกำรสื่อสำรทำงแอปพลิเคชันไลน์ “อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนศูนย์ 
3” และปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนจ ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กำรมอบหมำยงำน จัดให้มีวัสดุ/ อุปกรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น สร้ำงคู่มือกำรในปฏิบัติงำนให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
และกำรนิเทศติดตำมเพื่อช่วยเหลือเน้น “ไขปัญหำที่คำใจ” 3) ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหลังกำรทดลองใช้รูปแบบสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง
ใช้รูปแบบ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ควรพัฒนำควำมรู้ทักษะเพิ่มเติมให้กับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเน่ือง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในหน้ำที่และเห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนมำกยิ่งขึ้น 
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ผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศ  
Cherrington et al. (2008) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้รูปแบบผู้ปฏิบั ติงำน

สำธำรณสุขชุมชนเพื่อกำรจัดกำรโรคเบำหวำน: กำรใช้วิธีเชิงผสมผสำนเพื่อประเมินกำรด ำเนินงำน
และประสิทธิผล พบว่ำ บทบำทผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน (Community Health Workers: 
CHWs) มี 5 ด้ำนคือ กำรให้ควำมรู้ (Educator) กำรจัดกำรดูแลผู้ป่วย (Case manager) ต้นแบบ
หรือตัวอย่ำงที่ดี (Role model) ผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำโปรแกรม (Program facilitator) 
และผู้ให้กำรสนับสนุนหรือผู้ให้ควำมช่วยเหลือ (Advocate) โดยบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำร
ฝึกอบรมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกในแต่ละโปรแกรม ผลลัพธ์ที่ได้รับแตกต่ำงกันไปต้ังแต่มำตรกำรทำง
สรีรวิทยำ พฤติกรรมสุขภำพ มำตรกำรกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และค่ำใช้จ่ำย 

Braun, Catalani, Wimbush & Israelski (2013) ไ ด้ ศึกษ ำ เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
สำธำรณสุขชุมชนและเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนส ำธำรณ สุ ขชุ ม ชน  (Community Health Workers: CHWs) ไ ด้ ใช้ เท ค โน โล ยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเคร่ืองมือในกำรปฏิบัติงำนเพื่อก้ำวไปสู่เป้ำหมำยด้ำนสุขภำพที่หลำกหลำย 
ทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสุขภำพแม่และเด็ก เอชไอวี/เอดส์และเพศสัมพันธ์ และอนำมัยเจริญพันธุ์ 
ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำม
ข้อมูลสุขภำพ  รับแจ้งเตือนและใช้แจ้งเตือน ใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้สุขศึกษำ และใช้ใน 
กำรสื่อสำรแบบบุคคลต่อบุคคล ควำมพยำยำมในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรมุ่งเน้น  
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
กำรฝึกอบรม และกำรศึกษำชุมชน และกำรเขียนโปรแกรมภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรกำรปฏิบัติ 
ผลงำนวิจัยอื่น ๆ เป็นกำรประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำ
โทรศัพท์มือถือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนสำมำรถปรับปรุงคุณภำพกำรดูแล
สุขภำพ เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบโปรแกรม 

Naimoli, Frymus, Wuliji, Franco & Newsome (2014) ได้ศึกษำเกี่ ยวกับผู้ปฏิบั ติงำน
สำธำรณสุขชุมชน “โมเดลเชิงตรรกะ”: สู่ทฤษฎีของกำรเพิ่มกำรปฏิบัติงำนในประเทศที่มีรำยได้น้อย
และปำนกลำง พบว่ำ โมเดลตรรกะทั่วไปของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน ระบุว่ำ กำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนที่ดีที่สุดคือ ฟังก์ชันของกำรสร้ำงโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
ชุมชนมีคุณภำพสูง ซึ่งจะสร้ำงเสริมควำมยั่งยืนและน ำไปสู่ระบบชุมชนที่เข้มแข็งและกำรสุขภำพที่ดี 
ซึ่งควรระดมปัจจัยน ำเข้ำและสร้ำงกระบวนกำรที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนประสิทธิภำพ
อย่ำงเต็มที่ ปัจจัยหลำยตัวตำมบริบทสำมำรถส่งผลต่อกำรสร้ำงโปรแกรมผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
ชุมชน กำรท ำงำนของระบบ และผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน 
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จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ  รูปแบบกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขใน
ต่ำงประเทศมีรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน  (Community Health 
Workers: CHWs) ได้แก่ รูปแบบผู้ จัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพหรือประชำชนทั่วไปที่ปฏิบัติงำน
สำธำรณสุข รูปแบบสมำชิกทีมผู้ให้บริกำรดูแลสุขภำพ รูปแบบผู้ประสำนงำนกำรดูแลหรือนักจัดกำร 
รูปแบบนักสุขศึกษำ รูปแบบกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรลงทะเบียน และรูปแบบนักจัดกำร
ชุมชนและกำรสร้ำงสมรรถนะ (HRSA, 2011) รูปแบบกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
ชุมชนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะโรค  (Cherrington et al., 2008) โมเดลเชิงตรรกะของผู้ปฏิบัติงำน
สำธำรณสุขชุมชน (Naimoli et al., 2014)รูปแบบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Jaskiewicz & 
Tulenko, 2012) รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมำร์ทโฟน) เป็นเคร่ืองมือช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนสำมำรถปรับปรุงคุณภำพกำรดูแล เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน (Braun et al., 2013) ซึ่งรูปแบบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในต่ำงประเทศมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะทำง
เศรษฐกิจของประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และบริบทของแต่ละประเทศ ประกอบกับลักษณะกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในต่ำงประเทศมีควำมแตกต่ำงกันกับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในประเทศไทย ดังน้ัน กำรน ำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนในต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้ในประเทศไทยต้องมีกำรปรับปรุง พัฒนำ 
และประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทยด้วย 

ส่วนในประเทศไทยมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โมเดลสมกำร
โครงสร้ำงพหุระดับ และรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะด้ำน ได้แก่ รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิง
สำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (ทัศพร ชูศักด์ิ, 2554) กำรพัฒนำสมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรแก้ไขปัญหำจำก
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชโดยกำรเสริมสร้ำงพลังที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน (รุ่ง วงศ์วัฒน์ 
และคณะ, 2556) กำรพัฒนำสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำน
สุขภำพจิตในชุมชน (ยุพิน หงษ์วะชิน และคณะ , 2556) กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะอำสำสมัคร
สำธำรณสุขในกำรจัดกำรขยะที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนชำวเขำอย่ำงยั่งยืน (อิสรภำพ  
มำเรือน และคณะ, 2556) รูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิงสมรรถนะของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ, 2555) โมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ
ประสิทธิผลกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (วรเดช ช้ำงแก้ว และคณะ, 2557) 
รูปแบบกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหรือร่ำงโมเดลมด 
(นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, 2558) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
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หมู่บ้ำนหรือ TERAWAT model (ปรเมษฐ์  จินำ และคณะ , 2559) รูปแบบ TAMILine model 
ส ำหรับกำรปรับตัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (คมสันต์ ธงชัย และสุชำดำมณี บุญจรัส, 
2560) ซึ่งรูปแบบกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในประเทศไทย มีควำมแตกต่ำง
กันไปตำมบริบทของพื้นที่น้ัน ๆ มีลักษณะเฉพำะด้ำนที่มีควำมเฉพำะเจำะจงกับประเด็นปัญหำ
สำธำรณสุขในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีรูปแบบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่เป็นมำตรฐำนกลำง มีควำมครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนในทุกด้ำน และมีรูปแบบที่
ชัดเจน พร้อมทั้งให้มีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงิน
ค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญในปัจจุบัน โดยที่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้อง
มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนแน่นอนอย่ำงน้อยหน่ึงวันต่อสัปดำห์หรืออย่ำงน้อยสี่วันต่อเดือน มีกำร
ปฏิบัติงำนจริง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบ อสม. 1 โดยมีประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนระดับหมู่บ้ำนหรือชุมชน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เข้ำประชุมและหรืออบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือนในเรื่อง
ที่ เป็นควำมจ ำเป็นตำมสภำพปัญหำของชุมชน หรือตำมช่วงปฏิทินกำรรณรงค์ของกระทรวง
สำธำรณสุขจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสรุปรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกคร้ัง 
(ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 , 2562, 21 มีนำคม) ซึ่งอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ อบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และ
ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังน้ัน 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จึงนับได้ว่ำ
มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถหรือบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ต้ังไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  



 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research 
designs) แบบกำรประเมิ นผลหลำยขั้ นตอน (Multistage evaluation design) โดยมีวิธีก ำร
ด ำเนินกำรวิจัย ดังน้ี 

รูปแบบกำรวิจัย 
กระบวนทัศน์กำรวิจัย 
กำรวิจัยคร้ังน้ีมีมุมมอง แนวควำมคิด และควำมเชื่อในกระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม 

(Pragmatism) ที่เชื่อว่ำควำมรู้ที่มีอยู่หำกไม่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้จะไร้ค่ำ สำมำรถใช้วิธีวิจัย
แบบใดก็ได้ที่ตอบค ำถำมกำรวิจัยได้ดีที่สุด และข้อมูลเพียงวิธีกำรเดียวไม่สำมำรถอธิบำยรำยละเอียด
ของสถำนกำรณ์น้ันได้ กำรผสมผสำนเทคนิคทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจะท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์
ของข้อมูล ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนวิธีวิจัยที่เน้นผลลัพธ์จำกกำรปฏิบัติ มุ่งกำรแก้ปัญหำมำกกว่ำกำรติด
ยึดวิธีวิจัย มีกำรใช้กำรเก็บข้อมูลหลำกหลำยวิธี และมุ่งให้เกิดกำรปฏิบัติในโลกจริง  (Creswell, 
2014) กระบวนทัศน์แบบปฏิบั ตินิยมมีมุมมองประเด็นเชิงปรัชญำที่ เกี่ยวเน่ืองกัน 3 ด้ำนคือ  
1) ภววิทยำ (Ontology) เป็นกำรแสวงหำควำมจริงที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง และมุ่งผลลัพธ์จำก
กำรปฏิบั ติ  2) ญำณวิทยำ (Epistemology) ยอมรับธรรมชำติของควำมจริงทั้ งปฏิฐำนนิยม 
(Positivism) และปรำกฏกำรณ์ นิยม  (Constructivism) ควำม รู้ที่ถูก ต้องมำจำกแบบปรวิสั ย
(Objectivity) และอัตวิสัย (Subjectivity) และกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) และแบบ
อุปนัย (Induction) และ 3) วิธีกำร (Method) ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำในโลกแห่งควำมเป็นจริง 
และสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มุ่งกำรแก้ปัญหำมำกกว่ำกำรติดยึดวิธีวิจัย โดยใช้กำรวิจัยเชิง
ปริมำณ (Quantitative research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) มำผสมผสำน
ร่วมกันและมีกำรใช้กำรเก็บข้อมูลหลำกหลำยวิธี 

จำกกระบวนทัศน์ข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods 
research design) เน่ืองจำกผลกำรวิจัยจำกกำรวิจัยเชิงผสมผสำนสำมำรถเสริมต่อกันโดยใช้
ผลกำรวิจัยจำกวิธีหน่ึงอธิบำยขยำยควำมผลกำรวิจัยอีกวิธีหน่ึงช่วยให้กำรตอบค ำถำมกำรวิจัยได้
ละเอียดชัดเจนมำกกว่ำกำรใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพเพียง รูปแบบเดียว 
กำรใช้ผลกำรวิจัยจำกวิธีหน่ึงไปช่วยพัฒนำกำรวิจัยอีกวิธีหน่ึงหรือกำรใช้ผลกำรวิจัยวิธีหน่ึงไป  
ต้ังค ำถำมกำรวิจัยอีกวิธีหน่ึง กำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพต่ำงก็มีจุดเด่นในตนเอง 
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สำมำรถน ำจุดเด่นมำใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงได้ถูกต้องแม่นย ำยิ่งขึ้น กำรวิจัยเชิงปริมำณ
และกำรวิจัยเชิงคุณภำพต่ำงก็มีจุดด้อยในตนเอง ผู้วิจัยสำมำรถใช้จุดเด่นของกำรวิจัยเชิงปริมำณมำ
แก้ไขจุดด้อยของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ขณะเดียวกันอำจใช้จุดเด่นของกำรวิจัยเชิงคุณภำพมำใช้แก้ไข
จุดด้อยของกำรวิจัยเชิงปริมำณ และสำมำรถน ำผลผลิตจำกกำรวิจัยเชิงผสมผสำนมำสร้ำงควำมรู้
ควำมจริงที่สมบูรณ์ส ำหรับใช้ในกำรปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือกำรปฏิบัติงำน (ภัทรำวดี มำกมี, 2559) ซึ่ง
กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research designs) 
แบบกำรประเมินผลหลำยขั้นตอน (Multistage evaluation design) (Creswell, 2015) เป็นกำร
วิจัยที่มีหลำยช่วงหลำยรูปแบบกำรวิจัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ด ำเนินกำรศึกษำในช่วงเวลำ
กำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรน ำโปรแกรมหรือกิจกรรมไปปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรเก็บ
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ผล และกำรสรุปผลตำมช่วงเวลำกำรด ำเนินกำรวิจัยแต่ละช่วงหรือตำม
วัตถุประสงค์กำรวิจัย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสำมำรถเป็นตัวแทนของกำรศึกษำเดียวได้ ภำยในกำรศึกษำ
น้ีจะเป็นส่วนหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นระยะกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research design) 
แบบคู่ขนำน (Convergent design) ระยะกำรวิจัย เชิงผสมผสำน (Mixed methods research 
design) แบบขั้นตอนเชิงส ำรวจ (Exploratory sequential design) และระยะกำรวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi - experimental research) ชนิดศึกษำสองกลุ่ม  วัดก่อนและหลังกำรทดลอง (Two - 
group, Pretest - Posttest design) ตำมล ำดับ 

ระยะกำรวิจัย 
กำรด ำเนินกำรวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยแบ่งระยะกำรวิจัยออกเป็น 3 ระยะตำมกระบวนกำรวิจัย 

ดังต่อไปน้ี 
1.  กำรวิจัยระยะที่  1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และส่วนที่ 2 กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

2.  กำรวิจัยระยะที่ 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบ
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

3.  กำรวิจัยระยะที่ 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

สำมำรถเขียนขั้นตอนกำรวิจัยได้ดังภำพ 1 ซึ่งขั้นตอนกำรวิจัยมีทั้งหมด 3 ระยะ ดังน้ี 
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ภำพ 1 แสดงข้ันตอนกำรวิจัย 
 
 

- แบบสอบถำม 

- สถิติเชิงพรรณนำ 

- กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ 

 

วัตถุประสงค์ เครื่องมือและกำรวิเครำะห์ 

เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผล

กำรปฏิบัติงำน 

ผลท่ีได ้

เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งเสริมผล

กำรปฏิบัติงำน 

- แบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง 

- กำรวิเครำะห์เน้ือหำ   

  (Content analysis)       

ระ
ยะ

ที่ 
3 

ระ
ยะ

ที่ 
1 

ปัจจัยท่ีส่งเสริม

ผลกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ

ผลกำรปฏิบัติงำน 

- กำรสนทนำกลุ่ม  

 (Focus Group Discussion)  

- กำรวิเครำะห์เน้ือหำ 

  (Content analysis)       

เพื่อประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบกำรพัฒนำผลกำร

ปฏิบัติงำน 

- แบบสอบถำม 

- รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 

- สถิติเชิงพรรณนำ 

- สถิติ Chi-Square test 

- สถิติ Mann-whitney U-test 

- สถิติ Wilcoxon Sign Rank test 

- สถิติ Analysis of Covariance 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลท่ีได้จำกระยะท่ี 2 ไปทดลองใช้ในระยะท่ี 3  

ผลท่ีได้จำกกำรสรุปผลกำรวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ 

เพ่ือตรวจสอบรูปแบบกำร

พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 

- แบบสอบถำม 

- สถิติเชิงพรรณนำ 

รูปแบบกำร

พัฒนำผล                     

กำรปฏิบัติงำน 

ผลท่ีได้จำกกำรสรุปผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ระ
ยะ

ที่ 
2 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ร่ำงรูปแบบ 

กำรพัฒนำผล                     

กำรปฏิบัติงำน 
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จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ปัจจัยด้ำนควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้
บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และปัจจัยด้ำนคุณลักษณะทำงประชำกร 
ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบำทในครอบครัว 
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรใช้สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ และกำรมีต ำแหน่งอื่น
ในชุมชน มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดังน้ัน กำรวิจัยระยะที่ 1 
ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  โดยมี
กรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภำพ 2 แสดงกรอบแนวคิดกำรวิจัยระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 1 

ผลกำรปฏบิัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

- ควำมรู้ 
- เจตคติ 
- กำรรับรู้บทบำท 
- แรงสนับสนุนทำงสังคม 
- แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตำม 

 

ปัจจัยคุณลักษณะทำงประชำกร 
- เพศ 
- อำยุ 
- สถำนภำพสมรส 
- ระดับกำรศึกษำ 
- อำชีพ 
- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- บทบำทในครอบครัว 
- จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
- จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 
- ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
- กำรใช้สมำร์ทโฟน 
- กำรฝึกอบรม 
- กำรนิเทศงำน 
- กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน  

ตัวแปรต้น 
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กำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไป
ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  โดยจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  ได้แก่ กิจกรรมสร้ำงจิตอำสำ (องค์ประกอบที่ 1) 
กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้บทบำท (องค์ประกอบที่ 2) และกิจกรรมสร้ำงควำมต้ังใจ (องค์ประกอบที่ 3) 
ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 และจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กิจกรรมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม 
(องค์ประกอบที่ 4) กิจกรรมสร้ำงภำคีเครือข่ำย (องค์ประกอบที่ 5) กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
(องค์ประกอบที่ 6) กิจกรรมสร้ำงแรงสนับสนุนทำงสังคม (องค์ประกอบที่ 7) กิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจ 
(องค์ประกอบที่ 8) และกิจกรรมสร้ำงกำรยอมรับนับถือ (องค์ประกอบที่ 9) ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 ดังน้ัน 
กำรวิจัยระยะที่ 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 3 แสดงกรอบแนวคิดกำรวิจัยระยะท่ี 3 
  

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 
- กิจกรรมสร้ำงจิตอำสำ (องค์ประกอบที่ 1 ) 

- กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้บทบำท (องค์ประกอบที่ 2)  

- กิจกรรมสร้ำงควำมต้ังใจ (องค์ประกอบที่ 3) 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
- กำรมีจิตอำสำ  
- กำรรับรู้บทบำท  
- ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน 

ตัวแปรต้น 

ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน 
- กิจกรรมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม (องค์ประกอบที่ 4)  
- กิจกรรมสร้ำงภำคีเครือข่ำย (องค์ประกอบที่ 5)  
- กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (องค์ประกอบที่ 6)  
- กิจกรรมสร้ำงแรงสนับสนุนทำงสังคม (องค์ประกอบที่ 7)  
- กิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจ (องค์ประกอบที่ 8)  
- กิจกรรมสร้ำงกำรยอมรับนับถือ (องค์ประกอบที่ 9)  

ตัวแปรตำม 
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กำรวิจัยระยะท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

กำรวิจัยระยะน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research design) แบบ
คู่ขนำน (Convergent design) เพื่อ ศึกษำปัจจัยที่มี ผลต่อผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) พร้อมกันกับกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงคุณภำพ) ซึ่งให้ควำมส ำคัญกำรวิจัยทั้ง 2 แบบเท่ำเทียมกัน 
และน ำผลมำรวมกัน (Merge) ในช่วงกำรแปลผลเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องหรือท ำให้ผลกำรวิจัย
สมบูรณ์มำกขึ้น ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 ไปใช้ในระยะถัดไป 

ส่วนท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1  ประชำกรที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จังหวัดสุโขทัย

จ ำนวน 12,835 คน (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2562) 
1.2  กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ซึ่งได้จำก

ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงด้วยสูตรกำรประมำณกำรค่ำเฉลี่ยประชำกร (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ และฐิตำ  
วำนิชย์บัญชำ, 2558) ได้ขนำดตัวอย่ำง จ ำนวน 598 คน 

 

n =

NZ∝
2
σ2

 NE2+Z∝
2
σ2 

 
n = ขนำดตัวอย่ำง 
N = ขนำดของประชำกร 
Z = ค่ำ Z ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05, ทดสอบ 2 ทำง (Z = 1.96) 
E = ระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (E = 0.05) 

σ2 = ค่ำแปรปรวนของประชำกร ค ำนวณจำกก ำลังสองของส่วนเบี่ยงเบน 
  กำรปฏิบั ติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัคร 

  สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (S2 = 155.25) (ยุทธนำ แยบคำย, 2561) 
แทนค่ำ 
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N =
12,835(1.962)(155.25)

 12,835(0.052)+(1.962)(155.25)
 

 
n = 598 คน 
โดยท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงส ำรองไว้ ร้อยละ 10 รวมจ ำนวน 658 คน 

1.3   กำรสุ่ม ตัวอย่ำง ใช้กำรสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling 
technique) ดังน้ี 

1.3.1 เรียงล ำดับรำยชื่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย โดย
ใช้ชื่ออ ำเภอ และชื่อต ำบลเรียงตำมล ำดับตัวอักษร ก – ฮ และเรียงล ำดับเลขหมู่บ้ำนเรียงจำกน้อยไป
หำมำก 

1.3.2 ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุก
หน่วยในประชำกร 

1.3.3 หำอัตรำส่วน (k) ระหว่ำงประชำกร (N) และขนำดตัวอย่ำง (n) ได้เท่ำกับ 
20 หมำยควำมว่ำจ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุก  ๆ 20 คน จะได้รับกำรสุ่มเป็น               
กลุ่มตัวอย่ำง 1 คน 

     k =
N

 n
 

แทนค่ำ 

k =
12,835

 658 
 

    k = 20 
1.3.4 สุ่มตัวอย่ำงเพื่อก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงคนแรก (R) ของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้

วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยจำกกลุ่มตัวอย่ำงหมำยเลข 1 - 20 มำหน่ึงหมำยเลขได้ 15 
1.3.5 หมำยเลขของกลุ่มตัวอย่ำงคนต่อไปจะถูกก ำหนดอย่ำงเป็นระบบโดยกำร

รวมอัตรำส่วนที่ได้จำกข้อ 1.3.3 กับหมำยเลขกลุ่มตัวอย่ำงเร่ิมต้นที่ข้อ 1.3.4 (R, R+k, R+2k, R+3k, 
..., R+nk) เช่น กลุ่มตัวอย่ำงที่มีหมำยเลข 15 , 35(15+20), 55(35+20), 75(55+20), …, 15+n20 
เป็นต้น จนได้ขนำดตัวอย่ำงรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 658 คน 

1.4  เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) 
1.4.1 อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
1.4.2 มีสถำนภำพกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
1.4.3 มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 
1.4.4 ยินดีให้ข้อมูล 
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1.5  เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
1.5.1 มีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 
1.5.2 ปฏิเสธ หรือถอนตัวจำกโครงกำรวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงคือ แบบสอบถำม (Questionnaire) 

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ 

อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน กำรใช้สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรฝึกอบรม 
กำรนิเทศงำน และจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 14 ข้อ ลักษณะค ำถำมเป็นเลือกตอบและ
เติมค ำลงในช่องว่ำง 

ส่วนที่ 2 ควำมรู้ ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำน 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ  
2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 
28 ข้อ ลักษณะค ำถำมเป็นปลำยปิด แต่ละข้อมีค ำตอบให้เลือกตอบแบบถูก - ผิด โดยมีเกณฑ์กำรให้
คะแนนคือ ถ้ำตอบถูกให้ 1 คะแนน และถ้ำตอบผิดให้ 0 คะแนน 

ส่วนที่ 3 เจตคติ ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับเจตคติด้ำน 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ 
2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 
17 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ ข้อค ำถำมเชิง
บวกให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ และข้อค ำถำมเชิงลบ ให้คะแนน 1, 2, 3, 4 
และ 5 คะแนน ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 4 กำรรับรู้บทบำท ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับบทบำทด้ำน 1) กำรส่งเสริม
สุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จ ำนวน 18 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับคือ มำกที่สุด 
มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 5 แรงสนับสนุนทำงสังคม ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรได้รับสนับสนุน
ด้ำนอำรมณ์/ ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 20 
ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 3 ระดับคือ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
และไม่เคยได้รับ โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน คือ 3, 2 และ 1 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับแรงจูงใจ 2 ปัจจัย 
คือ 1) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน กำรยอมรับนับถือ โอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน 
ลักษณะงำน และควำมรับผิดชอบ และ  2) ปัจจัย ค้ ำจุน ได้แก่  เงินเดือนห รือค่ำตอบแทน 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล สภำพในกำรท ำงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน ควำมมั่นคงในงำน และ
วิธีปกครองบังคับบัญชำ จ ำนวน 50 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย  
ข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรแสดงออกถึงควำมรู้ เจตคติ และกำรลงมือปฏิบัติด้ำน 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ  
2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จ ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับคือ ทุกคร้ัง 
บ่อยคร้ัง บำงคร้ัง น้อยคร้ัง และไม่เคย โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ 5 , 4, 3, 2 และ 1 คะแนน 
ตำมล ำดับ 

3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้วัดปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังน้ี 
3.1  ท ำกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษำรำยละเอียดจำกแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร  

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2  ก ำหนดขอบเขตและโครงสร้ำงเน้ือหำของแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดกำรวิจัย 
3.3  สร้ำงข้อค ำถำมในแบบสอบถำม โดยพิจำรณำจำกนิยำมศัพท์ และวัตถุประสงค์

ของกำรวิจัย น ำมำก ำหนดกำรให้คะแนนส ำหรับค ำตอบแต่ละข้อ 
3.4  น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็จไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อพิจำรณำควำม

เหมำะสม ควำมถูกต้องของภำษำ และปรับปรุงแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำ 
3.5  กำรตรวจสอบควำมตรงด้ำนเน้ือหำ (Content validity) น ำแบบสอบถำมที่สร้ำง

ขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชำญเป็นผู้ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ ควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และพิจำรณำส ำนวนภำษำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข 
โดยค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
(Index of item - Objective Congruence: IOC) จ ำนวน 5 คน คือ ผู้ เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรวิ จัย 
จ ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนสุขภำพภำคประชำชน จ ำนวน 2 คน โดยเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำให้คะแนนแบบสอบถำมเป็นรำยข้อ ดังน้ี 



82 

ให้ +1 = แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ 0  = ไม่แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ -1 = แน่ใจว่ำไม่สอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของ

กำรวิจัยจำกสูตรของ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ดังน้ี 
 

IOC = 
∑ R

N
 

 
IOC = ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ƩR = ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
N = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ (Index of item - Objective Congruence: IOC) ของข้อค ำถำมในแบบสอบถำมทุกข้อ 
มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.6 – 1.0 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมรำยข้อ ให้มีค่ำ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แต่ถ้ำได้ค่ำ IOC ต่ ำกว่ำ 0.5 
ต้องพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง  (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

3.6  กำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
30 คน แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์หำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมส่วนที่ 2 โดยใช้สูตร KR - 21 ของ 
คูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมควำมรู้ เท่ำกับ 0.704 
และแบบสอบถำมส่วนที่ 3 - 7 โดยใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมเจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เท่ำกับ 
0.837, 0.940, 0.877, 0.955 และ 0.978 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเชื่อถือ
ได้ ควรจะมำกกว่ำ 0.70 (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ และฐิตำ วำนิชย์บัญชำ, 2558) 

3.7   จัดท ำแบบสอบถำมเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำไปเก็บข้อมูลกับอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัยต่อไป 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม มีวิธีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังน้ี 
4.1  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึงส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย  เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิตวิทยำลัย 
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มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ อว 0603.02/1921 เรื่อง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อกำรวิจัย ลงวันที่ 
18 ตุลำคม 2562 

4.2  ผู้วิจัยจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและฝึก
ทักษะกำรเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เทศบำล
เมืองสุโขทัยธำนี และเทศบำลเมืองสวรรคโลก เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 

4.3  ส่งแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ในแบบสอบถำมจะมีค ำชี้แจงกำรท ำแบบสอบถำมและขอควำมร่วมมือในกำรท ำ
แบบสอบถำม พร้อมทั้งเขียนชี้แจงถึงกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ไว้ที่แบบสอบถำมทุกฉบับให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำลชุมชน 
โรงพยำบำลทั่วไป เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี และเทศบำลเมืองสวรรคโลก ช่วยเก็บข้อมูล 

4.4  ประสำนงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยอ ำเภอ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
สุขภำพภำคประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเป็นผู้ช่วยรวบรวมแบบสอบถำมจำก
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดที่กลุ่มตัวอย่ำงอยู่ ในเขตรับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
งำนสุขภำพภำคประชำชนของโรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลทั่ วไปเป็นผู้ช่วยรวบรวม
แบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในเขตรับผิดชอบ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบงำนสุขภำพภำค
ประชำชนของเทศบำลเมืองสุโขทัยธำนีและเทศบำลเมืองสวรรคโลกเป็นผู้ช่วยรวบรวมแบบสอบถำม
จำกกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในเขตรับผิดชอบ ก ำหนดส่งแบบสอบถำมคืนผู้วิจัย ภำยใน 2 สัปดำห์ 

4.5  แบบสอบถำมที่ไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยตรวจสอบจำกรหัสแบบสอบถำมแล้วลงเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองและประสำนงำนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกับประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนระดับหมู่บ้ำนหรือระดับต ำบลหรือระดับอ ำเภอ แล้วแต่กรณี 

4.6  หลังจำกที่ได้รับแบบสอบถำมคืน ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมมำตรวจสอบควำมถูกต้อง
และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนกำรวิเครำะห์ตำมวิธีกำรทำงสถิติ 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในกำรวิจัย ดังน้ี 
5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 

ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรใช้
สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด และค่ำสูงสุด 
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5.2  กำรวิเครำะห์หำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ ำน โดยใช้กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) 

5.3   ก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในกำรยอมรับสมมุติฐำน 
ส่วนท่ี 2 กำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1.1.1 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 คน 
1.1.2 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 10 คน 

1.1.3 ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 12 คน 
1.1.4 สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 11 คน 

1.2 กำรคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
กำรคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบกรณีหลำกหลำย 

(Maximum variation sampling) เป็นกำรเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีขนำดเล็กแต่ครอบคลุมควำม
หลำกหลำยมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ หรืออำจจะเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ใดปรำกฏกำรณ์
หน่ึงที่ศึกษำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่แตกต่ำงกันในพื้นที่ที่ต่ำงกัน และในระยะเวลำที่ต่ำงกั น (Miles & 
Huberman, 1994) 

1.3 เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) 
1.3.1 อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
1.3.2 ยินดีให้ข้อมูล 

1.4 เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
1.4.1 มีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 
1.4.2 ปฏิเสธ หรือถอนตัวจำกโครงกำรวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
2.1  แบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง โดยทบทวนงำนวิจัยที่ผ่ำนมำเพื่อวิเครำะห์สกัด

หำตัวอย่ำงค ำถำม/ ตัวอย่ำงค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ หลังจำกน้ันจึงน ำมำสร้ำงแบบสัมภำษณ์ชนิด
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กึ่งมีโครงสร้ำง ซึ่งเป็นแบบสัมภำษณ์ที่มีแนวค ำถำมโดยก ำหนดประเด็นที่ศึกษำอย่ำงหลวม ๆ และ
น ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบข้อค ำถำม 

2.2  ผู้วิจัย (Researcher) เป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำต้องเตรียมควำมพร้อมด้ำนองค์
ควำมรู้ทั้งทำงด้ำนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพและผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน เพื่อด ำเนินกำรศึกษำวิจัยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพที่จะส่งผลให้ผลกำรวิจัยมีควำมถูกต้อง
น่ำเชื่อถือ 

2.3  สมุดจดบันทึก (Filed note) 
3.  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

หลังจำกสร้ำงแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง แล้วท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบ
สัมภำษณ์ ชนิดกึ่ งมี โครงสร้ำง โดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์ โดยผู้ เชี่ยวชำญ  
มีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

3.1  ร่ำงแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำงจำกน้ันน ำไปปรึกษำประธำนที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุง 

3.2  น ำแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง ส่งให้ผู้เชี่ยวชำญที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ 
จ ำนวน 5 คน คือ ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนสุขภำพภำค
ประชำชน จ ำนวน 2 คน เพื่อขอข้อชี้แนะในกำรปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.3  น ำแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่ งมีโครงสร้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและปรับปรุงจำก
ผู้เชี่ยวชำญ ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ จำกน้ันน ำไปปรึกษำประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์อีกคร้ัง 

3.4  ท ำกำรทดสอบแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง โดยกำรทดลองสัมภำษณ์ในพื้นที่
ที่ศึกษำในกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขหรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 
และสมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 11 คน โดยพิจำรณำจำก
ควำมเป็นไปได้ของกำรได้ข้อมูล ควำมเข้ำใจเน้ือหำ ควำมยำกง่ำย ควำมก ำกวมของค ำถำม หรือข้อ
สนทนำ ปฏิกิริยำสะท้อนกลับของผู้ให้ข้อมูลหลัก และระยะเวลำในกำรสัมภำษณ์ในกำรศึกษำคร้ังน้ี
ก ำหนดให้ไม่เกิน 30 นำที ถึง 1 ชั่วโมง 

3.5  น ำแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำงที่น ำไปทดสอบมำปรับปรุงและเสนอประธำน
ที่ป รึกษำวิทยำนิพนธ์  เพื่อขอค ำแนะน ำและควำมเห็นชอบเพื่อควำมสมบูรณ์ ของเคร่ืองมือ                    
ก่อนน ำไปใช้จริง 

4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In - depth interview) ร่วมกับกำร

สังเกต (Observation) ซึ่งมุ่งประเด็นหำข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลจึงใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพรำะ
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ข้อมูลที่ได้จะเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลักเองและกำรสัมภำษณ์จะด ำเนินกำรพร้อมกับ
กำรสังเกตท ำให้ผู้วิจัยมีควำมเข้ำใจในข้อมูลมำกยิ่งขึ้น 

4.1  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึงส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย  เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ อว 0603.02/1921 เรื่อง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อกำรวิจัย ลงวันที่ 
18 ตุลำคม 2562 

4.2  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยถึง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำล เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี และเทศบำลเมืองสวรรคโลก เพื่อ
ขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลและประสำนงำนนัดหมำยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักล่วงหน้ำตำมวันเวลำ 
และสถำนที่ที่จะท ำกำรศึกษำ 

4.3  ผู้วิจัยแนะน ำตัวเอง สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่ำวทักทำย สอบถำม
เรื่องทั่วไป อธิบำยโครงกำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย และขอค ำยินยอมกำรวิจัยโดยกำรลงลำยมือชื่อ
ให้ค ำยินยอมในกำรวิจัยก่อนกำรสัมภำษณ์ โดยใช้เวลำประมำณ 15 - 30 นำที 

4.4  อธิบำยให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับทรำบ หำกผู้ให้ข้อมูลหลักต้องกำรยุติในกำรให้ข้อมูล
สำมำรถท ำได้ตลอดเวลำในกำรให้สัมภำษณ์ และผู้วิจัยจะไม่ซักถำมประเด็นกำรวิจัยต่อพร้อมกับยุติ
กำรเก็บข้อมูลทันที โดยผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จำกโครงกำรวิจัย 

4.5   อธิบำยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับทรำบว่ำ ข้อมูลที่ให้สัมภำษณ์ทั้งหมดจะไม่ถูกน ำไป
ให้ผู้ใดทรำบ และผู้วิจัยจะเป็นผู้เก็บไว้เพียงคนเดียว ทั้งน้ี เมื่อโครงกำรวิจัยสิ้นสุดข้อมูลทุกชนิดของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักจะถูกท ำลำยทิ้งทันที 

4.6  ผู้วิจัยจะถำมค ำถำมไปเร่ือย ๆ หำกผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ต้องกำรตอบหรืออยำกพัก
ก่อนสำมำรถกระท ำได้ตลอดเวลำ 

4.7  เมื่อสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเสร็จ ผู้วิจัยจะกล่ำวค ำขอบคุณ และหำกมีควำมไม่
สบำยใจเกี่ยวกับข้อมูล สำมำรถแจ้งผู้วิจัยให้รับทรำบได้ทันที 

5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) เพื่อหำปัจจัยที่ส่งเสริมผล

กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
6. กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 

6.1  กำรใช้กระบวนกำรที่เหมำะสม ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึกร่วมกับ
กำรสังเกต ซึ่งมุ่งประเด็นหำข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จะเป็นมุมมองส่วน
บุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลักเอง และกำรสัมภำษณ์จะด ำเนินกำรพร้อมกับกำรสังเกตท ำให้ผู้วิจัยมีควำม
เข้ำใจในข้อมูล 
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6.2  กำรสร้ำงควำมคุ้นเคย (Rapport) กับบริบทของพื้นที่ก่อนเร่ิมเก็บข้อมูล เพื่อให้
เกิดควำมคุ้นเคยและควำมไว้วำงใจในกำรให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยก่อนที่เร่ิมเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จะท ำกำรลงส ำรวจพื้นที่และท ำควำมคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนท ำกำรเก็บข้อมูลจริง 

6.3  กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี ใช้ผู้ให้ข้อมูลและ
พื้นที่ที่หลำกหลำยกำรใช้เทคนิคถำมค ำถำมซ้ ำ กำรสะท้อนข้อสังเกต ข้อคิดเห็น กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำทั้งทำงบวกและลบ และกำรตรวจสอบจำกข้อค้นพบหรือผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำจำกน้ันน ำ
ข้อมูลที่ได้มำท ำกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ ดังน้ี 

6.3.1 กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล (Data triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่ำ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มำถูกต้องหรือไม่ โดยก ำหนดให้ตรวจสอบข้อมูล 3 แหล่งที่มำ ได้แก่ เวลำ สถำนที่ 
และบุคคล กำรตรวจสอบแหล่งเวลำโดยสอบถำมเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน และช่วงเวลำ
ต่ำงกัน เพื่อให้ทรำบว่ำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลำต่ำง ๆ น้ันเหมือนกันหรือไม่ รวมทั้งกำรตรวจสอบ
สถำนที่ บุคคล โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกหลำยพื้นที่และหลำยคน 

6.3.2 กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
tangulation) เพื่อกำรตรวจสอบว่ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ กัน รวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ีใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกสัมภำษณ์เชิงลึกเชื่อมโยงผลกำรศึกษำระยะที่ 
1 ส่วนที่ 1 ควบคู่กับกำรค้นคว้ำและทบทวนจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ และเพื่อให้ เกิดควำม
น่ำเชื่อถือมำกขึ้น ได้ก ำหนดกำรซักถำมผู้ให้ข้อมูลหลักหลังจำกสรุปผลกำรศึกษำ เพื่อให้แน่ใจว่ำ
ข้อสรุปน้ัน เที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ หลังจำกน้ันจึงแก้ไขเป็นรำยงำนฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

6.3.3 กำรถ่ำยโอนผลกำรวิจัย (Transferability) เป็นกำรอ้ำงอิงผลกำรวิจัยไปยัง 
สถำนที่อื่นที่มีคล้ำยคลึงกันเปรียบเสมือนกับควำมตรงภำยนอก (External validity) ในงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้ก ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลักหลำกหลำยพื้นที่ที่มีลักษณะครอบคลุมตำม
ทฤษฎี  รวมถึงผลกำรศึกษำในระยะที่  1 ส่วนที่  1 เพื่อเข้ำใจบริบทของเร่ืองที่ ศึกษำ อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์อย่ำงละเอียดด้วยค ำถำมที่สะท้อนเปรียบเทียบและควำมครอบคลุมทุก ๆ ด้ำน เพื่อ
สำมำรถสรุปค ำตอบและสร้ำงแนวทำงอย่ำงชัดเจน 

6.3.4 กำรพึ่งพำเกณฑ์ (Dependability) เป็นกำรใช้วิธีกำรหลำย ๆ วิธีในกำร
ตรวจสอบข้อมูลเปรียบเสมือนกับควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct validity) และควำมเชื่อมั่น
(Reliability) ในงำนวิจัยเชิงปริมำณ ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ได้ก ำหนดกำรใช้วิธีกำรหลำย ๆ วิธีที่
สอดคล้องกัน (Overlapping methods) และกำรอธิบำยรำยละเอียดของวิธีวิทยำอย่ำงละเอียด 
ลึกซึ้ง เพื่อให้สำมำรถท ำวิจัยซ้ ำได้ 
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6.3.5 กำรยืนยันผลกำรวิจัย (Conformability) เป็นควำมสำมำรถในกำรยืนยัน
ผลที่เกิดจำกข้อมูลต่ำง ๆ โดยกำรยืนยันผลดังกล่ำวเป็นผลที่เกิดจำกประสบกำรณ์และควำมคิดของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกณฑ์ 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research design) แบบ
ขั้นตอนเชิงส ำรวจ (Exploratory sequential design) เพื่อสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำ          
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 มำใช้ใน
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(กำรวิจัย เชิงคุณภำพ) โดยกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม  (Focus Group Discussion: FGD) แล้วน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) โดยใช้แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบในด้ำน
ควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องครอบคลุม เพื่อยืนยันรูปแบบ
และสำมำรถน ำผลไปใช้ต่อในวงกว้ำงต่อไป ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 2 ไปใช้ในระยะที่ 3 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ตำมล ำดับ ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในกำรสนทนำกลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1.1  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน 
1.1.2 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัด) และ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 9 คน 

1.1.3 ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน 
1.2 กำรคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  

กำรคัด เลือกกลุ่ม ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก ใช้ วิธี คัด เลือกผู้ ให้ ข้ อมู ลแบบ เอกพันธ์ 
(Homogeneous sampling) เป็นกำรเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีภูมิหลังหรือประสบกำรณ์ที่
คล้ำยคลึงกัน มีวัตถุประสงค์ของกำรเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่ออธิบำยลักษณะของกลุ่มย่อยที่มี
ลักษณะเฉพำะในเชิงลึก (Miles & Huberman,1994) 
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1.3 เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) 
1.3.1 อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
1.3.2 ยินดีให้ข้อมูล 
1.4 เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
1.4.1 มีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 
1.4.2 ปฏิเสธ หรือถอนตัวจำกโครงกำรวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
2.1  แนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม เป็นค ำถำมที่ผู้วิจัยใช้จุดประเด็นกำรสนทนำ ลักษณะ

เป็นค ำถำมปลำยเปิด เริ่มค ำถำมแรกเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในฐำนะคนนอก จำกน้ันเป็นค ำถำมที่ดึงกลุ่มให้เข้ำใกล้ตัว             
ผู้ร่วมสนทนำซึ่งแนวทำงดังกล่ำวไม่ใช่เป็นตัวก ำหนดกำรสนทนำว่ำต้องมีประเด็นเท่ำที่ก ำหนดเท่ำน้ัน 
ในขณะด ำเนินกำรอำจมีประเด็นใหม่ ๆ ที่ผุดขึ้นในวงสนทนำ จำกกำรจับประเด็นของผู้วิจัยจะปรับ
แนวทำงกำรสนทนำไปเร่ือย ๆ ตลอดกำรเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นและลุ่มลึกขึ้นเร่ือย ๆ  

2.2  ผู้วิจัย (Researcher) เป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำ ต้องเตรียมควำมพร้อมด้ำนองค์
ควำมรู้ทั้งทำงด้ำนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพและผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน เพื่อด ำเนินกำรศึกษำวิจัยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพที่จะส่งผลให้ผลกำรวิจัยมีควำมถูกต้อง
น่ำเชื่อถือ 

2.3  เคร่ืองบันทึกเสียง 
2.4  สมุดจดบันทึก (Filed note) 

3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
หลังจำกสร้ำงแนวทำงกำรสนทนำกลุ่มแล้ว ท ำกำรตรวจสอบคุณภำพแนวทำ 

งกำรสนทนำกลุ่ม โดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชำญ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.1  ร่ำงแนวทำงในกำรสนทนำกลุ่ม จำกน้ันน ำไปปรึกษำประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

เพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุง 
3.2  น ำแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม ส่งให้ผู้เชี่ยวชำญที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ จ ำนวน  

5 คน คือ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนสุขภำพภำคประชำชน 
จ ำนวน 2 คน เพื่อขอข้อชี้แนะในกำรปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.3  น ำแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและปรับปรุงจำกผู้เชี่ยวชำญ 
ปรับปรงตำมข้อเสนอแนะจำกน้ันน ำไปปรึกษำประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์อีกคร้ัง 

3.4  ท ำกำรทดสอบแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม โดยกำรทดลองสนทนำกลุ่มในพื้นที่ที่
ศึกษำในกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้
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ของกำรได้ข้อมูล ควำมเข้ำใจเน้ือหำ ควำมยำกง่ำย ควำมก ำกวมของค ำถำมหรือข้อสนทนำ ปฏิกิริยำ
สะท้อนกลับของผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม และระยะเวลำในกำรสนทนำในกำรศึกษำคร้ังน้ีก ำหนดให้ 
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นำที ถึง 2 ชั่วโมง 

3.5  น ำแนวทำงกำรสนทนำกลุ่มที่น ำไปทดสอบมำปรับปรุงและเสนอประธำนที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์เพื่อขอค ำแนะน ำและควำมเห็นชอบเพื่อควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนน ำไปใช้จริง 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้ันเตรียมกำร 

4.1.1 ศึกษำสภำพปัญหำและองค์ประกอบของรูปแบบจำกกำรค้นคว้ำเอกสำร 
ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 สร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

4.1.3 ยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนด้วยผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 จัดองค์ประกอบ และรำยละเอียดของรูปแบบตำม
สมมติฐำน  

4.1.4 ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่  อว 0603.02/1921 เร่ือง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อ 
กำรวิจัย ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 

4.1.5 ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัยถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลและประสำนงำนนัดหมำย
ล่วงหน้ำ ตำมวันเวลำ และสถำนที่ที่จะท ำกำรศึกษำ  

4.1.6 จัดท ำแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม  เป็นค ำถำมที่ ผู้ วิ จัย ใช้ จุดประเด็น 
กำรสนทนำ เป็นค ำถำมปลำยเปิดที่แสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

4.1.7 กำรเตรียมตัวและอุปกรณ์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเตรียมตัวโดยกำรท ำ
ควำมเข้ำใจประเด็นที่ต้องกำรศึกษำให้ชัดเจน ศึกษำข้อมูลของผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม และเตรียมอุปกรณ์ 
เช่น สมุด ปำกกำ 

4.1.8 เตรียมสถำนที่ ณ ห้องประชุมพระรำชวิมลเมธี ชั้น 1 ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถำนที่ที่สะดวกสบำย  
ไม่พลุกพล่ำน สำมำรถควบคุมเสียงจำกภำยนอกและผู้ไม่เกี่ยวข้องได้ มีบรรยำกำศเป็นกันเองเพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกผ่อนคลำย ไม่กังวล และไม่รู้สึกเกร็งที่จะพูดและแสดงควำมคิดเห็น รวมถึงจัดที่น่ังเป็น
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วงกลมหรือวงรีในกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อให้ผู้ด ำเนินกำรสนทนำสำมำรถสบตำในระหว่ำงด ำเนินกำร
สนทนำ   

4.2 ข้ันด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
ผู้วิ จัยเป็นผู้ด ำเนินกำรสนทนำ ผู้ช่วยนักวิจัยท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกใน 

กำรสนทนำกลุ่ม ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มมำพบกันเร่ิมด้วยกำรท ำควำมรู้จักกันให้ทุกคนได้ผ่อนคลำยและ
รู้สึกคุ้นเคยกันพอสมควรจำกน้ันผู้วิจัยเร่ิมด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม โดยด ำเนินกำรสนทนำกลุ่มใน 
กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 
ตำมล ำดับ ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำ กล่ำวขอบคุณที่มำร่วมสนทนำ ขอให้ทุกคนพูดได้
โดยไม่กังวลเรื่องถูกผิด กำรรักษำควำมลับ กำรน ำข้อมูลไปใช้ และขออนุญำตให้ผู้ช่วยนักวิจัยบันทึก
เทปกำรสนทนำ หลังจำกน้ันผู้วิจัยก็จุดประเด็นกำรสนทนำตำมแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม ผู้ด ำเนินกำร
จะคอยจับประเด็นต่ำง ๆ ที่ปรำกฏแล้วพยำยำมให้ผู้ร่วมวงสนทนำได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน 
ทุกประเด็นให้มำกที่สุด โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกำรท ำแผนที่ควำมคิด (Mind mapping) และเทคนิค
กำรใช้ค ำส ำคัญ (Key word) เพื่อก ำหนดองค์ประกอบภำยในรูปแบบรวมทั้งลักษณะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงองค์ประกอบหรือล ำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบ อำจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดย 
กำรตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ำไม่มีอิทธิพลหรือมำควำมส ำคัญน้อยออกจำกรูปแบบ ซึ่งจะท ำ
ให้ได้รูปแบบที่มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้นแล้วน ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข  ซึ่ง 
กำรสนทนำกลุ่มคร้ังน้ีใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที ถึง 2 ชั่วโมง 

4.3 ข้ันสรุปหลังกำรสนทนำกลุ่ม  
ผู้วิ จัยและผู้ช่วยนักวิจัยเรียบเรียงเน้ือหำ พร้อมทั้งจดบันทึกลงสมุดจดบันทึก 

(Filed note) ตลอดกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อน ำไปสู่ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) 
โดยกำรสร้ำงร่ำงรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำ และสรุปร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

6. กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
6.1  กำรใช้กระบวนกำรที่เหมำะสม ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ใช้กำรสนทนำกลุ่มเป็นวิธีกำร

วิจัยที่ เหมำะสม สำมำรถสกัดประสบกำรณ์ปัญหำและอุปสรรคจำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้  
อย่ำงละเอียดช่วยให้เกิดประเด็นควำมคิดที่หลำกหลำยมีควำมเป็นปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลหลักสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระและก่อให้เกิดฉันทำมติ โดยผู้วิจัย เป็นผู้ด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม และ
ระหว่ำงด ำเนินกำรจะพยำยำมกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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6.2  กำรสร้ำงควำมคุ้นเคย (Rapport) กับบริบทของพื้นที่ก่อนเร่ิมเก็บข้อมูล เพื่อให้
เกิดควำมคุ้นเคยและควำมไว้วำงใจในกำรให้ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยก่อนที่เริ่มเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะท ำกำรลงส ำรวจพื้นที่และท ำควำมคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนท ำกำรเก็บข้อมูลจริง 

6.3  กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี ใช้ผู้ให้ข้อมูลและ
พื้นที่ที่หลำกหลำยกำรใช้เทคนิคถำมค ำถำมซ้ ำ กำรสะท้อนข้อสังเกต ข้อคิดเห็น กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำทั้งทำงบวกและลบ และกำรตรวจสอบจำกข้อค้นพบหรือผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำจำกน้ันน ำ
ข้อมูลที่ได้มำท ำกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ ดังน้ี 

6.3.1 กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล  (Data triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่ำ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มำถูกต้องหรือไม่ โดยก ำหนดให้ตรวจสอบข้อมูล 3 แหล่งที่มำ ได้แก่ เวลำ สถำนที่ 
และบุคคล กำรตรวจสอบแหล่งเวลำโดยสอบถำมเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน และช่วงเวลำ
ต่ำงกัน เพื่อให้ทรำบว่ำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลำต่ำง ๆ น้ันเหมือนกันหรือไม่ รวมทั้งกำรตรวจสอบ
สถำนที่ บุคคล โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกหลำยพื้นที่ และหลำยคน 

6.3.2 กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนผู้วิจัย (Investigator triangulation) เพื่อ
ตรวจสอบว่ำผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่ำงกันอย่ำงไร ในกำรศึกษำคร้ังน้ี  นอกจำกผู้วิจัยแล้วได้
ก ำหนดผู้ช่วยนักวิจัยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ช่วยนักวิจัยจะได้รับกำรฝึกเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย
ก่อนออกเก็บข้อมูลจริง ด้วยเหตุผลของกำรใช้ผู้ช่วยนักวิจัยเน่ืองจำกต้องกำรควำมหลำกหลำยใน  
กำรเก็บข้อมูลจำกกำรใช้ผู้วิจัยคนเดียว เพื่อสร้ำงควำมแน่ใจได้ดีกว่ำนักวิจัยคนเดียว 

6.3.3 กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ ด้ำนทฤษฎี  (Theory triangulation) เพื่ อ
ตรวจสอบว่ำ ผู้วิจัยสำมำรถใช้แนวคิดทฤษฎีตีควำมข้อมูลที่แตกต่ำงกันได้มำกน้อยเพียงใด โดยใน 
กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ผสมผสำนทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลตำมต้องกำร หลังจำกที่ได้ข้อมูล
แล้วจะลงมือตีควำมสร้ำงข้อสรุปเหตุกำรณ์แต่ละอย่ำง และท ำกำรตรวจสอบสำมเส้ำทำงทฤษฎีต่ำง ๆ 
ที่ปรำกฏเพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องต่อไป 

6.3.4 กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
tangulation) เพื่อกำรตรวจสอบว่ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ กัน รวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ี ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลทั้งกำรสนทนำกลุ่มเชื่อมโยงผลกำรศึกษำระยะที่ 
1 ควบคู่กับกำรค้นคว้ำและทบทวนจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ และเพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 
ได้ก ำหนดกำรซักถำมผู้ให้ข้อมูลหลังจำกสรุปผลกำรศึกษำ เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อสรุปน้ันเที่ยงตรงตำม
ควำมเป็นจริงหรือไม่ หลังจำกน้ันจึงแก้ไขเป็นรำยงำนฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

6.3.5 กำรถ่ำยโอนผลกำรวิจัย (Transferability) เป็นกำรอ้ำงอิงผลกำรวิจัยไปยัง
สถำนที่อื่นที่มีคล้ำยคลึงกันเปรียบเสมือนกับควำมตรงภำยนอก (External validity) ในงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ได้ก ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลำย ๆ กลุ่มที่มีลักษณะครอบคลุมตำมแนวคิด
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และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ำใจบริบทของเรื่องที่ศึกษำอธิบำยปรำกฏกำรณ์อย่ำงละเอียดด้วยค ำถำม
ที่สะท้อนเปรียบเทียบและควำมครอบคลุมทุก ๆ ด้ำน เพื่อสำมำรถสรุปค ำตอบและสร้ำงแนวทำง
อย่ำงชัดเจน 

6.3.6 กำรพึ่งพำเกณฑ์ (Dependability) เป็นกำรใช้วิธีกำรหลำย ๆ วิธีในกำร
ตรวจสอบข้อมูลเปรียบเสมือนกับควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct validity) และควำมเชื่อมั่น 
(Reliability) ในงำนวิจัยเชิงปริมำณ ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ได้ก ำหนดกำรใช้วิธีกำรหลำย ๆ วิธีที่คล้องกัน 
(Overlapping methods) และกำรอธิบำยรำยละเอียดของวิธีวิทยำอย่ำงละเอียด ลึกซึ้ง เพื่อให้
สำมำรถท ำวิจัยซ้ ำได้ 

6.3.7 กำรยืนยันผลกำรวิจัย (Conformability) เป็นควำมสำมำรถในกำรยืนยัน
ผลที่เกิดจำกข้อมูลต่ำง ๆ โดยกำรยืนยันผลดังกล่ำวเป็นผลที่เกิดจำกประสบกำรณ์และควำมคิดของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกณฑ์ 

ข้ันตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1  ประชำกรที่ ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 9 คน และ
ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน รวมจ ำนวน 27 คน 

1.2  กำรสุ่มตัวอย่ำง ใช้เก็บข้อมูลจำกหน่วยตัวอย่ำงทุกหน่วยในขอบเขตประชำกรที่
ศึกษำหรือกำรส ำมะโนประชำกร ซึ่งเป็นเก็บข้อมูลจำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนในกำรวิจัยระยะที่ 2 
ขั้นตอนที่ 1 จ ำนวน 27 คน 

1.3  เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) 
1.3.1 อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
1.3.2 ยินดีให้ข้อมูล  

1.4  เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
1.4.1 มีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 
1.4.2 ปฏิเสธ หรือถอนตัวจำกโครงกำรวิจัย 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงคือ แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบ

กำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนที่ผู้วิ จัยส ร้ำงขึ้น  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ ำนวน 7 ข้อ ลักษณะค ำถำมเป็น
เลือกตอบและเติมค ำลงในช่องว่ำง 

ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วยด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility) ด้ำนควำมเป็นไปได้ 
(Feasibility) ควำมเหมำะสม (Propriety) และควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) จ ำนวน 12 ข้อ
เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับคือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ  

3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ ใช้ตรวจสอบร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ของ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังน้ี 
3.1  ท ำกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษำรำยละเอียดจำกแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร  

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2  ก ำหนดขอบ เขตและโครงสร้ำงเน้ือหำของแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของตรวจสอบร่ำงรูปแบบ 
3.3  สร้ำงข้อค ำถำมในแบบสอบถำม โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ  

4 หมวดมำตรฐำนคือ มำตรฐำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility standards) มำตรฐำนด้ำนควำม
เป็นไปได้ (Feasibility standards) มำตรฐำนด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety standards) และ
มำตรฐำนด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) ของคณะกรรมกำรพัฒนำเกณฑ์
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ป ร ะ เมิ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ( Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation) (Madaus et al., 1983) 

3.4  น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็จไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสม ควำมถูกต้องของภำษำ และปรับปรุงแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำ 

3.5  กำรตรวจสอบควำมตรงด้ำนเน้ือหำ (Content validity) น ำแบบสอบถำมที่สร้ำง
ขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชำญเป็นผู้ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ ควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และพิจำรณำส ำนวนภำษำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข 
โดยค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
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(Index of item - Objective Congruence: IOC) จ ำนวน 5 คน คือ ผู้ เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรวิ จัย 
จ ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนสุขภำพภำคประชำชน จ ำนวน 2 คน โดยเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำให้คะแนนแบบสอบถำมเป็นรำยข้อ ดังน้ี 

ให้ +1 = แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ 0  = ไม่แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ -1 = แน่ใจว่ำไม่สอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของ

กำรวิจัย (IOC) จำกสูตรของ  Rovinelli & Hambleton (1977) ดังน้ี 
 

IOC = 
∑ R

N
 

 
IOC = ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ƩR = ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
N = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ (Index of item - Objective Congruence: IOC) ของข้อค ำถำมในแบบสอบถำมทุกข้อ 
มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.6 – 1.0 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมรำยข้อ ให้มีค่ำ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แต่ถ้ำได้ค่ำ IOC ต่ ำกว่ำ 0.5 
ต้องพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

3.6  กำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 10 คน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 10 คน และ
ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 10 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง รวมจ ำนวน 30 คน แล้วน ำข้อมูล
มำวิเครำะห์หำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำม เท่ำกับ 0.942 ซึ่งเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเชื่อถือได้ควรจะมำกกว่ำ 0.80 (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ และฐิตำ วำนิชย์บัญชำ, 
2558) 

3.7  จัดท ำแบบสอบถำมเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม มีวิธีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังน้ี 
4.1  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึงส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย  เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ อว 0603.02/1921 เรื่อง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อกำรวิจัย ลงวันที่ 
18 ตุลำคม 2562 

4.2  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนในกำรวิจัยระยะที่ 2 
ขั้นตอนที่ 1 จ ำนวน 27 คน โดยใช้แบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในแบบสอบถำมจะมีค ำชี้แจงกำรท ำแบบสอบถำมและขอควำมร่วมมือ
ในกำรท ำแบบสอบถำม พร้อมทั้งเขียนชี้แจงถึงกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ไว้ที่แบบสอบถำมทุกฉบับ  

4.3  หลังจำกที่ได้รับแบบสอบถำมคืน ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมมำตรวจสอบควำมถูกต้อง
และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนกำรวิเครำะห์ตำมวิธีกำรทำงสถิติ 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในกำรวิจัย ดังน้ี 
5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 

ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด และค่ำสูงสุด 

5.2  กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วยด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility) ด้ำนควำม
เป็นไปได้ (Feasibility) ควำมเหมำะสม (Propriety) และควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ชนิดศึกษำสอง
กลุ่ม วัดก่อนและหลังกำรทดลอง (Two group, pretest - posttest design) เพื่อทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งได้จำกกำรวิจัยระยะที่ 2 ไปทดลองใช้ รำยละเอียดดังแบบแผนกำร
ทดลอง 
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แบบแผนกำรทดลอง 
 

E O1  X1-3 , X4-9 O2 

   4 สัปดำห์  8 สัปดำห์ 

    

C O3  O4 

    

 
ภำพ 4 แสดงแบบแผนกำรทดลอง 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
E   หมำยถึง กลุ่มทดลอง (Experiment group) 
C   หมำยถึง กลุ่มควบคุม (Control group) 
O1  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

          สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ก่อนทดลองในกลุ่มทดลอง สัปดำห์ที่ 1 
O2  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

          สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หลังทดลองในกลุ่มทดลอง สัปดำห์ที่ 12 
O3  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

          สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ก่อนทดลองในกลุ่มควบคุม สัปดำห์ที่ 1 
O4  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

          สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หลังทดลองในกลุ่มควบคุมสัปดำห์ที่ 12 
X1-3 หมำยถึง จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมองค์ประกอบที่ 1 - 4 ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 
X4-9 หมำยถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติติงำนตำมองค์ประกอบที่ 5-9 ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 
  
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1  ประชำกรที่ ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  ต ำบลวังทองแดง 
อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 93 คน (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2562) 

1.2  กลุ่มตัวอย่ำงที่ ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งได้จำกกำร
ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัยเชิงทดลอง ชนิดกลุ่ม
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ตัวอย่ำง 2 กลุ่ม (ปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ, 2561) ได้ขนำดตัวอย่ำง จ ำนวน 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
จ ำนวน 38 คน และกลุ่มควบคุม จ ำนวน 38 คน 

 

n =
(𝑧

1−
∝
2

+ 𝑧1−β)
2

[𝜎1
2 +

𝜎2
2

𝑟
]

(μ1 − μ2)2
 

 
n = ขนำดตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
µ1 = ค่ำเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มทดลอง เท่ำกับ 53.24 ได้มำจำกค่ำเฉลี่ยคะแนน

  ผลกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อของอำสำสมัคร
  สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อะหลี หมำนมำนะ, 2557) 

µ0 = ค่ำเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มควบคุม เท่ำกับ 47.76 ได้มำจำกค่ำเฉลี่ยคะแนน
  ผลกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อของอำสำสมัคร
  สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อะหลี หมำนมำนะ, 2557) 

σ1  = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในกลุ่มทดลอง เท่ำกับ 9.01 ได้มำจำก
  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคะแนนผลกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
  ควบคุมโรคติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

  (อะหลี หมำนมำนะ, 2557) 

σ2  = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในกลุ่มควบคุม เท่ำกับ 7.95 ได้มำจำก
  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคะแนนผลกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
  ควบคุมโรคติดต่อของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

  (อะหลี หมำนมำนะ, 2557) 
z = ค่ำคะแนนมำตรฐำน 
α = ค่ำควำมผิดพลำดที่ยอมให้เกิดขึ้นจำกกำรปฏิเสธสมมติฐำนที่เป็นจริง  

  (Type 1 error) ก ำหนดระดับนัยส ำคัญ 0.05 เท่ำกับ 1.96 
β  = ค่ำควำมผิดพลำดที่ยอมให้เกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิเสธสมมติฐำนที่เป็นจริง  

  (Type 2 error) ก ำหนด β = 0.2; Power (1- β) = 0.80, Z = 0.84 
r = อัตรำส่วนระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เท่ำกับ 1 
แทนค่ำ 
 

n =
(1.96 + 0.84)2 [9.012 +

7.952

1
]

(53.24 − 47.76)2
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n = 38 คน 
1.3  กำรสุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 

sampling)  
1.3.1 กลุ่มทดลองที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 38 คน  
1.3.2 กลุ่มควบคุมที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 38 คน 
1.4  เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) 

1.4.1 อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
1.4.2 มีสถำนภำพกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
1.4.3 มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 
1.4.4 ยินดีให้ข้อมูล 

1.5  เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
1.5.1 พ้นสภำพกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เช่น เสียชีวิต 

ลำออก มติประชำคมให้ออก และย้ำยที่อยู่ไปในพื้นที่อื่น 
1.5.2  มีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 
1.5.3 ปฏิเสธ หรือถอนตัวจำกโครงกำรวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
2.1  รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่ง

ประกอบด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน 
2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของกลุม่ตัวอย่ำงคือ แบบสอบถำม (Questionnaire) 

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน กำรใช้สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน และจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 14 ข้อ ลักษณะ
ค ำถำมเป็นเลือกตอบและเติมค ำลงในช่องว่ำง 

ส่วนที่ 2 จิตอำสำ ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรเป็นจิตอำสำของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
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scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 3 กำรรับรู้บทบำท ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับบทบำทด้ำน 1) กำร
ส่งเสริมสุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ ำนวน 18 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับคือ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน 
ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 4 ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับควำมต้ังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน 1) กำรส่งเสริมสุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟู
สุขภำพ และ 4) กำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ
(Rating scale) 5 ระดับคือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 
5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ 

ส่วนที่  5  ผลกำรปฏิบั ติ งำนของอำสำสมั ครสำธำรณ สุ ขประจ ำหมู่ บ้ ำน 
ประกอบด้วย ข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรแสดงออกถึงควำม รู้ เจตคติ และกำรลงมือปฏิบั ติด้ำน  
1) กำรส่งเสริมสุขภำพ 2) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) กำรฟื้นฟูสุขภำพ และ 4) กำร
คุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 30 ข้อ  เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale)  
5 ระดับคือ ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง บำงคร้ัง น้อยคร้ัง และไม่เคย โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 
และ 1 คะแนน ตำมล ำดับ 

3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ ใช้วัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำน 

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังน้ี 
3.1  ท ำกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษำรำยละเอียดจำกแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร  

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2  ก ำหนดขอบเขตและโครงสร้ำงเน้ือหำของแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดกำรวิจัย 
3.3  สร้ำงข้อค ำถำมในแบบสอบถำม โดยพิจำรณำจำกนิยำมศัพท์ และวัตถุประสงค์

ของกำรวิจัย น ำมำก ำหนดกำรให้คะแนนส ำหรับค ำตอบแต่ละข้อ 
3.4  น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็จไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อพิจำรณำควำม

เหมำะสม ควำมถูกต้องของภำษำ และปรับปรุงแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำ 
3.5  กำรตรวจสอบควำมตรงด้ำนเน้ือหำ (Content validity) น ำแบบสอบถำมที่สร้ำง

ขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชำญเป็นผู้ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ ควำมสอดคล้องกั บ
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วัตถุประสงค์ และพิจำรณำส ำนวนภำษำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข 
โดยค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
(Index of item – Objective Congruence: IOC) จ ำนวน 5 คน คือ ผู้ เชี่ ยวชำญ ด้ำนกำรวิจัย 
จ ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนสุขภำพภำคประชำชน จ ำนวน 2 คน โดยเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำให้คะแนนแบบสอบถำมเป็นรำยข้อ ดังน้ี 

ให้ +1  = แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ 0   = ไม่แน่ใจว่ำสอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ให้ -1  = แน่ใจว่ำไม่สอดคล้องกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับเน้ือหำและวัตถุประสงค์ของกำร

วิจัย (IOC) จำกสูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977) ดังน้ี 
 

IOC = 
∑ R

N
 

 
IOC = ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ƩR  = ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
N  = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับเน้ือหำตำมระดับควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ (Index of item - Objective Congruence: IOC) ของข้อค ำถำมในแบบสอบถำมทุกข้อ 
มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.6 – 1.0 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมรำยข้อ ให้มีค่ำ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แต่ถ้ำได้ค่ำ IOC ต่ ำกว่ำ 0.5 
ต้องพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

3.6  กำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
30 คน แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์หำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมส่วนที่ 2  - 5 โดยใช้สูตรประสิทธิ์
แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมจิตอำสำ 
กำรรับรู้บทบำท ควำมต้ังใจ และผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เท่ำกับ 
0.917, 0.940, 0.980 และ 0.978 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเชื่อถือได้ควรจะ
มำกกว่ำ 0.70 (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ และฐิตำ วำนิชย์บัญชำ, 2558) 

3.7  จัดท ำแบบสอบถำมเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำไปเก็บข้อมูลกับอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนต่อไป 
  



102 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
4.1 ข้ันเตรียมกำร 

4.1.1  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่  อว 0603.02/1921 เร่ือง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อ 
กำรวิจัย ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 

4.1.2 ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัยถึงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ และ โรงพยำบำลส่งเส ริมสุขภำพต ำบล                
วังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

4.1.3  ติดต่อประสำนงำนกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ 
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง ชี้แจงวัตถุประสงค์วิจัย วิธีด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
และแผนกำรด ำเนินกิจกรรมแก่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนระดับ
ต ำบลและระดับหมู่บ้ำน เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในเดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม 2563 

4.1.4  เตรียมเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
4.2 ข้ันด ำเนินกำร 

4.2.1  หลังจำกได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำวต้นแล้ว ผู้วิจัยอธิบำยอย่ำง
ละเอียดกับกลุ่มตัวอย่ำง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์กำรวิจัย ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรตอบแบบสอบถำมหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วมวิจัย  

กำรอธิบำยอย่ำงละเอียดกับกลุ่มทดลองถึงขั้นตอนกำรท ำวิจัย ชี้แจงให้ทรำบถึง
สิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย 

4.2.2  ในเดือนพฤษภำคม 2563 เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 1 ก่อนกำรทดลองทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบสอบถำม ในสัปดำห์ที่ 1  

4.2.3 ในเดือนพฤษภำคม 2563 จัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกลุ่มทดลอง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมองค์ประกอบที่ 1 - 4 และกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนตำมองค์ประกอบที่ 5 - 9 ใน
สัปดำห์ที่ 1 - 4  
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4.2.4 ในเดือนกรกฎำคม 2563 เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 2 หลังกำรทดลองทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบสอบถำม ในสัปดำห์ที่ 8  

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในกำรวิจัย ดังน้ี 
5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 

ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว กำรใช้
สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน โดยใช้สถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด และค่ำสูงสุด 

5.2  กำรควบคุมตัวแปรภำยนอกที่อำจส่งผลต่อผลกำรทดลองหรือตัวแปรตำมให้เหลือ
น้อยที่สุด กำรวิจัยระยะน้ีใช้กำรควบคุมตัวแปรภำยนอก แบบกำรจับคู่ (Match pair) เป็นกำรน ำตัว
แปรภำยนอกจำกผลกำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ อำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยจัดให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน เหมือนกันหรือให้คล้ำยคลึงกันมำกที่สุด 
โดยใช้สถิติ Chi - Square test 

5.3  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท ควำมต้ังใจ 
ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทดลองและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยใช้สถิติ Mann - whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ 

5.4  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำที่เพิ่มขึ้น ก่อนและหลังกำรจัด
กิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ 
Mann - whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ  

5.5  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำท ระหว่ำงกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  โดยใช้ค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้
บทบำทในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองเป็นตัวแปรควบคุม ด้วยกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยเป็นโค้งปกติ 

5.6  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้สถิติ 
Wilcoxon Sign Rank test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ และเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำร
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พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้สถิติ Mann - whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำย 
ไม่เป็นโค้งปกติ 

5.7  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ก่อนกำรจัดกิจกรรม
ตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Mann - 
whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มขึ้น ก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบั ติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Mann - whitney U - test 
เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ 

5.8  ก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในกำรยอมรับสมมติฐำน 

กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ด ำเนินกำรให้กำรรับรอง

โครงกำรวิจัยตำมแนวทำงหลักจริยธรรมกำรวิจัยในคนที่เป็นมำตรฐำนสำกล  ได้แก่ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, The National and International Ethical Guidelines for 
Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS) แล ะ International Conference 
on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH - GCP) ชื่อโครงกำร: รูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน วิธีทบทวน : แบบเร่งรัด (Expedited 
Review) COA No. 479/2019, IRB No. 0428/62 วันที่รับรอง 13 กันยำยน 2562 วันหมดอำยุ 13 
กันยำยน 2563 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร อนุมัติให้ด ำเนินกำรท ำวิจัยตำมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ที่เสนอตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร เร่ือง อนุมัติให้นิสิตระดับปริญญำเอก
ด ำเนินกำรท ำวิจัย คร้ังที่ 115/2562 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2562 และได้ ออกหนังสือขอ
อนุญำตให้นิสิตด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยถึงนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยตำม
หนังสือบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ อว 0603.02/1921 เรื่อง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูล
วิจัยเพื่อกำรวิจัย ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย ได้รับทรำบกำรด ำเนินกำรท ำวิจัย
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมหนังสือส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0032.003.6/456 เร่ือง รำยงำนผลกำรประเมินด้ำนจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์ เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2562  
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หลังจำกได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำวต้นแล้ว ผู้วิจัยลง จัดเก็บข้อมูลโดยชี้แจง
วัตถุประสงค์กำรวิจัย ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิของอำสำสมัครในกำรตอบรับหรือปฏิเสธ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย กำรวิจัยคร้ังน้ีจะไม่ผลกระทบใด ๆ ต่ออำสำสมัคร พร้อมทั้งปกปิดรำยชื่อ
และข้อมูลที่ได้จำกอำสำสมัครจะเก็บเป็นควำมลับและไม่น ำมำเปิดเผย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยและ
ข้อมูลจะเก็บไว้เฉพำะที่ผู้วิจัยเท่ำน้ัน ข้อมูลน้ีจะถูกท ำลำยหลังจำกมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและเขี ยน
รำยงำนหลังกำรวิจัยเสร็จสิ้นภำยใน 1 ป ีเพื่อน ำเสนอในภำพรวมจะไม่ระบุหรืออ้ำงอิงอำสำสมัครหำก
ไม่ได้รับอนุญำต 
 



 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลกำรวิจัย 

กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research 
designs) แบบกำรประเมินผลหลำยขั้นตอน (Multistage evaluation design) โดยมีวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) เพื่อสร้ำงและ
ตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ 3) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมระยะกำรวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

1. กำรวิจัยระยะที่  1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

2. กำรวิจัยระยะที่ 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

3. กำรวิจัยระยะที่ 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิ จัย ระยะ น้ี เป็ นกำรวิ จั ย เชิ งผสมผสำน (Mixed methods research design) 
แบบคู่ขนำน (Convergent design) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและเพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 ไปใช้ในระยะที่ 2 ต่อไป ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

กำรวิจัยส่วนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative research) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน  กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 598 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถำม ในเดือนตุลำคม 2562 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติ
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กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และกำรวิเครำะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด 

ร้อยละ 42.2 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี ร้อยละ 25.4 และน้อยที่สุดคือ 70 – 79 ปี ร้อยละ 2.1 อำยุ
ต่ ำสุด 23 ปี อำยุสูงสุด 74 ปี และอำยุเฉลี่ย  51.48 ปี มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 73.6 
รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุดคือ หย่ำ ร้อยละ 3.6 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
มำกที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมำคือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. ร้อยละ 27.5 และน้อยที่สุดคือ 
อนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ ร้อยละ 5.9 ประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 59.0 
รองลงมำคือ รับจ้ำง ร้อยละ 22.9 และน้อยที่สุดคือ พนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 1.1 มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 5,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 75.1 รองลงมำคือ 5,001 - 10,000 บำท 
ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุดคือ 15,001 - 20,000 บำท ร้อยละ 0.3  รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ย 
2,880.13 บำท ต่ ำสุด 1,000 บำท และสูงสุด 20 ,000 บำท มีกำรใช้สมำร์ทโฟน (Smartphone)  
ร้อยละ 62.5 มีระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 1 - 10 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 
39.2 รองลงมำคือ 11 - 20 ปี ร้อยละ 36.2 และน้อยที่สุดคือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 5.1 ระยะเวลำใน
กำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเฉลี่ย 14.60 ปี ต่ ำสุด 1 ปี และสูงสุด 40 ปี มีบทบำท
ในครอบครัวเป็นสมำชิกครอบครัว ร้อยละ 65.3 มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 4 - 6 คนมำกที่สุด  
ร้อยละ 55.2 รองลงมำคือ 1 - 3 คน ร้อยละ 40.7 และน้อยที่สุดคือ 7 - 10 คน ร้อยละ 4.1 จ ำนวน
สมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน ต่ ำสุด 1 คน และสูงสุด 10 คน  

กลุ่มตัวอย่ำงมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนเป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 
35.1 คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) ร้อยละ 22.9 คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ต ำบล (คกส.ต.) ร้อยละ 14.1 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ร้อยละ 5.9 อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 6.7 อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
ร้อยละ 8.2 อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) ร้อยละ 8.8 อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) ร้อยละ 5.6 
แพทย์ประจ ำต ำบล ร้อยละ 0.6 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) ร้อยละ 23.9 คณะกรรมกำรชุมชน  
ร้อยละ 3.2 ผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 0.3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 3.8 ประธำนกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 
1.4 รองประธำนกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 0.6 สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) ร้อยละ 0.5 สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) ร้อยละ 0.9 รองนำยกเทศมนตรี ร้อยละ 1.5 และอื่น  ๆ ร้อยละ 2.1  
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับกำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 95.3 ได้รับกำรนิเทศงำน
จำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 86.6 และมีจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 11 – 20 หลังคำเรือน
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มำกที่สุด ร้อยละ 69.8 รองลงมำคือ 1 - 10 หลังคำเรือน ร้อยละ 28.7 และน้อยที่สุดคือ 21 – 30 
หลังคำเรือน ร้อยละ 1.5 จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 13 หลังคำเรือน ต่ ำสุด 5 หลังคำเรือน 
และสูงสุด 30 หลังคำเรือน รำยละเอียดดังตำรำง 2 

 
ตำรำง 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมคุณลักษณะทำงประชำกร (n = 658)  

 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
   หญิง 592 90.0 
   ชำย 66 10.0 
อำยุ   
   20 – 29 ป ี 15 2.3 
   30 – 39 ป ี 64 9.7 
   40 – 49 ปี  167 25.4 
   50 – 59 ป ี 278 42.2 
   60 – 69 ป ี 120 18.2 
   70 – 79 ป ี 14 2.1 
   (Minimum = 23, Maximum = 74, Mean = 51.48, S.D. = 9.70)   
สถำนภำพ   
   โสด 80 12.2 
   สมรส 484 73.6 
   หย่ำ 24 3.6 
   หม้ำย/ ร้ำง 70 10.6 
ระดับกำรศึกษำ   
   ประถมศึกษำ 280 42.6 
   มธัยมศึกษำตอนต้น 158 24.0 
   มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 181 27.5 
   อนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ 39 5.9 
อำชีพ   
   เกษตรกรรม 388 59.0 
   รับจ้ำง 151 22.9 
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ตำรำง 2 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
   ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 64 9.7 
   งำนบ้ำน 48 7.3 
   พนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ 7 1.1 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   น้อยกว่ำ 5,000 บำท 494 75.1 
   5,001 - 10,000 บำท 142 21.6 
   10,001 - 15,000 บำท 20 3.0 
   15,001 - 20,000 บำท 2 0.3 
   (Minimum = 1,000, Maximum = 20,000, Mean = 4,576.12, S.D. = 2,880.13) 
กำรใช้สมำร์ทโฟน   
   ใช ้ 411 62.5 
   ไม่ใช ้ 247 37.5 
ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน   
   1 – 10 ป ี 258 39.2 
   11 – 20 ป ี 238 36.2 
   21 – 30 ป ี 128 19.5 
   31 – 40 ป ี 34 5.1 
   (Minimum = 1, Maximum = 40, Mean = 14.60, S.D. = 9.18)   
บทบำทในครอบครัว   
   หัวหน้ำครอบครัว 228 34.7 
   สมำชิกครอบครัว 430 65.3 
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว   
   1 - 3 คน 268 40.7 
   4 - 6 คน 363 55.2 
   7 - 10 คน 27 4.1 
   (Minimum = 1, Maximum = 10, Mean = 3.86, S.D. = 1.44)   
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ตำรำง 2 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
กำรมีต ำแหน่งอ่ืนในชุมชน (ตอบได้มำกว่ำ 1 ข้อ)   
   อำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 231 35.1 
   คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) 151 22.9 
   คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล (คกส.ต.)    93 14.1 
   ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 39 5.9 
   อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 44 6.7 
   อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 54 8.2 
   อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) 58 8.8 
   อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 37 5.6 
   แพทย์ประจ ำต ำบล 4 0.6 
   คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 157 23.9 
   คณะกรรมกำรชุมชน 21 3.2 
   ผูใ้หญ่บ้ำน 2 0.3 
   ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้ำน 25 3.8 
   ประธำนกรรมกำรชุมชน 9 1.4 
   รองประธำนกรรมกำรชุมชน 4 0.6 
   สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) 3 0.5 
   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) 6 0.9 
   รองนำยกเทศมนตรี 4 1.5 
   อื่น ๆ  14 2.1 
กำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข   
   ได้รับ 627 95.3 
   ไม่ได้รับ 31 4.7 
กำรนิเทศงำนจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข   
   ได้รับ 570 86.6 
   ไม่ได้รับ 88 13.4 
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ตำรำง 2 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวนหลังคำเรือนท่ีรับผิดชอบ   
   1 – 10 หลังคำเรือน 189 28.7 
   11 – 20 หลังคำเรือน 459 69.8 
   21 – 30 หลังคำเรือน 10 1.5 
   (Minimum = 5, Maximum = 30, Mean = 12.55, S.D. = 3.16)   

 
2. ควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

และผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.8 เจตคติที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 81.0 กำรรับรู้บทบำทเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 62.6 แรงสนับสนุนทำงสังคมที่มีต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ  84.7 แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ  54.4 และผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 47.1 รำยละเอียด
ดังตำรำง 3 
 
ตำรำง 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง  จ ำแนกตำมระดับควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้

บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (n = 658) 
 

ตัวแปร 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ระดับสูง  
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 

ระดับปำนกลำง  
(ร้อยละ 60 - 79) 

ระดับต่ ำ  
(น้อยกว่ำร้อยละ 60) 

ควำมรู้ 420 (63.8) 229 (34.8) 9 (1.4) 
เจตคติ  112 (18.5) 533 (81.0) 3 (0.5) 
กำรรับรู้บทบำท 412 (62.6) 233 (35.4) 13 (2.0) 
แรงสนับสนุนทำงสังคม 557 (84.7) 92 (14.0) 9 (1.4) 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  358 (54.4) 295 (44.8) 5 (0.8) 
ผลกำรปฏบิัติงำน 120 (18.2) 310 (47.1) 228 (34.7) 
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3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ
ควำมสำมำรถของปัจจัยด้ำนควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน และปัจจัยคุณลักษณะทำงประชำกรในกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1 สมกำรในกำรวิเครำะห์ 
Y = a + b1x1 + b2x2 + …bnxn 

เมื่อ Y = ผลกำรปฏิบัติงำน 
a  = ค่ำคงที่ 
b1 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของเพศชำย 
b2 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำยุ 
b3 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถำนภำพโสด 
b4 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถำนภำพหย่ำ 
b5 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถำนภำพหม้ำย/ ร้ำง 
b6 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น 
b7 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 
b8 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรศึกษำอนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ 
b9 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำชีพเกษตรกรรม 
b10 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำชีพรับจ้ำง 
b11 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำชีพค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 
b12 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำชีพงำนบ้ำน 
b13 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
b14 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรใช้สมำร์ทโฟน 
b15 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
b16 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของหัวหน้ำครอบครัว 
b17 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
b18 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของจ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
b19 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรได้รับกำรฝึกอบรม 
b20 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรได้รับกำรนิเทศงำน 
b21 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 
b22 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของควำมรู้ 
b23 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของเจตคติ 
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b24 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรรับรู้บทบำท 
b25 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของแรงสนับสนุนทำงสังคม 
b26 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
x1 = เพศชำย 
x2 = อำยุ 
x3 = สถำนภำพโสด 
x4 = สถำนภำพหย่ำ 
x5 = สถำนภำพหม้ำย/ ร้ำง 
x6 = กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น 
x7 = กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 
x8 = กำรศึกษำอนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ 
x9 = อำชีพเกษตรกรรม 
x10 = อำชีพรับจ้ำง 
x11 = อำชีพค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 
x12 = อำชีพงำนบ้ำน 
x13 = รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x14 = กำรใช้สมำร์ทโฟน 
x15 = ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
x16 = หัวหน้ำครอบครัว 
x17 = จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
x18 = จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
x19 = กำรได้รับกำรฝึกอบรม 
x20 = กำรได้รับกำรนิเทศงำน 
x21 = จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 
x22 = ควำมรู้ 
x23 = เจตคติ 
x24 = กำรรับรู้บทบำท 
x25 = แรงสนับสนุนทำงสังคม 
x26 = แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
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3.2 ตัวแปรและระดับกำรวัดตัวแปร 
 

ตำรำง 4 แสดงตัวแปรและระดับกำรวัดตัวแปร 
 

ตัวแปร ระดับกำรวัดตัวแปร 
เพศ นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 

(ชำย = 1, หญิง = 0) 
อำยุ อัตรำส่วน 
สถำนภำพ นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 

สถำนภำพสมรส (อ้ำงอิง) 
สถำนภำพโสด (โสด = 1, อื่น ๆ = 0) 
สถำนภำพหย่ำ (หย่ำ = 1, อื่น ๆ = 0) 
สถำนภำพหม้ำย/ ร้ำง (หม้ำย/ ร้ำง = 1, อื่น ๆ = 0) 

ระดับกำรศึกษำ จัดอันดับ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 
กำรศึกษำประถมศึกษำ (อ้ำงอิง)  
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น (มัธยมศึกษำตอนต้น  = 1, อื่น ๆ 
= 0) 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. (มัธยมศึกษำตอนปลำย/ 
ปวช. = 1, อื่น ๆ = 0) 
กำรศึกษำอนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ (อนุปริญญำ/ ปวส. 
หรือสูงกว่ำ = 1, อื่น ๆ = 0) 

อำชีพ นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 
อำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ (อ้ำงอิง) 
อำชีพเกษตรกรรม (เกษตรกรรม = 1, อื่น ๆ = 0) 
อำชีพรับจ้ำง (รับจ้ำง = 1, อื่น ๆ = 0) 
อำชีพค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว (ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว = 1, อื่น ๆ 
= 0) 
อำชีพงำนบ้ำน (งำนบ้ำน = 1, อื่น ๆ = 0) 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน อัตรำส่วน 
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ตำรำง 4 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ระดับกำรวัดตัวแปร 
สมำร์ทโฟน นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 

ใช้สมำร์ทโฟน (ใช้ = 1, ไม่ใช้ = 0) 
ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. อัตรำส่วน 
บทบำทในครอบครัว 
 

นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 
หัวหน้ำครอบครัว (หัวหน้ำครอบครัว = 1, สมำชิกในครอบครัว 
= 0) 

จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว อัตรำส่วน 
จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน อัตรำส่วน 
กำรฝึกอบรม นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น)  

ได้รับกำรฝึกอบรม (ได้รับ = 1, ไม่ได้รับ = 0) 
กำรนิเทศงำน นำมบัญญัติ (สร้ำงเป็นตัวแปรหุ่น) 

ได้รับกำรนิเทศงำน (ได้รับ = 1, ไม่ได้รับ = 0) 
จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ อัตรำส่วน 
ควำมรู้  อัตรำส่วน 
เจตคติ  อัตรำส่วน 
กำรรับรู้บทบำท อัตรำส่วน 
แรงสนับสนุนทำงสังคม อัตรำส่วน 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อัตรำส่วน 
ผลกำรปฏิบัติงำน อัตรำส่วน 
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3.3 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปร 
 

ตำรำง 5 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปร 
 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมำตรฐำน 
ตัวแปรตำม   
   ผลกำรปฏิบัติงำน 97.21 24.64 
ตัวแปรต้น   
   เพศชำย 0.90 0.30 
   อำยุ 51.48 9.70 
   สถำนภำพโสด 0.12 0.33 
   สถำนภำพหย่ำ 0.04 0.19 
   สถำนภำพหม้ำย/ ร้ำง 0.11 0.31 
   กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น 0.24 0.43 
   กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 0.28 0.45 
   กำรศึกษำอนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ 0.06 0.24 
   อำชีพเกษตรกรรม 0.59 0.49 
   อำชีพรับจ้ำง 0.23 0.42 
   อำชีพค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 0.10 0.30 
   อำชีพงำนบ้ำน 0.07 0.26 
   รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 4576.12 2880.13 
   กำรใช้สมำร์ทโฟน 0.62 0.49 
   ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 14.60 9.18 
   หัวหน้ำครอบครัว 0.35 0.48 
   จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 3.86 1.435 
   จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 1.45 1.81 
   กำรได้รับกำรฝึกอบรม 0.95 0.21 
   กำรได้รับกำรนิเทศงำน 0.87 0.34 
   จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 12.55 3.16 
   ควำมรู้ 23.11 2.40 
   เจตคติ 62.99 4.98 
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ตำรำง 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมำตรฐำน 
   กำรรับรู้บทบำท 73.61 10.08 
   แรงสนับสนุนทำงสังคม 53.51 6.58 
   แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 204.53 22.64 

 
3.4 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 

กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระทั้ ง 26 ตัวแปร พบว่ำ มี ค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระอยู่ระหว่ำง -0.654 ถึง 0.539 ซึ่งเป็นไปตำมข้อตกลง
เบื้องต้นของกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ โดยไม่มีตัวแปรพยำกรณ์คู่ใดที่มีควำมสัมพันธ์กันสูงเกินไป  
ไม่เกิน 0.80 (ชวลิต ทับสีรัก, 2555) รำยละเอียดดังตำรำง 6 
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โดยที่ 
Y = ผลกำรปฏิบัติงำน 
x1 = เพศชำย 
x2 = อำยุ 
x3 = สถำนภำพโสด 
x4 = สถำนภำพหย่ำ 
x5 = สถำนภำพหม้ำย/ ร้ำง 
x6 = กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น 
x7 = กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 
x8 = กำรศึกษำอนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ 
x9 = อำชีพเกษตรกรรม 
x10 = อำชีพรับจ้ำง 
x11 = อำชีพค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 
xR12R = อำชีพงำนบ้ำน 
x13 = รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x14 = กำรใช้สมำร์ทโฟน 
x15 = ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
x16 = หัวหน้ำครอบครัว 
x17 = จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
x18 = จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
x19 = กำรได้รับกำรฝึกอบรม 
x20 = กำรได้รับกำรนิเทศงำน 
x21 = จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 
x22 = ควำมรู้ 
xR23R = เจตคติ 
x24 = กำรรับรู้บทบำท 
x25 = แรงสนับสนุนทำงสังคม 
x26 = แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
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3.5 ผลวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ 
ก่อนกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อตกลง

เบื้องต้นจ ำนวน 5 ข้อ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2012) พบว่ำ  
3.5.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง อย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
3.5.2 ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมีควำมเป็นอิสระจำกกัน โดยพิจำรณำค่ำ Dubin-

Watson เท่ำกับ 1.520 (เกณฑ์คือ 1.50 - 2.50) 
3.5.3 ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมีกำรแจกแจงปกติ โดยพิจำรณ ำจำกตำรำ ง

Residuals statistic พบว่ำ ค่ำ Mean เท่ำกับ 0 (เกณฑ์คือ Mean = 0) และค่ำ S.D. เท่ำกับ 0.992 
(เกณฑ์คือ S.D. เข้ำใกล้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับกำรแปลผลจำกกรำฟ Normal probability plot 

3.5.4 ค่ำควำมแปรปรวนของควำมคลำดเคลื่อนมีค่ำคงที่ (Homo-scedasticity) 
โดยพิจำรณำจำกกรำฟ Scatter plot ซึ่งพบว่ำค่ำควำมคำดเคลื่อนกระจำยรอบ ๆ ค่ำ 0 และค่อนข้ำงคงที่ 

3.5.5 ตัวแปรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multi-collinearity) โดย
พิจำรณำจำก Correlation matrix พบว่ำ ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระมีค่ำต้ังแต่ -0.654 ถึง 
0.539 (เกณฑ์คือ น้อยกว่ำ 0.80) ร่วมกับกำรพิจำรณำจำกค่ำปัจจัยควำมแปรปรวนที่ เพิ่มสูงขึ้น 
(Variance inflation factor) มีค่ำต้ังแต่ 1.015 ถึง 1.573 (เกณฑ์คือ ทุกค่ำต้องน้อยกว่ำ 10) และ 
Tolerance มีค่ำตั้งแต่ 0.636 ถึง 0.985 (เกณฑ์คือ มีค่ำเข้ำใกล้ 1 แต่ไม่เกิน 1) 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เรียงล ำดับ
ตำมควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนจำกมำกไปหำน้อยได้ ดังน้ี ตัวแปรที่
ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน โดยมีผลทำงบวกต่อผล
กำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้ร้อยละ18.6 (R Square = 
0.186) โดยเมื่อคะแนนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะ
เพิ่มขึ้น 0.338 คะแนน (B = 0.338) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ  
กำรรับ รู้บทบำท โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผล  
กำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 20.7 (R Square Change = 0.021, R Square = 
0.207) โดยเมื่อคะแนนกำรรับรู้บทบำทเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.346 
คะแนน (B = 0.346) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 3  คือ จ ำนวนกำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผล  
กำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 .9 เป็นร้อยละ 22.6 (R Square Change = 0.019, R Square = 
0.226) โดยเมื่อคะแนนจ ำนวนกำรมีต ำแห น่งอื่น ในชุ มชนเพิ่ มขึ้น  1 ต ำแห น่ง  คะแนนผล 
กำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 1.835 คะแนน (B = 1.835) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์
ขั้นตอนที่ 4 คือ ควำมรู้ โดยมีผลทำงลบต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผล 
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กำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 23.8 (R Square Change = 0.012, R Square = 
0.238) โดยเมื่อคะแนนควำมรู้เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะลดลง 1.151 คะแนน 
(B = -1.151) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ อำชีพเกษตรกรรม โดย
อำชีพเกษตรกรรมมีผลกำรปฏิบัติงำนน้อยกว่ำอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ (อ้ำงอิง) ซึ่ง
สำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0  เป็นร้อยละ 24.8 (R Square 
Change = 0.010, R Square = 0.248) โดยเมื่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีอำชีพ
เกษตรกรรม คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะลดลง 5.704 คะแนน (B = -5.704) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือก
เข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 6 คือ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 25.9 
(R Square Change = 0.011, R Square = 0.259) โดยเมื่อคะแนนระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
เพิ่มขึ้น 1 ปี คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.297 คะแนน (B = 0.297) และตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 7 คือ เจตคติ โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่ง
สำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 26.5 (R Square 
Change = 0.006, R Square = 0.265) โดยเมื่อคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำร
ปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.403 คะแนน (B = 0.403) ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์ผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 26.5 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ แรงสนับสนุนทำงสังคม เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน กำรใช้สมำร์ทโฟน บทบำทในครอบครัว จ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัว กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน และจ ำนวนหลังคำเรือนที่
รับผิดชอบ ไม่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รำยละเอียดดัง
ตำรำง 7 

 
ตำรำง 7 แสดงกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนระหว่ำงตัวแปรพยำกรณ์กับผลกำ ร

ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (n = 658) 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ R Square 
R Square 
Change 

Beta b s.e. of b t p-value 

แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน 0.186 0.186 0.311 0.338 0.042 7.971 <0.001 
กำรรับรู้บทบำท 0.207 0.021 0.141 0.346 0.098 3.542 <0.001 
จ ำนวนกำรมีต ำแหน่ง
อื่นในชุมชน 0.226 0.019 0.135 1.835 0.471 3.894 <0.001 
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ตำรำง 7 (ต่อ) 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ R Square 
R Square 
Change 

Beta b s.e. of b t p-value 

ควำมรู้ 0.238 0.012 -0.112 -1.151 0.358 -3.218 0.001 
อำชีพเกษตรกรรม 0.248 0.010 -0.115 -5.704 1.691 -3.373 0.001 
ระยะเวลำในกำร
เป็น อสม. 0.259 0.011 0.111 0.297 0.094 3.176 0.002 
เจตคติ 0.265 0.006 0.081 0.403 0.185 2.182 0.029 

 
Constant (a) =  0.105, R = 0.514, R Square = 0.265 , Adjusted R Square = 0.257, F = 
33.397, P<0.001, MSE = 451.171 
 

3.6 สมกำรในกำรพยำกรณ์ตัวแปรตำม 
จำกผลกำรวิเครำะห์สำมำรถเขียนสมกำรอธิบำยผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในรูปคะแนนดิบได้ ดังน้ี 
สมกำรท ำนำย  Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + b6 x6 + b7 x7 

เมื่อ 
Y = ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
a  = ค่ำคงที่ 
b1 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
b2 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกำรรับรู้บทบำท  
b3 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของจ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
b4 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของควำมรู้ 
b5 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอำชีพเกษตรกรรม 
b6 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
b7 = ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของเจตคติ 
x1 = แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  
x2 = กำรรับรู้บทบำท 
x3 = จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
x4 = ควำมรู้  
x5 = อำชีพเกษตรกรรม 
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x6 = ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. 
x7 = เจตคติ 
โดยสำมำรถเขียนสมกำรในกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในรูปคะแนนดิบได้ ดังน้ี 
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน = 0.105 + 0.338 

(แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน) + 0.346 (กำรรับรู้บทบำท) + 1.835 (จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน) 
- 1.151 (ควำมรู้) - 5.704 (อำชีพเกษตรกรรม ) + 0.297 (ระยะเวลำในกำรเป็น อสม.) + 0.403  
(เจตคติ) 

ส่วนท่ี 2 กำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

กำรวิจัยส่วนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริม
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 คน 2) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำ เภอ/ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ 
เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 10 คน 3) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 12 
คน และ 4) สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 11 คน ซึ่งได้จำก
กำรใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบกรณีหลำกหลำย (Maximum variation sampling) เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำงโดยสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับกำร
สังเกต (Observation) ในเดือนตุลำคม 2562 และวิเครำะห์ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของผู้ให้
ข้อมูลหลัก (ข้อมูลเชิงปริมำณ) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) ด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ 
(Content analysis) โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 34.0 เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข ร้อยละ 20.0 ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น ร้อยละ 24.0 และสมำชิกในครอบครัวของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 22.0 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 72.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 54.0 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี ร้อยละ 22.0 
และน้อยที่สุดคือ 20 – 29 ปี ร้อยละ 2.0 และ 70 – 79 ปี ร้อยละ 2.0 อำยุเฉลี่ย 51.60 ปี อำยุ
ต่ ำสุด 24 ปี และอำยุสูงสุด 72 ป ีมีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 76.0 รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 
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12.0 และหม้ำย/ ร้ำง หย่ำ ร้อยละ 12.0 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 30.0 
รองลงมำคือ มัธยมปลำย/ ปวช. ร้อยละ 24.0 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 0.6 มี
อำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมำคือ ข้ำรำชกำร ร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดคือ  
งำนบ้ำน ร้อยละ 1.0 และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 5,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 75.1 
รองลงมำคือ 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุดคือ 15,001 - 20,000 บำท ร้อยละ 
0.3 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำสุด 1,000 บำท รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 20,000 บำท และรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเฉลี่ย 2,880.13 บำท รำยละเอียดดังตำรำง 8 
 
ตำรำง 8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ ำแนกตำมคุณลักษณะทำงประชำกร (n = 

50)  
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก   
   อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 17 34.0 
   เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 10 20.0 
   ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 12 24.0 
   สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 11 22.0 
เพศ   
   หญิง 36 72.0 
   ชำย 14 28.0 
อำยุ   
   20 – 29 ป ี 1 2.0 
   30 – 39 ป ี 4 8.0 
   40 – 49 ปี  11 22.0 
   50 – 59 ป ี 27 54.0 
   60 – 69 ป ี 6 12.0 
   70 – 79 ป ี 1 2.0 
   (Minimum = 24, Maximum = 72, Mean = 51.60, S.D. = 9.18)   
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ตำรำง 8 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ   
   โสด 6 12.0 
   สมรส 38 76.0 
   หม้ำย/ ร้ำง 6 12.0 
ระดับกำรศึกษำ   
   ประถมศึกษำ 15 30.0 
   มธัยมศึกษำตอนต้น 3 6.0 
   มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 12 24.0 
   อนุปริญญำ/ ปวส. 4 8.0 
   ปริญญำตรี 11 22.0 
   ปริญญำโท 5 10.0 
อำชีพ   
   เกษตรกรรม 25 50.0 
   รับจ้ำง 7 14.0 
   ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 4 8.0 
   งำนบ้ำน 1 2.0 
   นักกำรเมืองท้องถิ่น 3 6.0 
   ข้ำรำชกำร 10 20.0 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   น้อยกว่ำ 10,000 บำท 36 72.0 
   10,001 – 20,000 บำท 5 10.0 
   20,001 – 30,000 บำท 1 2.0 
   30,001 – 40,000 บำท 3 6.0 
   40,001 – 50,000 บำท 5 10.0 
   (Minimum = 1,500, Maximum = 50,000, Mean = 13,204.00, S.D. = 15,188.50) 
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2.  ปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ผลกำรวิเครำะห์ เน้ือหำ (Content analysis) กำรสัมภำษณ์ เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ ำนวน 4 กลุ่ม  ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน (Village Health: VH) เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข (Public Health: PH) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น (Community Leader: CL) และ
สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Family Members: FM) พบว่ำ 
ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
ระดับบุคคล ปัจจัยระดับครอบครัว ปัจจัยระดับชุมชน และปัจจัยระดับสังคม โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

2.1  ปัจจัยระดับบุคคล 
ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 11 ปัจจัยรอง เรียงล ำดับตำมข้อค้นพบ ได้แก่ อำยุ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน กำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน และควำม
รับผิดชอบ 

2.1.1 อำยุ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์ เชิ งลึกผู้ ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ อำยุของ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนเป็นปัจจัยที่ส่ งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุน้อยจะมีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุมำก และอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุมำกบำงคนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้แต่ก็ยังคงเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

…มี อสม. บำงส่วนที่ไม่ค่อยรับกำรอบรม โดยเฉพำะ อสม. ที่เป็นผู้สูงอำยุ 
(VH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...อสม. บำงคนอำยุมำกจึงท ำรำยงำนไม่ค่อยได้ ถ้ำได้รับกำรสนับสนุนเรียนต่อก็จะ
แก้ปัญหำได้มำก 

(VH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...อำยุของ อสม. บำงท่ำนที่สูงขึ้นท ำให้กำรท ำงำนในบำงคร้ังไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร 
(PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...อสม. ที่มีอำยุมำกควรจะมีกำรลำออกได้ เมื่อไม่มีกำรจ ำกัดอำยุ อสม. เพรำะ อสม. 
อำยุมำกได้ท ำงำนได้ไม่ได้เต็มที่แต่ด้วยค่ำป่วยกำรเลยต้องอยู่ 

(PH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ยังยึดระบบเก่ำ ยึดคนเก่ำไม่มีกำรเปลี่ยน ท ำงำนไม่ได้ก็ยังเป็น  อสม. อยู่ 
(PH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

2.1.2 เวลำ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ เวลำเป็นปัจจัยที่

ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่มีเวลำว่ำงจำกกำรประกอบอำชีพจะสำมำรถทุ่มเทให้กับกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำได้
อย่ำงเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผล จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...อสม. มีเวลำเพียงพอเป็นบำงคร้ัง 
(VH13, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...งำนเยอะขึ้น ประชุมบ่อย ไปนู้นไปน่ีไปเรื่อยหมู่น้ันหมู่น้ี ท ำงำนมำนำนมำกเคย
ขำดอยู่คร้ังตอนลูกตำย ไม่ให้มำก็มำ จิตอำสำ เมื่อเรียกเมื่อไรก็มำ ไม่มำก็ตำยหรือหยุด ไป
ครบไปบ่อย...เวลำไปรับจ้ำงก็ขำดบ้ำงแต่ก็ไม่ใช่ทุกวัน...เวลำเจ็บป่วยก็ไม่ได้ท ำงำน อสม. 
เวลำเจ็บป่วยก็ไม่ได้ท ำงำน อสม. 

(VH15, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ไม่มีเวลำท ำงำน ไม่ว่ำงบ้ำง หรือมีงำนประจ ำอยู่แล้ว 
(PH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...เป็น อสม. ต้องมีเวลำ ท ำงำนอยู่ในพื้นที่ อยู่บ้ำนเป็นประจ ำ 
(CL08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

2.1.3 ควำมพร้อม 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ควำมพร้อมเป็น

ปัจจัยที่ส่งเส ริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนโดยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ำ
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กับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุข เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมตัวเข้ำ
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...ควำมพร้อมของ อสม. ทั้งควำมพร้อมทำงกำยและพร้อมทำงใจเพื่อที่จะปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพและให้สมกับที่เป็น อสม. ยุคใหม่ 

(PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ควำมพร้อมของ อสม. ตัวเอง ที่พร้อมจะท ำงำน 
(PH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ควำมพร้อมของควำมรู้และควำมพร้อมของ อสม. ยุคใหม่ที่พร้อมจะเข้ำถึงสื่อ
โซเชียลรู้ทันเหตุกำรณ์ 

(CL03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

2.1.4 สมำร์ทโฟน 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์ เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ สมำร์ทโฟน 

(Smartphone) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ใช้สมำร์ทโฟนในกำรติดต่อสื่อสำร หรือใช้ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) หรือแอปพลิเคชัน (Application) เช่น อสม.ออนไลน์/ SMART อสม./ RDU รู้เรื่องยำ/ 
Thai CV risk score/ DoctorMe/ ThaiEMS1669: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ KhunLook คุณลูก/ GIS 
Health: ค้นหำสถำนพยำบำล เป็นเคร่ืองมือในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ค้นหำองค์ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพ และสอดคล้องกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในยุค 4.0 ที่ต้องมีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง 
ดังน้ี 

…อสม. มีกำรพัฒนำเพิ่มมำกขึ้นทั้งด้ำนควำมรู้และด้ำนเทคโนโลยีแต่ก็มีกำรท ำงำนที่
เพิ่มมำกขึ้นจำกปัจจัยที่มีค่ำตอบแทนกำรมีพี่ เลี้ยงที่ ดีก็จะท ำให้ อสม. มีกำรพัฒนำที่ ดี 
สังเกตจำกกำรได้รับรำงวัลที่มีอย่ำงต่อเน่ือง...กำรใฝ่รู้พัฒนำตนเองอยู่เสมอ และกำรเข้ำรับ
กำรอบรมอย่ำงต่อเน่ือง...ยังมี อสม. บำงส่วนที่ยังเขียนหนังสือไม่ เก่ง และใช้สมำร์ทโฟนไม่
เป็น 

(VH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 
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...ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมโครงกำรต่ำง ๆ แล้วไปกระจำยสู่สมำชิก อสม. และใน
ชุมชนทั้งทำงเฟซบุ๊กและไลน์ 

(VH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ติดต่อยำก เพื่อน อสม. บำงคนเล่นไลน์ไม่เป็น 
(VH14, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรเข้ำใจและเข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และพัฒนำศักยภำพ อสม. อย่ำงต่อเน่ือง 
 (PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ควำมพร้อมของควำมรู้และควำมพร้อมของ อสม. ยุคใหม่ที่พร้อมจะเข้ำถึงสื่อ
โซเชียลรู้ทันเหตุกำรณ์ 

(CL03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...กำรเข้ำถึงโซเซียลมักล้ำหลัง 
(CL08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...ต้องปรับตัวให้ทัน 4.0 ไม่มำกก็น้อย 
(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.1.5 กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ กำรมีต ำแหน่งอื่น

ในชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดี มีผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จนได้รับกำรชื่น
ชมจำกคนในชุมชน เมื่อมีกำรเลือกต้ังหรือแต่งต้ังต ำแหน่งอื่น ๆ ในชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนคนน้ันจะได้รับต ำแหน่งอื่นในชุมชนเพิ่มขึ้น และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ที่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชนจะปฏิบัติงำนควบคู่กันหลำยบทบำทหน้ำที่ที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันไป
ในทิศทำงเดียวกันได้ดี จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...กำรได้รับกำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน กำรได้รับโอกำสให้ท ำหน้ำที่อื่น ๆ ท ำให้
เกิดเป็นก ำลังใจให้ อสม. ในกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เกิดควำมภำคภูมิใจ...อสม. มักจะ
ได้รับต ำแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้ำนและในระดับต่ำง ๆ ด้วย ท ำให้มีภำระงำนมำกขึ้นด้วยทั้งใน
บทบำทของ อสม. และในบทบำทของต ำแหน่งอื่น ๆ  

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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…ปัญหำงำนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นจำกกระทรวงอื่น ๆ ให้ อสม. ท ำ และกำรที่ อสม. 
มีหลำยต ำแหน่งท ำให้ภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

(PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

…คนที่เข้ำมำเป็น อสม. บำงส่วนเข้ำมำเพื่อหวังจะก้ำวหน้ำในต ำแน่งอื่น เช่น กำรได้
เลือกต้ังเป็น ส.อบต. หรือผู้น ำ 

(PH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

…กำรสวมหมวกหลำยใบและได้ท ำงำนควบคู่กันไป 
(CL07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

…งำนของ อสม. เยอะ เข้มข้นกว่ำงำนของผู้ใหญ่บ้ำน ท ำทุกอย่ำงครอบคลุมทุก
อย่ำง ดูแลชำวบ้ำนแยกตำมคุ้ม อสม. เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้ำน ติดตำมคนไข้ที่รู้ชื่อจำก
ผู้ใหญ่บ้ำน โดยหมอบอกผู้ใหญ่บ้ำนมำทำงไลน์หรือโทรมำหำ เมื่อมีกำรเลือกต้ังในหมู่บ้ำน
ส่วนใหญ่ อสม. จะชนะกำรเลือกต้ัง...อสม. ทุกวันน้ีสวมหมวกหลำยใบ…ท ำงำนของ อสม. 
ควบคู่งำนของกลุ่มต่ำง ๆ เช่น กลุ่มสตรี มีกลุ่มมำกก็ท ำมำกตำมไปด้วย 

(CL08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 
2.1.6 แรงบันดำลใจ 

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ แรงบันดำลใจเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีแรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำนจำกควำมห่วงใยสุขภำพของประชำชนใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน ต้องกำรให้ประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชนปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ และมีควำมสุขที่ได้ดูแลสุขภำพของประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน จำกค ำบอกเล่ำของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...ได้ใส่ใจในสุขภำพของคนในพื้นที่ 
(VH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 
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...ช่วยสอดส่อง เฝ้ำระวังโรคต่ำง ๆ ที่เกิดในหมู่บ้ำน ช่วยแนะน ำประชำชนในด้ำน
สุขภำพ เฝ้ำระวังและป้องกัน ชี้เป้ำ เพรำะทุกคนเป็น อสม. มีจิตใจอำสำมำก่อน และให้
ควำมร่วมมือกับหมอเพื่อช่วยดูประชำชนคนในหมู่บ้ำน...ทุกคนมีเจตคติดี อำสำมำเป็นหน่ึง
เดียวเพื่อดูแลคนในชุมชน 

(VH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...ทุกคนมีควำมรู้ในหน้ำที่และได้รับกำรฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ แต่ทุกคนต้ังใจปฏิบัติ
ด้วยควำมมีควำมสุขที่ได้ให้ 

(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...ได้ดูแลสุขภำพตนเอง ครอบครัว และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
(CL02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...อสม. อยำกเห็นพี่น้องเพื่อนบ้ำนของเรำอยู่อย่ำงมีควำมสุขสบำยปรำศจำกโรคภัย
สุขภำพแข็งแรงทุกคน 

(CL09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...ต้องกำรให้เพื่อนบ้ำนทุก ๆ คนสุขภำพดี 
(CL11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำตำมหน้ำที่ดูแลญำติพี่น้องเพรำะเรำรักกัน คนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันและกัน 
ดูแลเพื่ออยำกให้คนในชุมชนไม่มีโรค คนในชุมชนมีควำมสุข และมีควำมสุขกับงำนที่ท ำ 

(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
2.1.7 จิตอำสำ 

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ จิตอำสำเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 7 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ จิตอำสำ เจตคติ ควำมสมัครใจ ควำมศรัทธำ ควำมเสียสละ ควำมรักและควำมสุข 
โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเร่ิมต้นด้วยกำรเจตคติที่ดีต่อกำรเป็นจิตอำสำ อำสำช่วยให้
ควำมเหลือผู้อื่นด้วยควำมรัก ควำมศรัทธำ และควำมสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่ำจะเป็น
กำรช่วยเหลือด้วยแรงกำย แรงใจ เงิน หรือสิ่งของ กำรเห็นประโยชน์ส่วนรวมส ำคัญจ ำเป็นมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน และมีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยรอง ดังน้ี 
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...ควำมต้ังใจที่อยำกจะท ำและควำมศรัทธำในกำรเป็น อสม. และรักงำนในด้ำน
สำธำรณสุข 

(VH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรมีเจตคติดีอยำกอำสำสมัครของ อสม. ใจที่รักในกำรเป็น อสม. และใฝ่เรียนหำ
ควำมรู้ เพรำะถ้ำใจไม่รักมำด้วยกับกำรที่จะได้รับเงินก็จะไม่รักในงำนที่ท ำ จึงท ำให้องค์กรมี
งำนไม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์...อยู่ที่ตัวบุคคลที่จะรักในควำมเป็นอำสำสมัคร 

(VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...และควำมเป็นจิตอำสำต้องมำก่อนเจตคติต่อกำรเป็นอำสำสมัคร อยำกให้ทุกคนใน
ชุมชนมีสุขภำพดี 

(VH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนจิตอำสำ ถ้ำครอบครัวไม่เข้ำใจกัน ผลตำมมำก็จะเป็นปัญหำครอบครัว 
(VH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ทุกคนเป็น อสม. มีจิตใจอำสำมำก่อน...ทุกคนมีเจตคติดี อำสำมำเป็นหน่ึงเดียวเพื่อ
ดูแลคนในชุมชน 

(VH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...มีงำนที่ได้ปฏิบัติทั้งงำนในหน้ำที่และงำนฝำกเยอะ แต่ อสม. ก็ท ำกันด้วยใจ กำรที่
เรำท ำงำนด้วยหัวใจในแต่ละงำนที่สั่งพวกเรำ อสม. ท ำกันด้วยควำมรักและห่วงไปกัน...แต่
ทุกคนต้ังใจปฏิบัติด้วยควำมมีควำมสุขที่ได้ให้...กำรท ำด้วยใจรักและมีควำมเข้ำอกเข้ำใจกัน 

(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...งำนเยอะขึ้น ประชุมบ่อย ไปนู้นไปน่ีไปเรื่อยหมู่น้ันหมู่น้ี ท ำงำนมำนำนมำกเคย
ขำดอยู่คร้ังตอนลูกตำย ไม่ให้มำก็มำ จิตอำสำ เมื่อเรียกเมื่อไรก็มำ ไม่มำก็ตำยหรือหยุด ไป
ครบไปบ่อย...จิตอำสำ ไปครบ ไปบ่อย ค่ำป่วยกำรได้เท่ำไหนเท่ำน้ัน เมื่อก่อนไม่ได้ไม่เห็น
เป็นไร 

(VH15, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 
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...กำรเข้ำมำด้วยจิตอำสำจะท ำได้ดีกว่ำคิดเรื่องค่ำป่วยกำรเข้ำมำ มีบำงคนไม่มำด้วย
ใจ แม้เจตคติก็ไม่มี ถ้ำบำงคนมำด้วยใจจะปฏิบัติได้ดีมำก 

(PH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...บำงคนต้ังใจท ำงำน แต่บำงคนไม่ใส่ใจในกำรท ำงำน ท ำให้กำรเข้ำถึงกำรส่งเสริม
สุขภำพคนในชุมชนยังไม่ทั่วถึง...ควำมสมัครใจ ควำมต้ังใจ ควำมเสียสละเพรำะคนไหนไม่มี
ใจในกำรท ำงำน เจ้ำหน้ำที่เหมือนไปสั่งกำรไปบังคับ แต่คนไหนที่เขำตั้งใจเข้ำมำก็ไมต้องพูด
อะไรกันมำก เขำก็ตั้งใจกันอย่ำงเต็มที่ 

(PH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...มีส่วนร่วมอย่ำงยอดเยี่ยม ต้ังใจ มีควำมเสียสละ จิตอำสำ ท ำงำนเป็นระบบ 
ร่วมมือทุกอย่ำง บำงส่วนเข้ำมำหวังค่ำตอบแทนและผลประโยชน์เป็นหลัก บำงส่วนไปด้วย
ควำมร่วมมือปฏิบัติ แต่ภำพรวมแล้วโอเค 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...มีจิตอำสำ จิตที่ท ำด้วยควำมรัก เต็มใจ เจตคติดีต่องำน อสม...ส่วนหน่ึงรับผิดชอบ
หลำย ๆ องค์กร มำด้วยหวังเงินหน่ึงพันบำท (ค่ำป่วยกำร) ขำดควำมรับผิดชอบ ไม่หำ
ประสบกำรณ์ให้ตนเอง 

(CL01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...มีหน่วยงำนอื่นมักมำใช้กำรท ำงำนของ อสม. เป็นเคร่ืองมือ กำรท ำงำนจำกจิต
อำสำ มีตัวเงินเข้ำมำเกี่ยวข้องจิตอำสำหำยไปคร่ึงหน่ึง...กำรมีจิตสำธำรณะที่มองว่ำงำนของ
ส่วนร่วมคือผลส ำเร็จ 

(CL03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีควำมสุขที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำคุณหมอ มีควำมสุขที่ผู้สูงอำยุให้ควำมร่วมมือ 
(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ร่วมด้วยช่วยกันเพรำะควำมสำมัคคี เข้ำมำท ำงำนด้วยเจตคติดีมีจิตอำสำ 
และสมัครใจที่จะท ำงำนตรงน้ี 

(FM11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
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2.1.8 ควำมต้ังใจ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ควำมต้ังใจเป็น

ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 2 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ ควำมต้ังใจ และควำมกระตือรือร้น โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มี
ควำม ต้ังใจและควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบั ติงำนจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพและ
ประสิทธิผลมำกกว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ไม่ใส่ใจ ขำดควำมต้ังใจ และควำม
กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...ควำมต้ังใจที่อยำกจะท ำและควำมศรัทธำในกำรเป็น อสม. และรักงำนในด้ำน
สำธำรณสุข 

(VH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ทุกคนต้ังใจปฏิบัติด้วยควำมมีควำมสุขที่ได้ให้ ทุกปัญหำย่อมมีอุปสรรคเกือบทุก
เรื่อง แต่ถ้ำมีควำมต้ังใจ ปัญหำย่อมผ่ำนไปลุล่วงเป็นอันดี 

(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...ในปัจจุบันงำนของ อสม. มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้นทั้งในด้ำนวิชำกำรและกิจกรรม
ต่ำง ๆ จะขำดก็เพียงแต่ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนของตัว อสม. บำงท่ำนให้คนสนใจ
ดีมำกแต่บำงท่ำนก็ไม่สนใจ ให้ท ำงำนก็ไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร  งำน อสม. ในปัจจุบัน
สำมำรถช่วยเจ้ำหน้ำที่ได้ดีระดับหน่ึง ท ำให้ท ำงำนในหมู่บ้ำนง่ำยขึ้น 

(PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...บำงคนต้ังใจท ำงำน แต่บำงคนไม่ใส่ใจในกำรท ำงำน ท ำให้กำรเข้ำถึ งกำรส่งเสริม
สุขภำพคนในชุมชนยังไม่ทั่วถึง...ควำมสมัครใจ ควำมต้ังใจ ควำมเสียสละเพรำะคนไหนไม่มี
ใจในกำรท ำงำน เจ้ำหน้ำที่เหมือนไปสั่งกำรไปบังคับ แต่คนไหนที่เขำต้ังใจเข้ำมำก็ไมต้องพูด
อะไรกันมำก เขำก็ตั้งใจกันอย่ำงเต็มที่  

(PH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...มีส่วนร่วมอย่ำงยอดเยี่ยม ต้ังใจ มีควำมเสียสละ จิตอำสำท ำงำนเป็นระบบ ร่วมมือ
ทุกอย่ำง บำงส่วนเข้ำมำหวังค่ำตอบแทนและผลประโยชน์เป็นหลัก บำงส่วนไปด้วยควำม
ร่วมมือปฏิบัติ แต่ภำพรวมแล้วโอเค 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...ปัจจุบันน้ี อสม. ได้ต้ังใจท ำงำน ทุ่มเทแรงกำย แรงใจ ดูแลทุกข์สุขให้กันในหมู่บ้ำน
ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

(CL09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 
2.1.9 กำรรับรู้บทบำท  

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ กำรรับรู้บทบำท
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนประกอบด้วย  
2 กลุ่มค ำ (Categories) คือ กำรรับรู้บทบำท และบทบำทหน้ำที่ โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนควรมีกำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติและปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ถูกต้องตรง
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ซึ่งจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

…อสม. มีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นสู่บทบำทหน้ำที่มำกขึ้น แต่ก็ยังมีอีกบำงส่วนที่ยังไม่มี
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่  

(VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ต้องรับผิดชอบและรู้หน้ำที่ 
(VH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ต้องรู้หน้ำที่ที่รับผิดชอบถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน 
(VH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

 
...กำรรับรู้และควำมสำมำรถของบำงท่ำนไม่ได้มีกำรพัฒนำท ำให้มีกำรท ำงำนเดิมซ้ ำ ๆ  

 (PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีบทบำทในกำรด ำเนินงำนทั้งทำงหน่วยงำนสำธำรณสุข และงำนของ
หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนสำธำรณสุข อสม. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนควบคุมโรคในชุมชน ผู้น ำทำงด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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…อสม. มีบทบำทในกำรดูแลประชำชนในหมู่บ้ำนมำกขึ้นท ำให้เกิดผลดีต่อกำรรักษำ
โรคท ำให้สำมำรถป้องกันโรคได้ดี และทันต่อเวลำท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนใน
หมู่บ้ำนดีขึ้น...กิจกรรมและหน้ำที่ช่วยเหลือประชำชนด้วยกัน 

(CL12, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำตำมหน้ำที่ดูแลญำติพี่น้องเพรำะเรำรักกัน คนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันและกัน 
(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.1.10 ภำระงำน 
 ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ภำระงำนเป็น

ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 1 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ ภำระงำน จำกผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จึงท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มอบหมำยงำนให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนน ำไปปฏิบัติเพิ่มมำกขึ้นประกอบกับภำระงำนเดิมที่มีอยู่แล้วและภำระงำน
ใหม่ที่ได้มอบหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนน ำไปปฏิบัติเพิ่ม
มำกขึ้น ดังน้ัน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจึงมีภำระงำนที่เพิ่มขึ้น จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้
ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

…อสม. มีกำรพัฒนำเพิ่มมำกขึ้นทั้งด้ำนควำมรู้และด้ำนเทคโนโลยีแต่ก็มีกำรท ำงำนที่
เพิ่มมำกขึ้น จำกปัจจัยที่มีค่ำตอบแทน กำรมีพี่เลี้ยงที่ดีก็จะท ำให้ อสม. มีกำรพัฒนำที่ดี 
สังเกตจำกกำรได้รับรำงวัลที่มีอย่ำงต่อเน่ือง 

(VH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

…อสม. มีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นสู่บทบำทหน้ำที่มำกขึ้น แต่ก็ยังมีอีกบำงส่วนที่ยังไม่มี
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่  

(VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...มีงำนที่ได้ปฏิบัติทั้งงำนในหน้ำที่และงำนฝำกเยอะ แต่ อสม. ก็ท ำกันด้วยใจ 
(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 
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...อสม. มักจะได้รับต ำแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้ำนและในระดับต่ำง ๆ ด้วย ท ำให้มีภำระ
งำนมำกขึ้นด้วยทั้งในบทบำทของ อสม. และในต ำแหน่งอื่น ๆ  

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ปัญหำงำนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นจำกกระทรวงอื่น ๆ ให้ อสม. ท ำ และกำรที่ อสม. 
มีหลำยต ำแหน่งท ำให้ภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

(PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...งำน อสม. เยอะขึ้นและกำรท ำงำนเข้ำถึงได้ดี 
(CL06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

…งำนของ อสม. เยอะ เข้มข้นกว่ำงำนของผู้ใหญ่บ้ำน ท ำทุกอย่ำ งครอบคลุมทุก
อย่ำง ดูแลชำวบ้ำนแยกตำมคุ้ม อสม. เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้ำน ติดตำมคนไข้ที่รู้ชื่อจำก
ผู้ใหญ่บ้ำน โดยหมอบอกผู้ใหญ่บ้ำนมำทำงไลน์หรือโทรมำหำ เมื่อมีกำรเลือกต้ังในหมู่บ้ำน
ส่วนใหญ่ อสม. จะชนะกำรเลือกต้ัง 

(CL08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีงำนเพิ่มมำกขึ้นและมีกิจกรรมให้ท ำมำกขึ้น 
(CL10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีงำนเพิ่มมำกขึ้นและยำกขึ้น รับผิดชอบเยอะขึ้นแต่ก็ได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น 
(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.1.11 ควำมรับผิดชอบ 
 ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ควำมรับผิดชอบ

เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำ นประกอบด้วย  
2 กลุ่มค ำ (Categories) คือ ควำมรับผิดชอบ และจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ โดยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในแต่ละหมู่บ้ำน/ ชุมชนควรได้รับมอบหมำยจ ำนวนหลังคำเรือนที่
รับผิดชอบเฉลี่ยใกล้เคียงกันหรือลักษณะบริบทของพื้นที่ที่ห่ำงไกล  และควรมีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยซึ่งจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด จำกค ำบอกเล่ำ
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 
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...ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเพื่อน อสม. และกำรลงพื้นที่จริงของเพื่อน ๆ 
อสม. เอง อสม. ต้องรับผิดชอบและรู้หน้ำที่ 

(VH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...เป็นงำนที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย งำนที่เจ้ำหน้ำที่มอบหมำยให้ 
อสม. ช่วยทุกคนพอท ำได้ งำนที่ได้รับมอบหมำยต้องท ำได้ ท ำไหว ท ำให้ทัน อสม. ต้องรู้
หน้ำที่ที่รับผิดชอบถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน อุปสรรคที่เจอคือเกิดควำมสำมำรถที่ท ำได้ 
เพรำะยังขำดควำมรู้ในเชิงปฏิบัติจริง และงำนที่ได้รับผิดชอบต่อหน่วยงำนเช่นกัน และต้อง
ปฏิบัติใช้ไม่ได้ก็มีบ้ำง 

(VH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีกำรต่ืนตัวดีขึ้นและรับผิดชอบงำนมำกขึ้น 
(VH12, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนมีแบบแผนเป็นไปตำมระเบียบก ำหนด...ท ำงำนเป็นกลุ่ม มีควำมสมัคร
สมำนสำมัคคี และแบ่งหน้ำที่กันท ำงำนอย่ำงชัดเจน 

(VH16, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 
 

...ภำระงำนที่มำกเกินไป ประเมินได้เพียงปริมำณงำน หรือคุณภำพงำนได้ตำมเป้ำหมำย 
(PH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มักจะได้รับต ำแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้ำนและในระดับต่ำง ๆ ด้วย ท ำให้มีภำระ
งำนมำกขึ้นด้วยทั้งในบทบำทของ อสม. และในต ำแหน่งอื่น ๆ  

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

…ปัญหำงำนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นจำกกระทรวงอื่น ๆ ให้ อสม. ท ำ และกำรที่ อสม. 
มีหลำยต ำแหน่งท ำให้ภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

(PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ประเมินสุขภำพประชำชนในเขตรับผิดชอบของ อสม. แต่ละบุคคล  
(PH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...ให้เพื่อน อสม. มีส่วนร่วมควรแบ่งระแวกที่รับผิดชอบ...ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
อสม. ปัญหำเพรำะส่วนหน่ึงรับผิดชอบหลำย ๆ องค์กร มำด้วยหวังเงินหน่ึงพันบำท  
(ค่ำป่วยกำร) ขำดควำมรับผิดชอบ ไม่หำประสบกำรณ์ให้ตนเอง 

(CL01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีงำนเพิ่มมำกขึ้นและยำกขึ้น รับผิดชอบเยอะขึ้นแต่ก็ได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น 
(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ช่วยกันท ำงำนดีดูแลรับผิดชอบ 
(FM06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...เป็นบำงคร้ังที่ละแวกที่รับผิดชอบไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ 
(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.2  ปัจจัยระดับครอบครัว 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ครอบครัวของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน โดยครอบครัวให้ควำมเห็นชอบหรือให้ควำมยินยอมให้สมัครเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนหรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือครอบครัวเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่ง
จะท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดี จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สอดคล้องกับประเด็น ดังน้ี 

...กำรท ำงำนจิตอำสำ ถ้ำครอบครัวไม่เข้ำใจกัน ผลตำมมำก็จะเป็นปัญหำครอบครัว 
(VH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...สมำชิกในครัวเรือนทุกคนสนับสนุนในกำรท ำงำน บำงคร้ังยังช่วยแนะน ำ ท ำงำน
ร่วมกันหรือแทนกันได้เป็นบำงคร้ัง 

(VH16, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...เห็นชอบในกำรท ำงำน 
(VH17, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 
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...ครอบครัวเป็นหลักที่ผลักดันกำรท ำงำนของ อสม. 
(CL01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...กำรได้ดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัวให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
(CL02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...ครอบครัวสนับสนุนอย่ำงมำกเพรำะได้เข้ำมำเป็นจิตอำสำจะได้รับรู้ข้อมูลต่ำง  ๆ 
เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ได้กับคนในชุมชน 

(CL10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...เป็นแล้วมีควำมรู้เพิ่มขึ้นและมำบอกคนในบ้ำนว่ำเป็นแล้วดีนะ 
(CL11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...สนับสนุนให้เป็น อสม. 
(FM01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...แรก ๆ ก็ไม่สนับสนุนแต่นำนไปก็เข้ำใจในสิ่งที่เขำท ำและผลงำนที่ออกมำ เข้ำใจดี
และช่วยเขำท ำงำนบ้ำง 

(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...เข้ำใจดีและช่วยเขำท ำงำนบ้ำง 
(FM03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...สนับสนุนในกำรท ำงำนน้ีดีมำก เพรำะมีประโยชน์ต่อครัวเรือนและหมู่บ้ำน 
(FM05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...ต้องกำรให้ท ำงำนเพื่อชุมชนและมีใจรักเช่นกัน 
(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ไปธุระก็จะท ำให้สมำชิกในครัวเรือนไปแทนจดที่ได้ฟังมำ ลูกบอกแม่ว่ำ แม่
ท ำได้พวกเรำก็ท ำได้ 

(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
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...สนับสนุน อสม. ในเรื่องต่ำง ๆ และคอยแนะน ำในส่วนต่ำง ๆ  
(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...ท ำตำมที่ อสม. ชี้แนะ ปฏิบัติตำมเพื่อควำมเป็นอยู่ สุขภำพอนำมัยที่ดี 
(FM11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.3  ปัจจัยระดับชุมชน 
ปัจจัยระดับชุมชนที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 5 ปัจจัยรอง เรียงล ำดับตำมข้อค้นพบ ได้แก่ บริบทของพื้นที่  งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์   
กำรท ำงำนเป็นทีม และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

2.3.1 บริบทของพื้นที่ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ บริบทของพื้นที่

เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน ประกอบด้วย  
2 กลุ่มค ำ (Categories) คือ บริบทของพื้นที่ และปัญหำของชุมชน โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนจะปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่เกิดขึ้นตำมสภำพปัญหำของชุมชน ควำมต้องกำรของ
ชุมชน และควำมยำกง่ำยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบทบริบทของพื้นที่ ซึ่งบริบทของพื้นที่เป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่ท ำให้ลักษณะของกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแตกต่ำงกันไป ดังน้ัน  
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่เกิดขึ้นจะมีควำมแตกต่ำงกันและมี 
ควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง 
ดังน้ี 

…กำรที่มีหมู่บ้ำนที่ดีพร้อมท ำงำนกับ อสม. ให้ควำมส ำคัญกับ อสม. ให้ควำมร่วมมือ 
และมีกำรท ำงำนร่วมกันของคนในหมู่บ้ำน 

(PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...กำรปฏิบั ติงำนของ อสม. มี ควำมแข้ มแข็ งแตกต่ำงกั นขึ้นอยู่กั บควำม รู้
ควำมสำมำรถของตัว อสม. บริบทชุมชน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขของแต่ละพื้นที่ 

(PH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...บำงงำนเป็นควำมต้องกำรของหน่วยงำนสำธำรณสุข แต่ไม่ใช่ควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

(PH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...กำรมีส่วนร่วมของ อสม. กำรท ำงำนร่วมกันของ อสม. และกำรเข้ำใจปัญหำของ
ชมุชน...กฎกติกำของ อสม. ของแต่ละหมู่บ้ำน 

(CL05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...สภำพปัญหำและบริบทของพื้นที่  
(CL06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

2.3.2 งบประมำณ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ งบประมำณเป็น

ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 4 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ งบประมำณ เงิน ค่ำตอบแทน และค่ำป่วยกำร ซึ่งปัจจัยเหล่ำน้ีมีส่วนส ำคัญที่จะ
ส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน หำกได้รับกำรสนับสนุนค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร เงิน 
และงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกำรขำดรำยได้ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะท ำให้
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงบประมำณที่ต้องใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมโครงกำรแก้ไขปัญหำในหมู่บ้ำน/ ชุมชน ทั้งน้ี อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
อำจจะขอรับสนับสนุนงบประมำณที่ต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัย
รอง ดังน้ี 

...เคร่ืองมือไม่เพียงพอเท่ำที่ควรและงบประมำณไม่ค่อยมี 
(VH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...มีค่ำตอบแทนกำรท ำงำนให้ อสม. 
(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...กำรเงินและค่ำตอบแทน เพื่อเพิ่มพลังและตอบแทนในกำรท ำงำนที่ท ำเพรำะเป็น
ปัจจัย 4 ล ำดับในกำรด ำรงชีวิต 

(PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
  



143 

 

...มีส่วนร่วมอย่ำงยอดเยี่ยม ต้ังใจ มีควำมเสียสละ จิตอำสำท ำงำนเป็นระบบ ร่วมมือ
ทุกอย่ำง บำงส่วนเข้ำมำหวังค่ำตอบแทนและผลประโยชน์เป็นหลัก บำงส่วนไปด้วยควำม
ร่วมมือปฏิบัติ แต่ภำพรวมแล้วโอเค...ต้องกำรงบประมำณและค่ำตอบแทนสนับสนุนกำร
ท ำงำน 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...มีจิตอำสำ จิตที่ท ำด้วยควำมรัก เต็มใจ เจตคติดีต่องำน อสม...ส่วนหน่ึงรับผิดชอบ
หลำย ๆ องค์กรมำด้วยหวังเงินหน่ึงพันบำท (ค่ำป่วยกำร) ขำดควำมรับผิดชอบ ไม่หำ
ประสบกำรณ์ให้ตนเอง 

(CL01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...มีหน่วยงำนอื่นมักมำใช้กำรท ำงำนของ อสม. เป็นเคร่ืองมือ กำรท ำงำนจำกจิต
อำสำ มีตัวเงินเข้ำมำเกี่ยวข้องจิตอำสำหำยไปคร่ึงหน่ึง...กำรมีจิตสำธำรณะที่มองว่ำงำนของ
ส่วนร่วมคือผลส ำเร็จ 

(CL03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...เงินเป็นส่วนส ำคัญในกำรท ำงำน สนับสนุนรำยได้นอกจำกที่ได้รับ 
(CL08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...งบประมำณน้อยจะท ำอะไรก็ไม่ได้อย่ำงสมเหตุสมผล ท ำให้ อสม. พัฒนำได้ช้ำมำก ๆ 
(CL09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...มีค่ำตอบแทนเป็นค่ำน้ ำมันรถให้ อสม. 
(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

2.3.3 วัสดุอุปกรณ์ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ วัสดุอุปกรณ์เป็น

ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนประกอบด้วย 2 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรได้รับกำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ ดินสอ 
เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก ปรอทวัดไข้ สำยวัดตัว  กล่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น และ
เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 
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...เคร่ืองมือไม่เพียงพอเท่ำที่ควรและงบประมำณไม่ค่อยมี 
(VH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...เคร่ืองมือมีแต่มีน้อย อยำกได้เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต กล่องปฐม
พยำบำลเบื้องต้น และเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ...อุปกรณ์ไม่พียงพอ เขียนของบก็ได้มำบ้ำง 
ได้อุปกรณ์ใหม่มำอีกเคร่ืองก็พังแล้ว 

(CL07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 
2.3.4 กำรท ำงำนเป็นทีม 

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ กำรท ำงำนเป็นทีม
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนประกอบด้วย 4 
กลุ่มค ำ (Categories) คือ กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมสำมัคคี กำรแบ่งหน้ำที่  และภำวะผู้น ำ โดย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้ำน/ ชุมชนควรมีควำมรักสำมัคคี มีส่วนรวม 
ให้ควำมร่วมมือ และร่วมใจกันปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ใส่ใจและช่วยเหลือในกำร
ปฏิบัติงำน ถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน ท ำด้วยใจรักและเข้ำใจกันซึ่งกันและกัน จะท ำอะไรก็
ปรึกษำหำรือกันอย่ำงพร้อมเพรียงกัน เปิดโอกำสให้สมำชิกในทีมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนต้ังแต่
กำรร่วมวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรแบ่งหน้ำที่  กำรลงมือปฏิบัติ และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมีภำวะผู้น ำของ
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อดูแลสุขภำพอนำมัย และควำม
เป็นอยู่ที่ดีของประชำชน จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...อสม. เรำให้ควำมสำมัคคีทุกคน และเรำร่วมมือกันท ำงำน 
(VH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ต้องรู้หน้ำที่ที่รับผิดชอบถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน 
(VH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

…กำรท ำงำนของ อสม. ท ำให้มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะและในชุมชน 
(VH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนเป็นทีม ถ้ำ อสม. ท่ำนใดต่ำงคนต่ำงท ำงำน ผลส ำเร็จก็ไม่บังเกิด ถ้ำเรำ
ช่วยกัน รวมพลังเป็นหน่ึงเดียวกัน อุปสรรคต่ำง ๆ ก็จะผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดี 

 (VH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 
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...ควำมรู้รักสำมัคคีเป็นหลักจึงท ำให้ท ำงำนเป็นไปในทำงที่ดี 
(VH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำด้วยใจรักและมีควำมเข้ำอกเข้ำใจกัน 
(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...เร่ิมท ำงำนดีขึ้น รู้จักคิดและแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำที่ได้รับ แต่เป็นบำงคนมี
ควำมเข้มแข็งมำกขึ้น เริ่มท ำงำนเป็นทีม และขึ้นอยู่กับควำมเข้มแข็งของประธำน อสม. แต่
ละหมู่บ้ำน 

(VH14, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนมีแบบแผนเป็นไปตำมระเบียบก ำหนด...ท ำงำนเป็นกลุ่ม มีควำมสมัคร
สมำนสำมัคคี และแบ่งหน้ำที่กันท ำงำนอย่ำงชัดเจน 

(VH16, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...เรำท ำงำนด้วยใจเป็นทีม มีควำมสุขที่ดูแลคนในกลุ่ม 
(VH17, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรมีส่วนร่วมของ อสม. กำรท ำงำนร่วมกันของ อสม. และกำรเข้ำใจปัญหำของ
ชุมชน 

(CL05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...อสม. รักกัน สำมัคคีกันจะท ำอะไรก็ปรึกษำหำรือกันอย่ำงพร้อมเพรียงกัน 
(CL09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...ควำมสำมัคคีในกำรท ำงำนของ อสม. ทุกคน มีอะไรช่วยกันท ำตลอด มีควำมรัก
ควำมเข้ำใจในแต่ละหมู่และมีผู้น ำที่ดี ควำมสำมัคคี ควำมรัก ควำมเข้ำใจดีในแต่ละคน ถ้ำ
ขำดควำมสำมัคคี ควำมรัก ก็จะท ำงำนด้วยกันไม่ได้  

(CL10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...ควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจของเพื่อน อสม. ด้วยกัน 
(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
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...งำนเยอะขึ้นและยำกขึ้นกว่ำเมื่อก่อน ท ำให้ อสม. บำงคนท้อที่จะท ำต่อ ทุกคน
ช่วยกันท ำและขอค ำปรึกษำจำกคุณหมอทุก ๆ คร้ังที่มีปัญหำ เรำช่วยกันและอย่ำงไงจะท ำ
ไม่ได้เรำจะมำคุยกันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ปรึกษำ และช่วยเหลือกัน 

(FM05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ช่วยกันท ำงำนดีดูแลรับผิดชอบ กำรท ำงำนเป็นทีมที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ช่วยกันและกัน กำรร่วมมือกันของเพื่อนร่วมงำน 

(FM06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ชักชวนกันท ำงำน ช่วยเหลือดูแล เช่น คว่ ำกะโหลกกะลำ ใส่ทรำย วัดควำม
ดันโลหิตให้ 

(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำงำนกันเป็นทีม ใจพร้อมที่บริกำรชุมชน 
(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ร่วมด้วยช่วยกันเพรำะควำมสำมัคคี เข้ำมำท ำงำนด้วยเจตคติดีมีจิตอำสำ 
และสมัครใจที่จะท ำงำนตรงน้ี 

(FM11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
2.3.5 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์ เชิ งลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเป็นปัจจัยที่ส่ งเส ริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ หมู่บ้ ำน 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มค ำ (Categories) คือ พี่ เลี้ยง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และกำรนิเทศงำน โดย
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นบุคคลส ำคัญมำกที่สุดต่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งท ำหน้ำที่
เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับดูแล นิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
(VH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 
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...กำรอบรมให้ควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
 (VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรสนับสนุนภำควิชำกำรจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เพรำะ อสม. พร้อมท ำงำน 
ถ้ำมีพี่เลี้ยงที่ดีและใส่ใจผู้ร่วมงำน 

(VH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ทีมหมอพี่เลี้ยงคอยแนะน ำให้ควำมรู้ในกำรท ำงำนของ อสม. 
(VH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...หมอแจ้งข่ำว แจ้งงำน รวดเร็ว มีงำนบ้ำง ไม่มีงำนบ้ำง 
(VH15, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นกันเองต่อ อสม. ทุกคน 
(VH16, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรปฏิบัติงำนของ อสม. ได้รับกำรสนับสนุนจำกพี่เลี้ยง อสม. 
(PH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...กำรปฏิบั ติงำนของ อสม. มี ควำมแข้ มแข็ งแตกต่ำงกั นขึ้นอยู่กั บควำม รู้
ควำมสำมำรถของตัว อสม. บริบทชุมชน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขของแต่ละพื้นที่ 

(PH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขนิเทศติดตำมเยี่ยมเสริมพลังกำรปฏิบัติงำนของ อสม. และให้
คุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น 

 (PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...พี่เลี้ยง อสม. ควรให้ควำมส ำคัญและให้ก ำลังใจให้มำกกว่ำน้ี 
 (CL02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 
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...งำนเยอะขึ้นและยำกขึ้นกว่ำเมื่อก่อน ท ำให้ อสม. บำงคนท้อที่จะท ำต่อ ทุกคน
ช่วยกันท ำและขอค ำปรึกษำจำกคุณหมอทุก ๆ คร้ังที่มีปัญหำ เรำช่วยกันและอย่ำงไงจะท ำ
ไม่ได้เรำจะมำคุยกันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ปรึกษำ และช่วยเหลือกัน 

(FM05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...ได้รับควำมรู้ข้อมูลสำธำรณสุขจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่คอยให้ค ำแนะน ำ ให้
ควำมรู้ทุก ๆ ด้ำน อบรมให้ควำมรู้ในกำรประชุมประจ ำเดือน และกำรดูงำนตำมสถำนที่
ต่ำง ๆ เมื่ออบรมมำแล้ว เพื่อน อสม. ท ำตำมได้ดีท ำตำมเจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุขและให้
ค ำแนะน ำด้ำนชุมชนได้ดี 

(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
2.4  ปัจจัยระดับสังคม 

ปัจจัยระดับสังคมที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 5 ปัจจัยรอง เรียงล ำดับตำมข้อค้นพบ ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำง
สังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับนับถือ  

2.4.1 ภำคีเครือข่ำย 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ ภำคีเครือข่ำยเป็น

ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 3 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ ภำคีเครือข่ำย กำรประสำนงำน และสัมพันธภำพ โดยภำคีเครือข่ำยเป็นส่วนส ำคัญ
อย่ำงยิ่งที่จะเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้ประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี ภำคีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีจ ำนวนและมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปขึ้นกับบริบทของ
พื้นที่ เช่น ครอบครัว หมู่บ้ำน/ ชุมชน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงำน
ภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น ประชำชน กองทุนต่ำง ๆ ใน
ชุมชน องค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ฯลฯ ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีคุณสมบัติของ
กำรเป็นนักประสำนงำนที่ดีและมีสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงภำคีเครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง โดยจะเข้ำไป
ติดต่อประสำนงำนและขอควำมร่วมมือในกำร บูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมต่ำง ๆ 
ในหมู่บ้ำน/ ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภำพอนำมัยที่ ดีของประชำชนในชุมชน เช่น  
กำรประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนด้ำนสิ่งของหรือทรัพยำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำกค ำบอก
เล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...ท ำงำนเชื่อมโยงกับเคร่ือข่ำยอื่น ๆ  
(VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 



149 

 

...ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน 
(VH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...และกำรได้รับกำรร่วมมือจำกทุกภำคส่วนท ำกันแบบบูรณำกำร 
(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีบทบำทในกำรด ำเนินงำนทั้งทำงหน่วยงำนสำธำรณสุข และงำนของ
หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนสำธำรณสุข อสม. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนควบคุมโรคในชุมชน ผู้น ำทำงด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...เป็นปัญหำที่ อสม. และผู้น ำไม่ลงลอย และกำรประสำนงำนร่วมกันของผู้ใหญ่บ้ำน
และ อสม. 

 (PH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนของ อสม. อำศัยสัมพันธภำพระหว่ำง อสม. กับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
อสม. กับผู้น ำ และ อสม. กับประชำชน 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
2.4.2 กำรมีส่วนร่วม 

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 2 กลุ่มค ำ 
(Categories) คือ กำรมีส่วนร่วม และควำมร่วมมือ โดยกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนต้องอำศัยควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกำสให้
ภำคีเครือข่ำย เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำนโดยเร่ิม ต้ังแ ต่ กำรแบ่งปันข้อมูล 
ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรร่วมมือ และเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ ซึ่งจะก่อให้เกิดท ำให้ภำคี
เครือข่ำยมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำและจะร่วมมือกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำง
เต็มที่ หำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนเพียงล ำพัง ขำดควำมร่วมมือหรือกำรส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนออกมำไม่ดีเท่ำที่ควรหรือล้มเหลวได้ จำกค ำบอกเล่ำ
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 
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...ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี...อสม. 
เรำมีควำมสำมัคคีทุกคน และเรำร่วมมือกันท ำงำน 

(VH03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยส่วนมำกควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจในด้ำนสำธำรณสุข
ของชำวบ้ำนไม่ค่อยมีเท่ำที่ควร แต่ก็พยำยำมท ำควำมเข้ำใจและควำมรู้ให้กับชำวบ้ำนให้
ได้มำกที่สุด 

(VH04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...กำรท ำงำนเป็นทีม ถ้ำ อสม. ท่ำนใดต่ำงคนต่ำงท ำงำน ผลส ำเร็จก็ไม่บังเกิด ถ้ำเรำ
ช่วยกัน รวมพลังเป็นหน่ึงเดียวกัน อุปสรรคต่ำง ๆ ก็จะผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดี 

 (VH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน 
(VH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...ควำมร่วมมือของประชำชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้ำนต ำบล 
(VH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...และกำรได้รับกำรร่วมมือจำกทุกภำคส่วนท ำกันแบบบูรณำกำร 
(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

…กำรที่มีหมู่บ้ำนที่ดีพร้อมท ำงำนกับ อสม. ให้ควำมส ำคัญกับ อสม.  ให้ควำมร่วมมือ 
และมีกำรท ำงำนร่วมกันของคนในหมู่บ้ำน 

(PH01, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีบทบำทในกำรด ำเนินงำนทั้งทำงหน่วยงำนสำธำรณสุข และงำนของ
หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนสำธำรณสุข อสม. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนควบคุมโรคในชุมชน ผู้น ำทำงด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...ควำมคิดควำมรู้สึกในใจของผู้คน กำรต่อต้ำนไม่ให้ควำมร่วมมือทัศนคติของบำงคน
ในชุมชน คนในชุมชนบำงส่วนไม่เห็นควำมส ำคัญในงำนส่งเสริมสุขภำพ บำงงำนเป็นควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนสำธำรณสุข แต่ไม่ใช่ควำมต้องกำรของชุมชน 

(PH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...มีส่วนร่วมอย่ำงยอดเยี่ยม ต้ังใจ มีควำมเสียสละ จิตอำสำท ำงำนเป็นระบบ ร่วมมือ
ทุกอย่ำง บำงส่วนเข้ำมำหวังค่ำตอบแทนและผลประโยชน์เป็นหลัก บำงส่วนไปด้วยควำม
ร่วมมือปฏิบัติ แต่ภำพรวมแล้วโอเค 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...กำรมีส่วนร่วมของ อสม. กำรท ำงำนร่วมกันของ อสม. และกำรเข้ำใจปัญหำของ
ชุมชน 

(CL05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...เวลำไปท ำงำนที่บ้ำนแต่ละบ้ำนเขำไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือกับ อสม. เช่น บอกให้ไป
ตำมหมอนัด 

(CL11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...อสม. มีบทบำทในกำรดูแลประชำชนในหมู่บ้ำนมำกขึ้นท ำให้เกิดผลดีต่อกำรรักษำ
โรคท ำให้สำมำรถป้องกันโรคได้ดี และทันต่อเวลำท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนใน
หมู่บ้ำนดีขึ้น ควำมร่วมมือของคนในหมู่บ้ำน ประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นเป้ำหมำยหลักของ 
อสม. หำกประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือแล้วน้ันก็จะไม่ท ำให้ อสม. ท ำงำนได้ดีและไม่ทั่วถึง 
เกิดจำกควำมร่วมมือของประชำชนในหมู่บ้ำน เน่ืองจำกประชำชนในหมู่บ้ำนต่ืนตัวกับโรค
มำกขึ้น จึงจะยอมรับในกำรบริกำรของสมำชิก อสม. มำกขึ้น 

(CL12, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...ควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจของเพื่อน อสม. ด้วยกัน 
(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือดี และควำมร่วมมือของเพื่อนๆ อสม. ด้วยกันเอง 
(FM04, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
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...อสม. ช่วยกันท ำงำนดีดูแลรับผิดชอบ กำรท ำงำนเป็นทีมที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ช่วยกันและกัน กำรร่วมมือกันของเพื่อนร่วมงำน 

(FM06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำงำนได้ดี เพรำะชุมชนให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงดี เชื่อถือและไว้ใจในตัว  
อสม.  

(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...ทุกคนให้ควำมร่วมมือดี อสม. มีควำมสุขที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำคุณหมอ มีควำมสุขที่
ผู้สูงอำยุให้ควำมร่วมมือ 

(FM07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...เป็นบำงคร้ังที่ละแวกที่ อสม. รับผิดชอบไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ 
(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำให้ประชำชนรู้ควำมเป็นไปของสุขภำพได้ที่บ้ำนและป้องกันได้ทันเวลำ 
ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  

(FM10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
2.4.3 แรงสนับสนุนทำงสังคม 

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ แรงสนับสนุนทำง
สังคม เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
1 กลุ่มค ำ (Categories) คือ แรงสนับสนุนทำงสังคม โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับ
กำรช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก กำรประเมินคุณค่ำ ทรัพยำกร และ
ข้อมูลข่ำวสำร จำกสมำชิกในครอบครัว เพื่อนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่  ผู้น ำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หรือภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยรอง ดังน้ี 

...กำรสนับสนุนภำควิชำกำรจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เพรำะ อสม. พร้อมท ำงำน 
ถ้ำมีพี่เลี้ยงที่ดีและใส่ใจผู้ร่วมงำน 

(VH08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562)  
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...ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน 
(VH09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 29 ตุลำคม 2562) 

...และกำรได้รับกำรร่วมมือจำกทุกภำคส่วนท ำกันแบบบูรณำกำร 
(VH11, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...หมอแจ้งข่ำว แจ้งงำน รวดเร็ว มีงำนบ้ำง ไม่มีงำนบ้ำง 
(VH15, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...สมำชิกในครัวเรือนทุกคนสนับสนุนในกำรท ำงำน บำงคร้ังยังช่วยแนะน ำ ท ำงำน
ร่วมกันหรือแทนกันได้เป็นบำงคร้ัง 

(VH16, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...กำรปฏิบัติงำนของ อสม. ได้รับกำรสนับสนุนจำกพี่เลี้ยง อสม. 
(PH02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...ครอบครัวสนับสนุนอย่ำงมำกเพรำะได้เข้ำมำเป็นจิตอำสำจะได้รับรู้ข้อมูลต่ำง  ๆ 
เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ได้กับคนในชุมชน 

(CL10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2562) 

...แรก ๆ ก็ไม่สนับสนุนแต่นำนไปก็เข้ำใจในสิ่งที่เขำท ำและผลงำนที่ออกมำ เข้ำใจดี
และช่วยเขำท ำงำนบ้ำง 

(FM02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ไปธุระก็จะท ำให้สมำชิกในครัวเรือนไปแทนจดที่ได้ฟังมำ ลูกบอกแม่ว่ำ แม่
ท ำได้พวกเรำก็ท ำได้ 

(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...สนับสนุน อสม. ในเรื่องต่ำง ๆ และคอยแนะน ำในส่วนต่ำง ๆ  
(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 
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2.4.4 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ แรงจูงใจใน 

กำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มค ำ (Categories) คือ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สวัสดิกำร ขวัญก ำลังใจ  
กำรเชิดชูเกียรติ และควำมภำคภูมิใจ โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีควำมพึงพอใจ 
กำรปฏิบั ติงำนจำกกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ได้ส ำเร็จหรือมีควำมรู้สึกภำคภูมิ ใจว่ำได้ 
กำรปฏิบัติงำนน้ันประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดีจะปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนได้รับกำรจูงใจ สวัสดิกำร ขวัญก ำลังใจ และกำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหน่ึงพันบำทต่อเดือน สวัสดิกำร
ช่วยเหลือในกำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำห้องพิเศษ และสวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำอำหำร
พิเศษของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและบุคคลในครอบครัว บัตรประจ ำตัวอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน สิทธิในกำรแต่งเคร่ืองแบบอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนชุดพิธีกำร
และชุดปฏิบัติกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และบุตรมีสิทธิได้รับโควตำศึกษำในสถำบัน
พระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข กำรประกำศเกียรติคุณอำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่น  
กำรเสนอชื่อเพื่อขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ตำมหลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ และสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
รวมทั้งกองทุนต่ำง ๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขหรือหน่วยงำนอื่นจะได้ก ำหนด เช่น ฌำปนกิจสงเครำะห์อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (ฌกส.อสม.) จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...กำรได้รับกำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน กำรได้รับโอกำสให้ท ำหน้ำที่อื่น ๆ ท ำให้
เกิดเป็นก ำลังใจให้ อสม. ในกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เกิดควำมภำคภูมิใจ...อสม. มักจะ
ได้รับต ำแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้ำนและในระดับต่ำง ๆ ด้วย ท ำให้มีภำระงำน  มำกขึ้นด้วยทั้ง
ในบทบำทของ อสม. และในบทบำทของต ำแหน่งอื่น ๆ  

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...กำรรักษำพยำบำลดี 
 (VH17, ผู้ให้สัมภำษณ์, 30 ตุลำคม 2562) 

...สวัสดิกำรรักษำพยำบำลและนอนห้องพิเศษ 
(PH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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...เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขนิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลังกำรปฏิบัติงำนของ อสม. และ
ให้คุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น 

(PH10, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...พี่เลี้ยง อสม. ควรให้ควำมส ำคัญและให้ก ำลังใจให้มำกกว่ำน้ี…ก ำลังใจ ใบประกำศ 
โล่รำงวัล เงินรำงวัลให้เพิ่มกว่ำน้ีที่ได้ อสม. ดีเด่นระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด อันเก่ำมันน้อย
เกินขำดแรงจูงใจ 

(CL02, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

...กำรฝึกอบรมอย่ำงเข้ำถึงและขวัญก ำลังใจ 
 (CL03, ผู้ให้สัมภำษณ์, 25 ตุลำคม 2562) 

2.4.5 กำรยอมรับนับถือ 
ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ กำรยอมรับนับถือ 

เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนประกอบด้วย 5 
กลุ่มค ำ (Categories) คือ กำรยอมรับนับถือ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเคำรพ ควำมไว้วำงใจ และโอกำส
ก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนมำอย่ำงต่อเน่ือง
ยำวนำน และมีผลงำนของเป็นที่ประจักษ์จนได้รับควำมไว้วำงใจ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเคำรพ กำร
ยอมรับนับถือ และกำรยกย่องจำกสมำชิกในครอบครัว ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
ตลอดจนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในชุมชน และยังเพิ่มโอกำสก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน โดยได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่ส ำคัญในชุมชน ได้รับกำรคัดเลือก ได้รับกำรแต่งต้ัง หรือได้รับ
เลือกต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญ ๆ ในชุมชุน เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) คณะกรรมกำรกองทุน
หมู่บ้ำน (กทบ.) คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล (คกส.ต.) ชุดรักษำควำมปลอดภัย
หมู่บ้ำน (ชรบ.) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) ฯลฯ จำกค ำบอกเล่ำ
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับปัจจัยรอง ดังน้ี 

...กำรได้รับกำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน กำรได้รับโอกำสให้ท ำหน้ำที่อื่น ๆ ท ำให้
เกิดเป็นก ำลังใจให้ อสม. ในกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เกิดควำมภำคภูมิใจ...อสม. มักจะ
ได้รับต ำแหน่งอื่น ๆ ในหมู่บ้ำนและในระดับต่ำง ๆ ด้วย ท ำให้มีภำระงำนมำกขึ้นด้วยทั้งใน
บทบำทของ อสม. และในบทบำทของต ำแหน่งอื่น ๆ  

(PH05, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 
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…ปัญหำงำนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นจำกกระทรวงอื่น ๆ ให้ อสม. ท ำ และกำรที่ อสม. 
มีหลำยต ำแหน่งท ำให้ภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ มำกขึ้น 

(PH06, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

…คนที่เข้ำมำเป็น อสม. บำงส่วนเข้ำมำเพื่อหวังจะก้ำวหน้ำในต ำแน่งอื่นเช่น กำรได้
เลือกต้ังเป็น ส.อบต. หรือผู้น ำ 

(PH07, ผู้ให้สัมภำษณ์, 28 ตุลำคม 2562) 

...อสม. ท ำงำนได้ดี เพรำะชุมชนให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงดี เชื่อถือและไว้ใจในตัว อสม.  
(FM08, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

...สนับสนุน อสม. ในเรื่องต่ำง ๆ และคอยแนะน ำในส่วนต่ำง ๆ  
(FM09, ผู้ให้สัมภำษณ์, 27 ตุลำคม 2562) 

 
ผลกำรวิจัยระยะที่  1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัค ร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
ห มู่ บ้ ำน เป็ นก ำรวิ จั ย เชิ ง ผ ส ม ผ ส ำน  (Mixed methods research design) แ บ บ คู่ ข น ำ น 
(Convergent design) ประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 

1. กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(กำรวิจัยเชิงปริมำณ) พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน ควำมรู้ อำชีพเกษตรกรรม ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ
เจตคติ ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 26.5  

2. กำรวิจัยปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(กำรวิจัยเชิงคุณภำพ) พบว่ำ 1) ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ อำยุ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน 
กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน และควำม
รับผิดชอบ 2) ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว 3) ปัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ บริบทของพื้นที่ 
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์  กำรท ำงำนเป็นทีม และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ 4) ปัจจัยระดับสังคม 
ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ยอมรับนับถือ ซึ่งตัวแปรทั้งจ ำนวน 22 ตัวแปรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
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จำกผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ และกำรวิจัย เชิงคุณภำพ  โดยสำมำรถรวมผลกำรวิจัย                    
เชิงปริมำณและผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพทั้ง 2 ส่วนเข้ำด้วยกัน (Merge) จ ำนวน 29 ตัวแปร พบว่ำ  
ตัวแปรที่มีควำมสอดคล้องกัน 3 ตัวแปรคือ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรรับรู้บทบำท และแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำน ดังน้ัน ส รุปได้ว่ำตัวแปรที่ เป็นปัจจัยที่ มีผล/ ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 26 ตัวแปรคือ อำยุ อำชีพ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ท
โฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ 
เจตคติ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน ควำมรับผิดชอบ แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ บริบทของ
พื้นที่ กำรท ำงำนเป็นทีม ครอบครัว เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุน
ทำงสังคม งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับนับถือ ซึ่งจะน ำ
ผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 ไปใช้สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในระยะที่ 2 ต่อไป 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research design) แบบ
ขั้นตอนเชิงส ำรวจ (Exploratory sequential design) เพื่อสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำ          
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 มำใช้ใน
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(กำรวิจัยเชิงคุณภำพ) โดยกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) แล้วน ำผลมำ
ต่อด้วยขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) โดยใช้แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบในด้ำนควำมเป็น
ประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องครอบคลุม เพื่อยืนยัน รูปแบบและ
สำมำรถน ำผลไปใช้ต่อในวงกว้ำง ต่อไป ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 2 ไปใช้ ในระยะที่ 3 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ตำมล ำดับ ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยขั้นตอนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพื่อสร้ำงรูปแบบกำร
พัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ  
1) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน 2) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
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(เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 9 คน และ 3) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำ
ท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน ซึ่งได้จำกกำรใช้วิธี คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเอกพันธ์ (Homogeneous 
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม เคร่ืองบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก 
โดยกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำรสนทนำ 
ผู้ช่วยนักวิจัยท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนทนำกลุ่ม ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มมำพบกันเร่ิมด้วยกำร
ท ำควำมรู้จักกันให้ทุกคนได้ผ่อนคลำยและรู้สึกคุ้นเคยกันพอสมควรจำกน้ันผู้วิจัยเร่ิมด ำเนินกำร
สนทนำกลุ่ม โดยด ำเนินกำรสนทนำกลุ่มในกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มผู้น ำท้องที่
หรือผู้น ำท้องถิ่น และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมล ำดับ ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำ 
กล่ำวขอบคุณที่มำร่วมสนทนำ ขอให้ทุกคนพูดได้โดยไม่กังวลเรื่องถูกผิด กำรรักษำควำมลับ กำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ และขออนุญำตให้ผู้ช่วยนักวิจัยบันทึกเทปกำรสนทนำ หลังจำกน้ันผู้วิจัยจุดประเด็นกำร
สนทนำกลุ่มด้วยค ำถำมปลำยเปิดเร่ิมค ำถำมแรกเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นในฐำนะ 
คนนอก จำกน้ันเป็นค ำถำมที่ดึงให้เข้ำใกล้ตัวผู้ร่วมสนทนำ และในระหว่ำงกำรสนทนำกลุ่มผู้วิจัยจะ
คอยจับประเด็นใหม่ ๆ ที่ เกิดขึ้นในวงสนทนำ จำกกำรจับประเด็นของผู้วิ จัยจะปรับแนวทำงกำร
สนทนำกลุ่มไปเร่ือย ๆ ตลอดกำรเก็บข้อมูล แล้วพยำยำมให้ผู้ร่วมวงสนทนำได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในทุกประเด็นให้มำกที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นและลุ่มลึกขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้เวลำประมำณ 
1 ชั่วโมง 30 นำที ถึง 2 ชั่วโมง ในระหว่ำงวันที่ 24 - 26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระรำช
วิมลเมธี ชั้น 1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย และวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) เพื่อ
สร้ำงรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำ และสรุปรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ปัจจัยน ำเข้ำกำรสนทนำกลุ่ม 
ปัจจัยน ำ เข้ำ เวทีก ำรสนทนำกลุ่ม เพื่ อยก ร่ำงหรือส ร้ำง รูปแบบ กำรพัฒนำผล 

กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งได้จำกผลกำรวิจัยระยะที่ 1 กำรศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยที่ส่งเสริมผล
กำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นกำรวิจัย เชิงผสมผสำน ( Mixed 
methods research design) แบบคู่ขนำน (Convergent design) ดังน้ี 

1.1  กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ) พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ อำชีพเกษตรกรรม ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และเจตคติ จ ำนวน 7 ปัจจัย/ ตัวแปร 
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1.2  กำรวิจัยปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ) พบว่ำ 1) ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ อำยุ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ท
โฟน กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน และ
ควำมรับผิดชอบ 2) ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว 3) ปัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ บริบทของ
พื้นที่ งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำรท ำงำนเป็นทีม และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ 4) ปัจจัยระดับ
สังคม ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และ
กำรยอมรับนับถือ จ ำนวน 22 ปัจจัย/ ตัวแปร 

1.3  ปัจจัยที่มีผล/ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
สอดคล้องกันทั้งจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ พบว่ำ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรรับรู้
บทบำท และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ปัจจัย/ ตัวแปร รำยละเอียดดังตำรำง 9 
 
ตำรำง 9 แสดงสรุปปัจจัยที่มีผล/  ส่งเสริมผลกำรปฏิบ ัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน 
 

ปัจจัย/ ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำน (ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ) 
   1. ควำมรู้ ควำมรู้มีผลทำงลบต่อผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อควำมรู้เพิ่มขึ้นจะ

ท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนจะลดลง 
   2. อำชีพ อำชีพเกษตรกรรมมีผลกำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำอำชีพพนักงำน

ของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ (อ้ำงอิง) 
   3. ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. มีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำน 

เมื่อระยะเวลำในกำรเป็น อสม. เพิ่มขึ้นจะท ำให้ผลกำร
ปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 

   4. เจตคติ เจตคติมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อเจตคติเพิ่มขึ้นจะ
ท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน (ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ) 
   1. อำย ุ อสม. ที่มีอำยุน้อยจะมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำ อสม. ที่มีอำยุ

มำก และ อสม. ที่มีอำยุมำกบำงคนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้แต่
ก็ยังคงเป็น อสม. 
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ตำรำง 9 (ต่อ) 
 

ปัจจัย/ ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   2. เวลำ อสม. ที่มีเวลำว่ำงจำกกำรประกอบอำชีพจะสำมำรถทุ่มเท

ให้กับกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำได้อย่ำงเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดผล
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผล 

   3. ควำมพร้อม อสม. ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุข 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียม
ตัวเข้ำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

   4. สมำร์ทโฟน อสม. ที่ใช้สมำร์ทโฟนในกำรติดต่อสื่อสำร หรือใช้ไลน์ (Line)  
เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือแอปพลิเคชัน (Application) เป็น
เคร่ืองมือในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ค้นหำองค์ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพ และสอดคล้องกับบทบำทของ อสม. ในยุค 4.0 ที่
ต้องมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) 

   5. แรงบันดำลใจ อสม. มีแรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำนจำกควำมห่วงใย
สุขภำพของประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน ต้องกำรให้ประชำชน
ในหมู่บ้ำน/ ชุมชนปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ และมีควำมสุขที่ได้ดูแลสุขภำพของประชำชน
ในหมู่บ้ำน/ ชุมชน 

   6. จิตอำสำ  อสม. เริ่มต้นด้วยกำรเจตคติที่ดีต่อกำรเป็นจิตอำสำ อำสำช่วย
ให้ควำมเหลือผู้อื่นด้วยควำมรัก ควำมศรัทธำ และควำมสมัคร
ใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยเหลือด้วย
แรงกำย แรงใจ เงิน หรือสิ่งของ กำรเห็นประโยชน์ส่วนรวม
ส ำคัญจ ำเป็นมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และมีควำมเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

   7. ควำมต้ังใจ  อสม. ที่มีควำมต้ังใจและควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน
จะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพและประสิทธิผลมำกกว่ำ 
อสม. ที่ไม่ใส่ใจ ขำดควำมต้ังใจ และควำมกระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำน 
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ตำรำง 9 (ต่อ) 
 

ปัจจัย/ ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   8. ภำระงำน  จำกผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ของ อสม. ที่ผ่ำนมำตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบันจนได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำร
ปฏิบัติงำนของ อสม. จึงท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มอบหมำยงำน
ให้ อสม. น ำไปปฏิบัติเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับภำระงำนเดิมที่
มีอยู่แล้วและภำระงำนใหม่ที่ได้มอบหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขให้ อสม. น ำไปปฏิบัติเพิ่มมำกขึ้น 

   9. ควำมรับผิดชอบ อสม. ในแต่ละหมู่บ้ำน/ ชุมชนควรได้รับมอบหมำยจ ำนวน
หลังคำเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ยใกล้เคียงกันหรือลักษณะบริบท
ของพื้นที่ที่ห่ำงไกล และควรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยซึ่งจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

   10. ครอบครัว ครอบครัวให้ควำมเห็นชอบหรือให้ควำมยินยอมให้สมัครเป็น 
อสม. หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น อสม. หรือครอบครัวเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ของ อสม. หรือครอบครัวของ อสม. ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ซึ่งจะท ำให้ อสม. 
ปฏิบัติงำนได้ดี              

   11. บริบทของพื้นที่ อสม. จะปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่เกิดขึ้นตำมสภำพ
ปัญหำของชุมชน ควำมต้องกำรของชุมชน และควำมยำกง่ำย
ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบทบริบทของพื้นที่ ซึ่งบริบทของพื้นที่
เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ลักษณะของกำรปฏิบัติงำนของ อสม. 
แตกต่ำงกันไป ดังน้ัน ผลกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ที่เกิดขึ้นจะ
มีควำมแตกต่ำงกันและมีควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพำะตัว 
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ตำรำง 9 (ต่อ) 
 

ปัจจัย/ ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   12. งบประมำณ งบประมำณ เงิน ค่ำตอบแทน และค่ำปว่ยกำร ซึ่งปัจจัยเหลำ่น้ี

มีส่วนส ำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจัดกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ในหมู่บ้ำน/ 
ชุมชน หำกได้รับกำรสนับสนุนค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร เงิน 
และงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกำรขำดรำยได้ของ อสม. 
จะท ำให ้อสม. ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
งบประมำณที่ต้องใชใ้นกำรจัดกิจกรรมโครงกำรแก้ไขปัญหำใน
หมู่บ้ำน/ ชมุชน ทั้งน้ี อสม. อำจจะขอรับสนับสนุนงบประมำณ
ที่ต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   13. วัสดุอุปกรณ์   อสม. ควรได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ ดินสอ 
เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก ปรอทวัดไข้ สำยวัดตัว 
กล่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ 

   14. กำรท ำงำนเป็นทีม อสม. ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้ำน/ ชุมชนควรมีควำมรักสำมัคคี มี
ส่วนรวม ให้ควำมร่วมมือ และร่วมใจกันปฏิบัติงำนด้วยควำม
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ใส่ใจและช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน 
ถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน ท ำด้วยใจรักและเข้ำใจกันซึ่งกัน
และกัน จะท ำอะไรก็ปรึกษำหำรือกันอย่ำงพร้อมเพรียงกัน 
เปิดโอกำสให้สมำชิกในทีมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนต้ังแต่
กำรร่วมวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรแบ่ง
หน้ำที่ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมีภำวะ
ผู้น ำของประธำน อสม. โดยมีเป้ำหมำยเพื่อดูแลสุขภำพ
อนำมัย และควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 
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ตำรำง 9 (ต่อ) 
 

ปัจจัย/ ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   15. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นบุคคลส ำคัญมำกที่สุดต่อ อสม. ซึ่งท ำ

หน้ำที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับดูแล 
นิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกที่สุด 

   16. ภำคีเครือข่ำย ภำคีเครือข่ำยเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ให้ประสบ
ผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี ภำคีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนของ  
อสม. มีจ ำนวนและมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปขึ้นกับ
บริบทของพื้นที่ ซึ่ง อสม. ต้องมีคุณสมบัติของกำรเป็นนัก
ประสำนงำนที่ดีและมีสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง โดยจะเข้ำไปติดต่อประสำนงำนและขอควำมร่วมมือ
ในกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมต่ำง ๆ 
ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภำพอนำมัยที่ดีของ
ประชำชนในชุมชน เช่น กำรประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุน
ด้ำนสิ่งของหรือทรัพยำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

   17. กำรมีส่วนร่วม กำรปฏิบัติงำนของ อสม. ต้องอำศัยควำมร่วมมือและกำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกำสให้ภำคี
เครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยเริ่ม
ต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง  
กำรร่วมมือ และเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ ซึ่งจะก่อให้เกิดท ำให้
ภำคีเครือข่ำยมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำและจะร่วมมือกับ            
อสม. อย่ำงเต็มที่ หำก อสม. ปฏิบัติงำนเพียงล ำพัง ขำดควำม
ร่วมมือหรือกำรส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนจะท ำให้ผลกำร
ปฏิบัติงำนออกมำไม่ดีเท่ำที่ควรหรือล้มเหลวได้ 
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ตำรำง 9 (ต่อ) 
 

ปัจจัย/ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   18. แรงสนับสนุนทำงสังคม อสม. ได้รับกำรช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน

อำรมณ์ควำมรู้สึก กำรประเมินคุณค่ำ ทรัพยำกร และข้อมูล
ข่ำวสำร จำกสมำชิกในครอบครัว เพื่อน อสม. เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง  

   19. กำรยอมรับนับถือ อสม. ปฏิบัติงำนมำอย่ำงต่อเน่ืองยำวนำน และมีผลงำนของ
เป็นที่ประจักษ์จนได้รับควำมไว้วำงใจ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เคำรพ กำรยอมรับนับถือ และกำรยกย่องจำกสมำชิกใน
ครอบครัว ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
ตลอดจนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในชุมชน และยังเพิ่มโอกำส
ก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นในชุมชน โดยได้รับกำร
มอบหมำยหน้ำที่ส ำคัญในชุมชน ได้รับกำรคัดเลือก ได้รับกำร
แต่งต้ัง หรือได้รับเลือกต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญ ๆ ในชุมชน 

ปัจจัยท่ีมีผล/ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกันท้ังจำกผลกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
   1. กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ พบว่ำ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนมีผล

ทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อจ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ พบวำ่ เมื่อมีกำรเลือกต้ังหรือแต่งต้ัง  

 ต ำแหน่งอื่น ๆ ในชุมชน อสม. คนน้ันจะได้รับต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น และ อสม. ที่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชนจะ
ปฏิบัติงำนควบคู่กันหลำยบทบำทหน้ำที่ที่มีควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกันไปในทิศทำงเดียวกันได้ดี 

   2. กำรรับรู้บทบำท ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ พบว่ำ กำรรับรู้บทบำทมีผลทำงบวก
ต่อผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อกำรรับรู้บทบำทเพิ่มขึ้นจะท ำให้ผล
กำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
พบว่ำ อสม. ควรมีกำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติและ
ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ถูกต้องตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ซึ่งจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น 
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ปัจจัย/ตัวแปร ผลกำรวิจัย 
   3. แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผล

ทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
เพิ่มขึ้นจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ พบว่ำ อสม. มีควำมพึงพอใจกำร
ปฏิบัติงำนจำกกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้ส ำเร็จหรือ
มีควำมรู้สึกภำคภูมิใจว่ำได้กำรปฏิบัติงำนน้ันประสบผลส ำเร็จ
เป็นอย่ำงดีจะมีกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่ง อสม. ได้รับกำรจูงใจ 
สวัสดิกำร ขวัญก ำลังใจ กำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ในรูปแบบต่ำง ๆ 

 
2. องค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเอกพันธ์

(Homogeneous sampling) จ ำนวน 3 กลุ่มคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Focus 
Group Discussion with Village Health: FGDVH) เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข  (Focus Group 
Discussion with Public Health: FGDPH) และผู้ น ำท้ อ งที่ ห รือ ผู้ น ำท้ อ งถิ่ น  (Focus Group 
Discussion with Community Leader: FGDCL) ตำมล ำดับ เพื่อยกร่ำง/ สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกปัจจัยน ำเข้ำ จ ำนวน 26 ปัจจัย/  
ตัวแปร ได้แก่ อำยุ อำชีพ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน ควำม
รับผิดชอบ แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ บริบทของพื้นที่  กำรท ำงำนเป็นทีม ครอบครัว 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับนับถือ โดยคัดเลือกปัจจัยน ำเข้ำที่สำมำรถพัฒนำหรือ
เปลี่ยนแปลงได้น ำมำพิจำรณำในด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และ
ควำมถูกต้องครอบคลุม พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำ และสรุปรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
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ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำ พบว่ำ 1) ปัจจัยน ำเข้ำที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของ
ร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 ปัจจัย/ 
ตัวแปร ได้แก่ อำยุ อำชีพ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ เจตคติ ภำระงำน ควำมรับผิดชอบ แรงบันดำลใจ 
บริบทของพื้นที่ ครอบครัว เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ และ 2) ปัจจัยน ำเข้ำ
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 ตัวแปร/ องค์ประกอบ ได้แก่ จิตอำสำ (Voluntary) กำรรับรู้
บทบำท  (Role perception) ควำม ต้ั งใจ (Intention) กำรท ำงำนเป็ นที ม (Teamwork) ภำคี
เครือข่ำย (Association network) กำรมีส่วนร่วม (Participation) แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social 
support) แรงจูงใจ (Motivation) และกำรยอมรับนับถือ (Recognition) โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

1.1  จิตอำสำ (Voluntary) 
ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบจิตอำสำควรมี

กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมกำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน กำรพัฒนำจิต
อำสำ และบทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำ โดยใช้กำรประชุมประจ ำเดือนเป็นเวทีในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน และฝึกอบรมฟื้นฟู จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับ
วิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบจิตอำสำ ดังน้ี 

...ฝึกอบรมบทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำมีส่วนช่วยให้ระลึกตระหนัก
ตนเองว่ำที่ท ำอยู่คือ จิตอำสำ 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนของ อสม. ด้วยจิตอำสำ ท ำทุกงำน 
(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ทุกกิจกรรมต้องใช้พลังกำรร่วมตัวกันของจิตอำสำ พอร่ำงกำยเร่ิมแก่ชรำ  
จิตอำสำก็ไม่ค่อยมี 

(FGDVH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ปกติเรำก็ท ำงำนด้วยเต็มที่และเต็มใจอยู่แล้ว 
(FGDVH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...กำรมำเป็น อสม. ก็เกิดจำกกำรมีจิตอำสำที่จะมำช่วยกันดูแลชุมชน และให้ อสม. 
ไปอบรมหรือประชุมก็จะไปได้โดยไม่มีข้อแม้ 

(FGDVH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรเป็น อสม. ต้องมีควำมเป็นจิตอำสำ เพรำะต้องเสียสละเวลำส่วนตัว เพื่อท ำ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งบำงคร้ังเรำต้องสละเวลำเพื่อคนในชุมชน 

(FGDVH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...จิตอำสำมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรท ำงำนของ อสม. เพรำะต้องท ำงำนแบบไม่เป็น
เวลำ บำงคร้ังต้องลงชุมชนด้วยควำมเสียสละ โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน 

(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ถ้ำท ำงำนด้วยควำมไม่เต็มใจจะท ำให้งำนไม่มีประสิทธิภำพแล้วก็ไม่สนใจงำน แต่
ถ้ำคน ๆ หน่ึงมีจิตอำสำที่จะท ำงำนต่อให้งำนยำกล ำบำกแค่ใหนก็จะต้ังใจและท ำให้งำน
ออกมำดี ในเรื่องของกำรพัฒนำเรำต้องสร้ำงแรงจูงใจเปิดโอกำสให้กล้ำคิดกล้ำท ำและกล้ำ
แสดงออก 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนที่มีภำระงำนเยอะ ต้องดูแลประชำชนหลำยคน อีกทั้ง อสม. ต้อง
ประกอบอำชีพประจ ำเพื่อหำรำยได้ ถ้ำไม่มีจิตอำสำคงท ำงำน อสม. ไม่ได้ ควรมีกำรพัฒนำ
โดยกำรฝึกอบรมหรือมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำจิตอำสำในระดับต ำบล อ ำเภอ และ
จังหวัด เพื่อให้เห็นควำมส ำคัญของกำรเป็นจิตอำสำ 

(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เสริมสร้ำงก ำลังใจให้กับ อสม. มีเอกลักษณ์ด้ำนน้ี ควรพัฒนำโดยกำรกระตุ้นเสริม
พลัง สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...จิตอำสำเป็นกำรท ำงำนด้วยควำมเสียสละในกำรช่วยเหลือไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
ซึ่งส ำคัญมำกกับ อสม. แต่ในปัจจุบันมีกำรจ่ำยค่ำป่วยกำร มองแล้วเหมือนค ำว่ำจิตอำสำจะ
ลดคุณค่ำไป สังเกตได้จำกค ำถำมเงินค่ำป่วยกำรออกเมื่อไร กำรจะพัฒนำต้องทบทวนปลุก
จิตส ำนึกให้รู้จักเสียสละ ท ำงำนเพื่อส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตัว 

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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…กำรเป็น อสม. ต้องมีจิตอำสำเป็นพื้นฐำนคือ กำรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน กำร
เสียสละ ควำมเมตตำ และหวังดีต่อกัน ต้องสร้ำงจิตส ำนึกโดยกำรแลกเปลี่ยน ส่งเสริมกำร
ท ำควำมดี ยกย่องให้ก ำลังใจ เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม 

(FGDPH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...งำน อสม. จุดเร่ิมต้นคือต้องท ำด้วยใจที่ต้องมีทั้งควำมเสียสละในหลำยๆ ด้ำน
มำนะ อดทน ที่ ต้องอำศัยระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ควำมมีจิตอำสำจึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในกำรเป็น อสม. พัฒนำในเรื่องของกำรพัฒนำจิตอำสำ กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ เป้ำหมำย และกำรท ำงำนจิตอำสำที่ชัดเจน 

(FGDCL02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ทุกคนล้วนจะต้องมีจิตอำสำ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำรท ำงำน  และควรมี
ทบทวนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรมีจิตอำสำของ อสม. 

(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำงำนด้วยควำมเสียสละและเต็มใจ งำนจะออกมำดี ควรพัฒนำจิตอำสำโดย
ปลูกฝังควำมคิดจิตสำธำรณะ 

(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. มีควำมเป็นจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ร่วมกัน มีส่วนดูแล
ป้องกัน ควบคุมโรค และให้ควำมรู้แก่คนในหมู่บ้ำน 

(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เป็นเครือข่ำยร่วมกับ อสม. ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมครอบคลุมมำกขึ้น งำนส ำเร็จ
ได้เร็วขึ้น 

(FGDCL07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
1.2  กำรรับรู้บทบำท (Role perception) 

ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบกำรรับรู้บทบำท 
ควรมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และควำมรับผิดชอบของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยใช้กำรประชุมประจ ำเดือนเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน 



169 

 

และฝึกอบรมฟื้นฟู  จำกค ำบอกเล่ำของผู้ ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/  กิจกรรมของ
องค์ประกอบกำรรับรู้บทบำท ดังน้ี 

...ไม่รู้บทบบำทก็ไม่ท ำหน้ำที่ หรือท ำก็อำจจะไม่ตรงกับหน้ำที่  
(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ทุกคนที่ เข้ำมำเป็น อสม. ต้องได้รับควำม รู้ถึงบทบำทหน้ำที่ของ อสม. มี
ควำมส ำคัญมำกที่สุดเพื่อจะปฏิบัติได้ตำมกรอบบทบำทหน้ำที่ต่อไป  ควรมีกำรจัดอบรม
ฟื้นฟูบำทของ อสม. เพิ่มเติม 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรจะท ำงำนอะไรให้ประสบผลส ำเร็จต้องรู้บทบำทและหน้ำที่ของตนเองให้
ชัดเจน จะได้สำมำรถพัฒนำตนเอง และวำงแผนกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ต้องรับรู้บทบำทของตัวเองว่ำสิ่งไหนควรท ำ หมั่นฝึกอบรม และให้ อสม. ได้
มีโอกำสแสดงบทบำทในเวทีกำรประชุมประจ ำเดือนของ อสม. 

(FGDVH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ตัว อสม. ต้องตระหนักรู้ว่ำบทบำทของ อสม. ต้องท ำอะไรบ้ำง ขอบเขตเช่นไร 
เพรำะปัจจุบัน อสม. บำงคนก็ท ำเกินหน้ำที่ของ อสม. เวลำประชุมก็ทบทวนเรื่องน้ีทุกเดือน 

(FGDVH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีควำมส ำคัญตรงที่เรำต้องรู้ก่อนว่ำต้องท ำอะไร ถ้ำเรำไม่มีจุดหมำยปลำยทำงก็จะ
ท ำให้เรำท ำงำนไปเรื่อย โดยไม่สนใจอะไร เวลำประชุมต้องเน้นย้ ำให้แน่นอนและชัดเจน 

(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ต้องรู้หน้ำที่และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมำย 
(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...บทบำทสำมำรถบ่งบอกถึงขอบเขตหน้ำที่กำรปฏิบัติของ อสม. 
(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ท ำให้ อสม. ทรำบหน้ำที่ของ อสม. และกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ อสม. ท ำงำนถูกต้อง
ตำมหน้ำที่ของตน ไม่ปฏิบัติสิ่งที่เกินหน้ำที่หน้ำที่ อสม. เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดปัญหำ
ตำมมำ ควรพัฒนำโดยกำรจัดอบรมฟื้นฟูบทบำทหน้ำที่ อสม. และแจ้งข้อมูลถ้ำมีกำร
เพิ่มเติมหรือลดบทบำทหน้ำที่ของ อสม. อย่ำงต่อเน่ือง 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ต้องรู้ในหน้ำที่ตัวเองก่อนกำรท ำงำนว่ำตัว อสม. ท ำได้เพียงใด แค่ไหน กำร
ได้รับกำรอบรมก็เป็นช่องทำงหน่ึงที่จะท ำให้ อสม. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของตนเอง ให้ข้อมูลกับชำวบ้ำนได้อย่ำงถูกต้อง ถ้ำสิ่งไหนที่ อสม. ไม่เข้ำใจ
ต้องถำมผู้รู้ เช่น เจ้ำหน้ำที่และให้ค ำตอบกับชำวบ้ำนได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

(FGDPH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ประชุมประจ ำเดือนก็ให้ อสม. ได้ทบทวนหน้ำที่ของ อสม. ร่วมกันจะท ำให้
ปฏิบัติงำนได้ตรงตำมหน้ำที่ ท ำได้ครบถ้วน 

(FGDCL01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ควรจัดอบรมบทบำทให้สำมำรถท ำงำนได้ตรงหน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบ 
(FGDCL02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...จะได้ตระหนักถึงหน้ำที่ ทบทวนหน้ำที่บ่อย ๆ ฝึกให้ปฏิบัติ 
(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ต้องรู้บทบำทและหน้ำที่ของตนเอง ท ำงำนก็จะรวดเร็ว ง่ำย มีผลส ำเร็จ โดย
ไม่ต้องบอกกล่ำว อสม. บำงคนยังไม่ รู้จักบทบำทและหน้ำที่ของตนเอง อำจจะเป็น             
อสม. ใหม่ก็ต้องมีกำรอบรมเพิ่มศักยภำพ 

(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...รู้กำรท ำหน้ำที่ของ อสม. พัฒนำโดยกำรเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
(FGDCL05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. มีบทบำทในกำรดูแลสุขภำพ ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ควำมรู้แก่ชุมชน
ในช่วงที่เกิดโรคต่ำง ๆ  

(FGDCL09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
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1.3  ควำมต้ังใจ (Intention) 
ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบควำมต้ังใจควรมี

กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจ กำรสร้ำงควำม
ต้ังใจในท ำงำน และกำรท ำงำนส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ โดยใช้กำรประชุมประจ ำเดือนเป็นเวทีในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน และฝึกอบรมฟื้นฟู  จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับ
วิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบควำมต้ังใจ ดังน้ี 

...ถ้ำตั้งใจท ำ งำนจะส ำเร็จดีมำก ควรฝึกอบรมสร้ำงควำมต้ังใจท ำงำนให้ส ำเร็จอย่ำง
ต่อเน่ือง 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ควำมต้ังใจในกำรท ำงำนของ อสม. เป็นสิ่งที่ อสม. ท ำแล้วมีควำมสุข ชึ่ง อสม.จะ
ไม่คิดว่ำมันเป็นภำระหรือหน้ำที่ แต่มันเป็นประโยชน์สุขของชุมชนและคนในชุมชนคือ
ครอบครัวของเรำ 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...งำนล่ำช้ำ ไม่สนุกกับกำรท ำงำน ซึ่งกำรท ำงำนเรำก็ต้องมีใจรัก มุ่งมั่น มเีป้ำหมำยที่
ชัดเจนในงำนที่ท ำเพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วง 

(FGDVH6, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...งำนใดๆ ที่มีควำมต้ังใจในกำรท ำงำน งำนน้ันที่ว่ำยำกก็จะเหมือนง่ำย แต่ถ้ำเรำไม่
ต้ังใจมันก็ท ำให้ยำก 

(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ไม่มีควำมต้ังใจจะส่งผลให้งำนไม่บรรลุเป็นไปตำมเป้ำหมำย  ควรฝึกให้ อสม. 
ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจและกำรท ำงำนส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ถ้ำตั้งใจแล้วจะท ำให้งำนที่รับผิดชอบง่ำยและรวดเร็วตรงตำมเป้ำหมำย 
(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ควำมต้ังใจในกำรท ำงำนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติงำน อสม. เพรำะถ้ำ อสม. มี
ควำมต้ังใจ งำนที่ท ำออกมำก็จะท ำได้ดี ถูกต้อง มีควำมพยำยำมที่ท ำงำนน้ันให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ต้ังใจท ำงำน ผลงำนที่ได้ก็จะมีคุณภำพ มีควำมส ำคัญมำกถ้ำท ำงำนโดยไม่
ต้ังใจก็จะไม่ได้อะไรและประชำชนก็จะไมเ่ชื่อถือในกำรท ำงำน ใช้เวทีประชุมประจ ำเดือน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจและกำรท ำงำนด้วยควำมต้ังใจ 

(FGDPH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของงำน พัฒนำโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำน
ส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ กำรสร้ำงแรงจูงใจ พร้อมกับกำรกระตุ้นในทุก ๆ ระยะกำรท ำงำน 

(FGDPH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำน อสม. คือกำรท ำงำนอำสำที่ต้องท ำงำนกับภำคีเครือขำยมำกมำย อำจ
เกิดประเด็นปัญหำ อุปสรรคมำกมำยเกิดขึ้นในกำรท ำงำน อสม. จึงต้องมีควำมต้ังใจในกำร
ท ำงำนที่ต้องอำศัยระยะเวลำและควำมนับถือ เชื่อใจ ถึงจะส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน พัฒนำที่ตัว อสม. ให้เกิดแรงบันดำลใจ กำรมีควำมสุขในกำรท ำงำน ค้นหำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจที่จะส่งผลให้เกิดควำมต้ังใจในกำรท ำงำน  

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. มีควำมต้ังใจ ให้คนในชุมชนหมู่บ้ำน ลดเสี่ยง ลดโรคต่ำง ๆ  
(FGDCL01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ควำมต้ังใจในกำรท ำงำนท ำให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำก อสม. 
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ และควรมีเวทีเชิดชูกำรท ำงำน อสม. ในทุก ๆ ระดับในชุมชน 

(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีควำมต้ังใจให้หมู่บ้ำนมีสุขภำพที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ควรพัฒนำให้ อสม. กำรท ำงำนประสบผลส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ ไม่มีใครบังคับ 
เกิดประโยชน์ต่อประชำชนเกิดควำมภูมิใจ 

(FGDCL05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ถ้ำตั้งใจท ำผลจะส ำเร็จดีมำก กระตุ้นควำมคิด 
(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ควำมต้ังใจจะเป็นแรงขับให้งำนประสบผลส ำเร็จ เรำจะให้ค ำชม ให้ก ำลังใจ ให้
เสริมพลังให้ อสม. มีคุณค่ำทำงใจเพื่อให้มีควำมมุ่งมั่นต้ังใจต่อไป 

(FGDCL07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ต้ังใจท ำงำนลงพื้นที่ดี ประชำชนจะได้รับควำมรู้ได้รับกำรบริกำรที่ดีจำก อสม. 
 (FGDCL08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

1.4  กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 
ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบกำรท ำงำนเป็น

ทีมควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่จัดขึ้นทุกขั้นตอนต้ังแต่กำรร่วมวิ เครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผน
แก้ไขปัญหำ กำรแบ่งหน้ำที่ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมีภำวะผู้น ำของประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง จำกค ำบอกเล่ำของผู้ ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/กิจกรรมของ
องค์ประกอบกำรท ำงำนเป็นทีม ดังน้ี 

...ข้อมูลบำงอย่ำง อสม. คนเดียวไม่สำมำรถรู้ได้ทั้งหมดต้องอำศัยทีมเป็นส ำคัญ 
(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนเป็นทีมเป็นหัวใจของงำน อสม. ท ำให้รวดเร็วและสร้ำงควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ อสม. ด้วย ควรท ำงำนร่วมกันเป็นประจ ำทุกเดือน 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนเป็นทีมสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนต่อกันได้ ทุกคนย่อมมี
จุดเด่นและด้อยที่แตกต่ำงกัน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่ จัดขึ้นทุก
ขั้นตอน 

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...งำนทุกงำนของ อสม. ต้องมีควำมสำมัคคี ท ำงำนเป็นทีมวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผน
แก้ไขปัญหำ แบ่งหน้ำที่กันท ำ ลงพื้นที่ และประเมินผลงำน ช่วยเหลือกัน ซึ่งกันและกันจะ
ท ำให้งำนเสร็จเร็วและประสบควำมส ำเร็จ 

(FGDVH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ให้ อสม. ท ำงำนเป็นทีมมีควำมส ำคัญมำก ถ้ำเรำท ำงำนคนเดียวเวลำมีปัญหำเรำก็
ปรึกษำใครไม่ได้ แต่ถ้ำเรำท ำเป็นทีมเรำก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหำได้เลย 

(FGDVH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ฝึกให้ อสม. ท ำงำนเป็นทีมร่วมกันจะได้ท ำงำนไปในทิศทำงเดียวกันท ำให้เพื่อน
ร่วมองค์กรเกิดกำรรู้รักสำมัคคี 

(FGDVH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เพื่อควำมสำมัคคีและมีก ำลังใจในกำรท ำงำน โดยไม่รู้สึกโดดเด่ียวและท้อแท้ 
(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนเป็นทีม ลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน กำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำ มี
ควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของ อสม. ให้ประสบผลส ำเร็จโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำคือ กำร
วำงแผนกำรท ำงำนโดยชุมชน 

(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนเป็นทีมจะท ำให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำน  อสม. 
พัฒนำให้เกิดควำมสมัคคี กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนของกำรท ำงำนร่วมกัน สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญและส ำเร็จของกำรท ำงำนร่วมกัน 

(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...งำนที่ท ำกันเป็นทีมจะมีกำรช่วยเหลือกัน ควำมถนัดต่ำงกัน มีกำรแสดงควำม
คิดเห็นหลำกหลำยควำมคิด สร้ำงควำมสำมัคคี กำรพัฒนำควรให้ควำมส ำคัญกับทุกคน 
ยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำง สร้ำงสัมพันธภำพ 

(FGDPH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...เกิดกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย เกิดควำมร่วมคิด ร่วมท ำ ท ำให้งำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย เกิดควำมสำมัคคี 

(FGDPH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำให้งำนประสบผลส ำเร็จสูงขึ้น และชี้ให้เห็นผลดีของกำรท ำงำนเป็นทีม 
(FGDPH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. แค่คนเดียวไม่สำมำรถท ำงำนให้ส ำเร็จได้ จึงจ ำเป็นมำกที่ต้องท ำงำนเป็นทีม 
(FGDCL02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เพื่อให้งำนในชุมชน ลุล่วงไปได้ด้วยดี พัฒนำโดยกำรอบรมกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำง
ต่อเน่ือง 

(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ท ำงำนคนเดียวไม่ได้ต้องท ำงำนร่วมกันเพื่อพัฒนำหมู่บ้ำน 
(FGDCL05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้ อสม. ท ำงำนง่ำยขึ้น และสร้ำงควำมต่อเน่ืองของภำคีเครือข่ำย 
(FGDCL07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรท ำงำนเป็นทีม มีควำมส ำคัญ ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน อสม. ต้องร่วมกัน
สังเกตกำรณ์ ร่วมกันท ำงำน ให้ควำมรู้ คัดกรองในละแวกที่ดูแล 

(FGDCL08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
1.5  ภำคีเครือข่ำย (Association network) 

ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบภำคีเครือข่ำย
ควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำร่วม
ประชุมกับภำคีเครือข่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยจัดขึ้นอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง จำกค ำ
บอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบภำคีเครือข่ำย ดังน้ี 

...ถ้ำภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง กำรประสำนงำนก็ง่ำย ควรให้ อสม. เข้ำร่วมกิจกรรมกับ
ภำคีเครือข่ำยทุกคร้ัง 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ภำคีเครือข่ำยช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขำดให้กำรด ำเนินงำนต่อไปได้จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...จ ำเป็นต้องมีภำคีเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงำนของ อสม. 
(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรต่ำง ๆ หรือประชำชน ท ำให้ อสม. ท ำงำนได้ง่ำย 
สะดวกมำกยิ่งขึ้น กำรประสำนงำนก็รำบร่ืน อสม. ก็ควรเข้ำร่วมงำนกับภำคีเครือข่ำย 

(FGDVH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรมีภำคีเครือข่ำย ท ำให้งำนจะประสบผลส ำเร็จได้มำก แทนที่เรำจะรู้แต่เร่ือง
สุขภำพ เรำยังได้รู้เร่ืองหลำกหลำยจำกเครือข่ำยอื่น  ๆ เช่น เกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
เศรษฐกิจ เป็นต้น อสม. ก็ควรจะไปเข้ำร่วมกับเขำ 

(FGDVH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้งำนที่ติดขัดสำมำรถ แก้ปัญหำได้โดยมีเครือข่ำยเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำ โดย
กำรจัดประชุมเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563)  

...กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในทิศทำงเดียวกัน โดยกำรแต่งต้ังเป็นคณะท ำงำน เข้ำ
ร่วมประชุมสม่ ำเสมอ 

(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ส่งเสริมกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ และพัฒนำโดยทบทวน กำรท ำงำน วิเครำะห์สรุป
ปัญหำ ผลงำน และแนวทำงแก้ไขร่วมกับเครือข่ำย 

(FGDPH4, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้งำนส ำเร็จ โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม อบรม ร่วม
กิจกรรมบ่อย ๆ  

(FGDPH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ในกำรท ำงำนแต่ละจุด จ ำเป็นต้องพึ่งพำกัน ให้เครือข่ำยเข้ำใจกำรท ำงำนให้
มำกกว่ำน้ี 

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรมีภำคีเครือข่ำยจะส่งผลให้กำรท ำงำนสะดวก รวดเร็ว ได้รับกำรสนับสนุนจำก
หลำย ๆ องค์กร 

(FGDPH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีส่วนในกำรส่งเสริมด้ำนงบประมำณและด้ำนประชำสัมพันธ์ 
(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีส่วมรวมในกำรจัดสรรงบประมำนในกำรพัฒนำชุมชน 
(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เป็นกำรเสริมพลังให้ อสม. กำรท ำงำนประสบผลส ำเร็จ ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตใน
ชุมชน อสม. ควรไปกำรประชุมกับเครือข่ำย 

(FGDCL07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้ อสม. ท ำงำนง่ำยขึ้น และสร้ำงควำมต่อเน่ืองของภำคีเครือข่ำย 
(FGDCL08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. ควรมีภำคีเครือข่ำยเพื่อช่วยกันท ำงำน เพรำะงำนบำงอย่ำง อสม. ไม่สำมำรถ
ท ำเองได้ จึงต้องใช้ภำคีเครือข่ำยช่วยให้งำนน้ัน ๆ ส ำเร็จได้ 

(FGDCL09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
1.6  กำรมีส่วนร่วม (Participation) 

ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบกำรมีส่วนร่วม 
ควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเปิด
โอกำสให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนโดยเริ่มต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรร่วมมือ แล ะ
เสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ หรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  จำกค ำ
บอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบกำรมีส่วนร่วม ดังน้ี 
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...บำงงำนภำคีครือข่ำยก็อำจเป็นเจ้ำภำพหรือช่วย อสม. ได้ทั้งคน เงิน ของ 
(FGDVH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรปฏิบัติงำนไม่สำมำรถท ำได้ด้วยบุคคลเดียว ภำคีเครือข่ำยสำมำรถเติมเต็มใน
ส่วนที่ขำดให้เป็นประจ ำทุกคร้ัง 

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เป็นก ำลังใจในกำรท ำงำนของ อสม. ในทุกด้ำน 
(FGDVH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำให้ อสม. มีควำมรู้หลำกหลำย 
(FGDVH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำงำนส ำเร็จได้ง่ำยขึ้น ให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน 
(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ประชุมประจ ำเดือน ประสำนงำน ร่วมมือ ร่วมใจในกำรท ำงำนด้วยกัน มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ งำนที่ท ำบรรลุผลได้ต่อเน่ืองตำมเป้ำหมำย 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ถ้ำได้ควำมร่วมมือจำกเครือข่ำย จะท ำให้กำรท ำงำนของ อสม.  เป็นไปได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำให้เรำส่งต่อคนไข้ได้ทันเวลำ แก้ไขปัญหำได้ 
(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ส่งเสริมกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ และพัฒนำโดยทบทวน กำรท ำงำน วิเครำะห์สรุป
ปัญหำ ผลงำนและแนวทำงแก้ไขเป็นประจ ำทุกคร้ังที่มีงำน 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ท ำให้เกิควำมส ำเร็จ และมีควำมคลุมหลำยด้ำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควรจัด
ประชุมเครือข่ำยอย่ำงต่อเน่ือง 

(FGDPH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยเสริมเรื่องคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ในกำรปฎิบัติงำน พัฒนำโดยกำรแต่งต้ังเป็น
คณะท ำงำน แลกเปลี่ยนร่วมกัน 

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยแก้ปัญหำในพื้นที่โดยกำรช่วยเหลือของเครือข่ำยได้ พัฒนำโดยกำรจัดอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ำยทุกปี 

(FGDCL4, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีส่วนในกำรท ำงำนและของบประมำนโครงกำรต่ำง ๆ  
(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรมีส่วนรวมของภำคีเครือข่ำยมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของ อสม. เพรำะมี
ควำมส ำคัญในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 

(FGDCL7, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยท ำให้ งำน อสม. ส ำเร็จได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้
งำนที่ท ำชุมชนมีส่วนร่วม และเห็นควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 

(FGDCL09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
1.7  แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support) 

ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบแรงสนับสนุน
ทำงสังคมควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ์/ควำมรู้สึก 
ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ -
หมู่บ้ำน ดังน้ี 1) ได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ ภำคีเครือข่ำย/ สมำชิกใน
ครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 2) ได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/ ข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิบัติงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 คร้ัง 3) ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ/ เงินหรืองบประมำณ/ ทีมงำนช่วยเหลือ
ในกำรปฏิบัติงำนจำกภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ 4) ได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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ในกำรประชุมประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้อง
กับวิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบแรงสนับสนุนทำงสังคม ดังน้ี 

...กำรได้รับกำรสนับสนุนท ำให้งำน อสม. ส ำเร็จได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น อสม. มีก ำลังใจ
และแรงกำยในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้นส่งผลให้งำนที่ท ำชุมชนมีส่วนร่วม และเห็นควำมส ำคัญ
ในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและชี้แนะในกำรท ำงำนเป็นประจ ำ
ทุกเดือน ช่วยให้ อสม. มีก ำลังใจและมีแรงผลักดันในกำรท ำงำน เรำต้องท ำงำนเป็นทีมและ
เป็นที่น่ำเชื่อถือถึงจะขอรับสนับสนุนได้ 

 (FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เงิน หรือหำคนมำช่วยท ำงำน ช่วยให้ 
อสม. ท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 

(FGDVH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำนช่วยท ำให้เรำมีควำมมั่นใจมำกขึ้น กล้ำท ำงำน 
และต้ังใจ 

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. มีก ำลังใจ มีแรงสนับสนุนด้ำนอ ำนวยควำมสะดวก และให้ควำมส ำคัญต่อ
บทบำทหน้ำที่ อสม. 

(FGDVH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมเกี่ยวกับงำน อสม. ท ำให้ท ำงำนง่ำยขึ้น  ภำคี
เครือข่ำยต้องบูรณำกำรร่วมกัน...ส่วนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขควรชื่นชมผลงำนของ อสม.  
ประเมินผลงำน เสนอแนะ แจ้งข้อมูลข่ำวสำรแก่ อสม. ในที่ประชุมประจ ำเดือน 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563 
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...งำนใดที่ได้รับกำรสนับสนุนงำนน้ันก็จะส ำเร็จลุล่วงได้รวดเร็ว กำรท ำงำนก็จะง่ำย
ไม่ยุ่งยำกจะให้ภำคีเครือข่ำยสนับสนุนก็ต้องให้เห็นควำมส ำคัญในงำนน้ัน ๆ โดยสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ งบประมำณ และทีมงำนเป็นประจ ำทุกงำน 

(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีส่วนสนับสนุนในกำรท ำงำนของ อสม. อยำกให้ภำคีเครือข่ำยจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนสำธำรณสุขมำกขึ้น 

(FGDPH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ชื่นชม อสม. บ่อย ๆ ท ำให้ อสม. มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ท ำให้งำนส ำเร็จได้
ง่ำยขึ้น ควรมีกำรวิเครำะห์ ค้นหำ แก้ไขปัญหำร่วมกัน 

(FGDPH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...แรงสนับสนุนทำงสังคมมีควำมส ำคัญคือกำรเป็นที่ยอมรับของสังคม มีควำมส ำคัญ
คือเป็นผลให้งำนประสบผลส ำเร็จ ลดอุปสรรคในกำรท ำงำนโดยจะให้ภำคีเครือข่ำย 
สนับสนุนกำรท ำแผน หำส่วนขำด และวำงแผนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขควรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ อสม. อย่ำงน้อยก็เดือนละคร้ัง 

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยท ำงำนง่ำยขึ้น ให้มีกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน 
(FGDCL2, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีควำมส ำคัญช่วยให้งำนลุล่วงไปได้ด้วยดี ภำคีเครือข่ำยควรมีกำรสนับสนุนตำม
หน้ำที่ของเครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำให้ลุล่วงไปได้ 

(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้ท ำงำนง่ำยสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้โดยให้ประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด 
(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรได้รับกำรยอมรับทำงสังคมเป็นพื้นฐำนของบุคคลท ำให้ อสม. มีแรงกำยแรงใจ
ที่จะก้ำวต่อไปได้ 

(FGDCL08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...สนับสนุนงบประมำณสำธำรณสุขเพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนเป็นประจ ำทุกปี 
(FGDCL09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

1.8  แรงจูงใจ (Motivation) 
ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบแรงจูงใจควรมี

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ 
ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ หรือรำงวัลอื่น  ๆ ให้แก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือน จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้
ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบแรงจูงใจ ดังน้ี 

...อสม. ส่วนใหญ่ต้องประกอบอำชีพเพื่อหำเงินมำดูแลครอบครัว ถ้ำกำรเสริม
แรงจูงใจ ขวัญก ำลังใจ ค่ำตอบแทนมำกขึ้นจำกสำธำรณสุขหรือท้องถิ่น ทำงครอบครัวจะได้
เข้ำใจและยอมรับงำนที่ อสม. ท ำอย่ำงไม่มีปัญหำตำมมำ 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...มีควำมสุขที่ได้มีส่วนในกำรดูแลคนในหมู่บ้ำน 
(FGDVH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ส ำหรับงำนอำสำ ถ้ำไม่มีแรงจูงใจ งำนก็ไม่เกิด ผู้น ำควรเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. ที่
ท ำงำนดีทุกเดือน เอำตอนประชุมประจ ำเดือนหมู่บ้ำนก็ได้ 

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ทุกคนที่เข้ำมำอำสำล้วนมีแรงจูงใจในกำรท ำงำนทั้งน้ัน เรำท ำงำนเป็นทีมจึงต้อง
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กันและกัน...หน่วยงำนสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนอื่น ๆ น่ำจะให้รำงวัล  
อสม. ที่มีผลงำนดีประจ ำเดือน 

(FGDVH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำให้ อสม. มีแรงในกำรท ำงำน สร้ำงโดยจำกผลกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เอง 
ส่วนหน่วยงำนภำครัฐหรือผู้น ำชุมชนก็ควรประกำศผลงำนของ อสม. ในแต่ละเดือนให้
ชำวบ้ำนรู้บ้ำง 

(FGDVH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...กำรท ำงำนทุกอย่ำงนอกจำก อสม. จะท ำด้วยจิตอำสำแล้ว ถ้ำมีแรงจูงใจหรือมี
ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนก็จะท ำให้ อสม. มีแรงใจที่จะท ำให้งำนน้ัน ๆ ให้ส ำเร็จได้เป็น
อย่ำงดี...เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขควรเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ หรือรำงวัลอื่น ๆ ให้แก่ 
อสม. ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือนในที่ประชุม อสม. ของ รพ.สต. 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เป็นแรงผลักดัน เป็นพลังที่ให้ อสม. ท ำงำนต่อไป กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำน ใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ค ำชื่นชมในที่ประชุม กำรมอบใบประกำศนียบัตรในที่
ประชุมประจ ำเดือน ประชำคมหมู่บ้ำน 

(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...จะส่งผลให้เกิดกำรอำสำและควำมต้ังใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของกำรท ำงำนที่จะเกิด
ควำมส ำเร็จ สร้ำงขวัญและก ำลังใจโดยกำรท ำให้เขำเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเองในสิ่งที่ท ำ 
ชี้ให้เห็นประโยชน์และควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้น 

(FGDPH03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...แรงจูงใจในกำรท ำงำนส่งเสริมให้กำรท ำงำนของ อสม. มีประสิทธิภำพ เพรำะจะ
แรงจูงใจสำมำรถสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...เป็นสิ่งส ำคัญเป็นเคร่ืองมือที่สำมำรถกระตุ้นให้  อสม. มีแรงกำยแรงใจใน 
กำรปฏิบัติงำนต่อไป 

(FGDPH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...งำนใดที่มีแรงจูงใจไม่ว่ำจะเป็นกำรกล่ำวชม ให้รำงวัล งำนน้ันก็จะน่ำท ำ ตรงกัน
ข้ำมถ้ำไม่มีแรงจูงใจ งำนก็จะล่ำช้ำ น่ำเบื่อ กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจโดยกำรฉลองควำมส ำเร็จ 
มอบรำงวัล อสม. ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือน 

(FGDPH06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ท ำให้มีควำมต้ังใจในกำรท ำงำน งำนเสร็จเร็ว ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ มีกำรเยี่ยม
เสริมพลัง อสม. ทุกเดือน ดูแลสวัสดิกำรให้ได้รับตำมสิทธิ 

(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...มีควำมส ำคัญตรงที่ถ้ำไม่รู้ว่ำกำรท ำงำนแล้วได้อะไร ก็ไม่มีใครอยำกท ำ แต่ถ้ำเรำมี
แรงจูงใจให้เขำก็จะต้ังใจท ำงำนและเต็มที่กับงำน 

(FGDCL03, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้ อสม. มุ่งมั่นในงำนที่ได้รับมอบหมำย สร้ำงขวัญก ำลังใจ ด้วยค ำชม 
ผลส ำเร็จ กำรยกย่อง รูปแบบต่ำง ๆ ในแต่ละเดือน 

(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนจำกคนในละแวกหมู่บ้ำน มีส่วนร่วมให้ควำมร่วมมือ 
คนในหมู่บ้ำนลดเสี่ยง ลดโรค  ประกำศออกเสียงตำมสำยหรือมอบรำงวัลในที่ประชุม
หมู่บ้ำนเดือนละคร้ัง 

(FGDCL06, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ช่วยให้ อสม. มุ่งมั่นในงำนที่ได้รับมอบหมำยมีผลส ำเร็จ สร้ำงขวัญก ำลังใจด้วย 
ค ำชม กำรยกย่องรูปแบบต่ำง ๆ โดยประกำศเกียรติคุณผลงำนประจ ำเดือน 

(FGDCL07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
1.9  กำรยอมรับนับถือ (Recognition) 

ข้อค้นพบจำกกำรสนทนำกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่ำ องค์ประกอบกำรยอมรับนับถือ
ควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำ
ท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรยอมรับนับถือหรือยกย่องแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน จำกค ำบอกเล่ำของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับวิธีกำร/ กิจกรรมขององค์ประกอบ
กำรยอมรับนับถือ ดังน้ี 

...กำรยอมรับนับถือไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบใดก็มีควำมส ำคัญ อสม. เองก็ต้องกำรให้
คนอื่นยอมรับนับถือ เพื่อส่งผลต่อกำรปฎิบัตงำนให้มีประสิทธิภำพ ก่อนที่เรำจะให้คนอื่น
ยอมรับนับถือเรำต้องยอมรับนับถือตัวเรำก่อน เมื่อเรำเป็น อสม. ต้องเข้ำถึงชำวบ้ำน ยอม
ลดอคติ มองโลกในแง่บวก 

(FGDVH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...กำรท ำงำนของ อสม. คือต้องได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนจึงจะท ำงำนต่อไปได้ 
กำรจะสร้ำงควำมยอมรับนับถืออยู่ที่ ตัวของ อสม. ต้องสร้ำงควำมรักในงำน มีจิตอำสำ 
เสียสละ ท ำควำมดีด้วยใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ถ้ำเรำท ำไม่ดี ประชำชนก็จะไม่ไว้ใจและไม่เปิดโอกำสให้เรำดูแลเขำ แต่ถ้ำเรำตั้งใจ
ท ำงำนและท ำให้เขำยอมรับในตัวเรำได้เขำก็จะนับถือเรำและจะช่วยให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 

(FGDVH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ถ้ำไม่ยอมรับ ไม่นับถือ กำรเดินเข้ำไปใส่ทรำยในบ้ำน เขำคงไม่ให้เข้ำ โดยสร้ำงกำร
ยอมรับได้ด้วยกำรท ำงำนเป็นทีมให้เกิดผลงำน 

(FGDVH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรยอมรับนับถือของ อสม. จำกชุมชนท ำให้เรำท ำงำนกับชุมชนง่ำยขึ้น กำรสร้ำง
กำรยอมรับเรำต้องท ำให้ชุมชนเห็นว่ำเรำท ำเพื่อชุมชนด้วยใจจริง 

(FGDVH05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรเป็นที่ยอมรับ และมีพลังกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่สร้ำงโดย อสม. เอง 
(FGDVH07, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรยอมรับนับถือเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน ถ้ำ อสม. ได้รับแล้วจะส่งผลให้เกิดควำม
เชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

(FGDVH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 24 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ยอมรับนับถือในตัว อสม. หรือกลุ่ม อสม. ท ำให้ อสม. มีแรงกระตุ้นในกำรท ำงำน 
กำรท ำตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีจะช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือได้ 

(FGDPH01, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ยอมรับและภำคภูมิใจผลงำนของเขำ และมั่นใจในกำรท ำงำนของ อสม. 
(FGDPH02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 
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...ประชำชนรวมถึงเจ้ำหน้ำที่พี่ เลี้ยงให้กำรยอมรับนับถือ อสม. ท ำงำนได้ง่ำยขึ้น  
อสม. ควรเข้ำไปหำประชำชนสร้ำงควำมสนใจ ห่วงใยประชำชนในพื้นที่ เพื่อจะได้รับควำม
ยอมรับนับถือตำมมำ 

(FGDPH04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ยกย่องนับถือ อสม. จะส่งผลให้ อสม. มีควำมมั่นใจในกำรท ำงำนน้ัน ๆ เป็นอย่ำงดี 
(FGDPH08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...ยกย่อง อสม. จะเป็นแรงผลักดันห นุนเสริม และสนับสนุนให้  อสม. เกิด
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน พัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ กำรยอมรับ 
กำรไว้วำงใจ กำรสร้ำงสัมพันธภำพในกำรด ำเนินงำน 

(FGDPH09, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 25 กุมภำพันธ์ 2563) 

...อสม. สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่คนในชุมชน คนในชุมชนจึงยกย่องในตัว อสม. 
(FGDCL02, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...กำรยอมรับในสังคมในชุมชนมีส่วนส ำคัญที่สุดส ำหรับ อสม. 
(FGDCL04, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกลุ่มประชำชนให้กำรยอมรับในสิ่งที่ อสม. ชี้แนะ สร้ำงโดย
ให้ควำมรู้ อสม. ให้มีมำกกว่ำชำวบ้ำน 

(FGDCL05, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 

...โดยเสริมควำมรู้ให้ อสม. มีควำมเข้ำใจในงำนที่ท ำก่อให้เกิดควำมภูมิใจใจ มั่นใจใน
กำรท ำงำน งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

(FGDCL08, ผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม, 26 กุมภำพันธ์ 2563) 
 

3. องค์ประกอบและวิธีกำร/ กิจกรรมของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก โดยมีวิธีกำร/ กิจกรรมของ
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดังน้ี 

3.1  กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1 จิตอำสำ (Voluntary) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) กำรสร้ำง
แรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 2) กำรพัฒนำจิตอำสำ และ 3) บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำ 

องค์ประกอบที่ 2 กำรรับรู้บทบำท (Role perception) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 
1) บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และ 3) ควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

องค์ประกอบที่  3 ควำมต้ังใจ (Intention) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) ค้นหำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจ 2) กำรสร้ำงควำมต้ังใจในท ำงำน และ 3) ท ำงำนส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ 

3.2  กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 
องค์ประกอบที่  4 กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) โดยอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่จัดขึ้นทุกขั้นตอนต้ังแต่กำรร่วมวิเครำะห์
ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรแบ่งหน้ำที่ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมีภำวะผู้น ำของประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่  5 ภำคีเครือข่ำย  (Association network) โดยอำสำสมัค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมกับภำคีเครือข่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยจัดขึ้น
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่ 6 กำรมีส่วนร่วม (Participation) โดยอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเปิดโอกำสให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำน ของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยเร่ิมต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง กำรร่วมมือ และเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ หรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่ 7 แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support) โดยให้กำรสนับสนุน
ด้ำนอำรมณ์/ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนคือ 1) ได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ ภำคี
เครือข่ำย/ สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  
2) ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/ ข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิบัติงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 3) ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ/ เงินหรืองบประมำณ/ 
ทีมงำนช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนจำกภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ 4) ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรและค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในกำรประชุมประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
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องค์ประกอบที่ 8 แรงจูงใจ (Motivation) โดยหน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ หรือ
รำงวัลอื่น ๆ ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือน 

องค์ประกอบที่  9 กำรยอมรับนับถือ (Recognition) โดยหน่วยงำนสำธำรณสุข 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรยอมรับนับถือหรือยกย่องแก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รำยละเอียดดังตำรำง 10 
 
ตำรำง 10 แสดงองค์ประกอบ และวิธีกำร/ กิจกรรมของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 

องค์ประกอบ วิธีกำร/ กิจกรรม 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. กำรสร้ำงจิตอำสำ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมผลกำรปฏิบัติงำน

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
คือ 1) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 2) กำรพัฒนำจิต
อำสำ และ 3) บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำ 

2. กำรสร้ำงกำรรับรู้บทบำท  กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) บทบำท
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) หน้ำที่ของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ 3) ควำมรับผิดชอบ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

3. กำรสร้ำงควำมต้ังใจ  กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
คือ 1) ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจ 2) กำรสร้ำงควำมต้ังใจใน
ท ำงำน และ 3) ท ำงำนส ำเร็จด้วยควำมต้ังใจ 
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ตำรำง 10 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ วิธีกำร/ กิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน 
4. กำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่จัดขึ้นทุกขั้นตอนต้ังแต่กำรร่วม
วิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแกไ้ขปัญหำ กำรแบง่หน้ำที่ กำรลง
มือปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมภีำวะผู้น ำของ
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยำ่งน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง 

5. กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมกับภำคี
เครือข่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยจัดขึ้นอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

6. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเปิดโอกำสใหภ้ำคีเครือข่ำย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสขุประจ ำหมู่บ้ำนโดยเริม่ต้ังแต่กำรแบง่ปันข้อมูล 
ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกีย่วข้อง กำรร่วมมือ และเสริมพลังเพิม่
อ ำนำจ หรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

7. กำรให้แรงสนับสนุนทำงสังคม ให้กำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ์/ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ 
ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ดังน้ี 1) ได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ ภำคีเครือข่ำย/ สมำชิกในครอบครัวของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
2) ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/ ข้อเสนอแนะต่อกำร
ปฏิบัติงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  
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ตำรำง 10 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ วิธีกำร/ กิจกรรม 
 3) ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ/ เงินหรือ

งบประมำณ/ ทีมงำนช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนจำกภำคี
เครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ 4) ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
และค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรประชุม
ประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

8. กำรสร้ำงแรงจูงใจ หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำ
ท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรกำรเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติ
คุณ หรือรำงวัลอื่น ๆ ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือน 

9. กำรสร้ำงกำรยอมรับนับถือ หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำ
ท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรยอมรับนับถือหรือยกย่องแก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
4. กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงปัจจัยน ำเข้ำกับองค์ประกอบของรูปแบบ 

กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ปัจจัยน ำเข้ำกำรสนทนำ จ ำนวน 26 ปัจจัย/ ตัวแปร มีควำมสอดคล้องกับองค์ประกอบ

ของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  
9 ตัวแปร/ องค์ประกอบ และไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 ปัจจัย/ ตัวแปร รำยละเอียดดังตำรำง 11 
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ตำรำง 11 แสดงสรุปกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงปัจจัยน ำเข้ำกับองค์ประกอบของ
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
องค์ประกอบของรูปแบบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน   
2. กำรสร้ำงกำรรับรู้บทบำท   
3. กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน   
4. ควำมรู้   
5. อำชีพ   
6. ระยะเวลำในกำรเป็น อสม.   
7. เจตคติ   
8. อำยุ   
9. เวลำ   
10. ควำมพร้อม   
11. กำรใช้สมำร์ทโฟน   
12. กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ    
13. กำรสร้ำงจิตอำสำ    
14. กำรสร้ำงควำมต้ังใจ    
15. ภำระงำน    
16. ควำมรับผิดชอบ   
17. ครอบครัว   
18. บริบทของพื้นที่   
19. งบประมำณ   
20. วัสดุอุปกรณ์     
21. กำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม   
22. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม   
23. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข   
24. กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย   
25. กำรให้แรงสนับสนุนทำงสังคม   
26. กำรสร้ำงกำรยอมรับนับถือ   
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จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
จิตอำสำ (Voluntary) กำรรับรู้บทบำท (Role perception) ควำมต้ังใจ (Intention) กำรท ำงำนเป็น
ที ม  (Teamwork) ภ ำ คี เค รื อ ข่ ำย  (Association network) ก ำร มี ส่ ว น ร่วม  (Participation)  
แรงส นับ สนุนทำงสั งคม  (Social support) แ รงจูงใจ  (Motivation) และกำรยอม รับ นับถื อ 
(Recognition) โดยรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ควรเริ่มต้นด้วยกำรมีจิตอำสำเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง รับรู้บทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของตนเอง มุ่งมั่นต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ภำยใต้กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ งำน 
ตลอดจนกำรได้รับแรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจ และกำรยอมรับนับถือจำกภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง รำยละเอียดดังภำพ 5 

 
 

ภำพ 5 แสดงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

รูปแบบกำรพัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน

กำรยอมรับ

นับถือ
จิตอำสำ

กำรรับรู้
บทบำท

ควำมตั้งใจ

กำรท ำงำน

เป็นทีม
ภำคีเครือข่ำย

กำรมีส่วนร่วม

แรงสนับสนุน
ทำงสังคม

แรงจูงใจ
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ข้ันตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยขั้นตอนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative research) เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประชำกรที่ศึกษำคือ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักจำกขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข จ ำนวน 9 คน และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบในด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility) ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) 
ควำมเหมำะสม (Propriety) และควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในเดือนมีนำคม 2563 และวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด และค่ำสูงสุด โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของประชำกรท่ีศึกษำ 
ประชำกรที่ศึกษำเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 33.3 เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข ร้อยละ 33.3 และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 63.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 51.9 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี ร้อยละ 33.3 
และน้อยที่สุดคือ 60 – 69 ปี ร้อยละ 14.8 อำยุเฉลี่ย 52.48 ปี อำยุต่ ำสุด 42 ปี และอำยุสูงสุด 67 ปี 
มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมำคือ หม้ำย/ ร้ำง ร้อยละ 18.5 และหย่ำ ร้อยละ 
11.1 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีมำกที่สุด ร้อยละ 48.2 รองลงมำคือ มัธยมปลำย/ ปวช. ร้อยละ 
22.2 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 11.1 มีอำชีพข้ำรำชกำรมำกที่สุด ร้อยละ 33.3 
รองลงมำคือ ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 29.6 และน้อยที่สุดคือ นักกำรเมืองท้องถิ่น ร้อยละ 11.1 
และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 20,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมำคือ 40,000 – 
60,000 บำท ร้อยละ 33.3 และน้อยที่สุดคือ 60,001 – 80,000 บำท ร้อยละ 3.7 รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ำสุด 5 ,000 บำท รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 70 ,000 บำท และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ย 
27,462.96 บำท รำยละเอียดดังตำรำง 12 
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ตำรำง 12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของประชำกร จ ำแนกตำมคุณลักษณะทำงประชำกร (N = 27) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
ประชำกร   
   อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 9 33.3 
   เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 9 33.3 
   ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 9 33.3 
เพศ   
   หญิง 17 63.0 
   ชำย 10 37.0 
อำยุ   
   40 – 49 ปี  9 33.3 
   50 – 59 ป ี 14 51.9 
   60 – 69 ป ี 4 14.8 
   (Minimum = 42, Maximum = 67, Mean = 52.48, S.D. = 6.31)   
สถำนภำพ   
   โสด 4 14.8 
   สมรส 15 55.6 
   หย่ำ 3 11.1 
   หม้ำย/ ร้ำง 5 18.5 
ระดับกำรศึกษำ   
   มธัยมศึกษำตอนต้น 3 11.1 
   มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 6 22.2 
   ปริญญำตรี 13 48.2 
   ปริญญำโท 5 18.5 
อำชีพ   
   เกษตรกรรม 7 26.0 
   ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 8 29.6 
   นักกำรเมืองท้องถิ่น 3 11.1 
   ข้ำรำชกำร 9 33.3 
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ตำรำง 12 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร จ ำนวน ร้อยละ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   น้อยกว่ำ 20,000 บำท 15 55.6 
   20,001 – 40,000 บำท 2 7.4 
   40,001 – 60,000 บำท 9 33.3 
   60,001 – 80,000 บำท 1 3.7 
   (Minimum = 5,000, Maximum = 70,000, Mean = 27,462.96, S.D. = 21,751.63) 

 
2. กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน 
ผลกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ด้ำนควำมเป็นไปได้ ด้ำนควำมเหมำะสม  และด้ำนควำมถูกต้อง

ครอบคลุม ซึ่งในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A = 4.31, S.D. = 0.51) แบ่งเป็น 4 ด้ำน

คือ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.46, S.D. = 0.52) ด้ำนควำมเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมำก ( Ax̄ E A= 4.19, S.D. = 0.58) ด้ำนควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.32, S.D. = 

0.57) และด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.27, S.D. = 0.59) รำยละเอียด 
ดังตำรำง 13 
 
ตำรำง 13 แสดงผลกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำน (N = 27) 
 

ด้ำน/ รำยกำรประเมิน x̄ E  S.D. กำรแปลผล 

1. ควำมเป็นประโยชน์ (Utility) 4.46 0.52 มำกที่สุด 
1.1 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น 4.30 0.61 มำกที่สุด 
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ตำรำง 13 (ต่อ) 
 

ดา้น/ รายการประเมิน x̄ E  S.D. การแปลผล 

1.2 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.56 0.58 มากที่สุด 

1.3 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.52 0.64 มากที่สุด 
2. ความเปน็ไปได้ (Feasibility) 4.19 0.58 มาก 

2.1 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 4.26 0.66 มากที่สุด 

2.2 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความคุ้มค่า สอดคล้องกับเวลา และ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 4.22 0.64 มากที่สุด 

2.3 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยุ่งยาก และ
ซับซ้อนจนเกินไป 4.07 0.73 มาก 
3.  ความเหมาะสม (Propriety) 4.32 0.57 มากที่สุด 

3.1 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความเหมาะสมสอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.33 0.68 มากที่สุด 

3.2 มีความเหมาะสมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน ารูปแบบการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ไปใช้ 4.26 0.67 มากที่สุด 

3.3 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 4.37 0.69 มากที่สุด 
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ตำรำง 13 (ต่อ) 
 

ดา้น/ รายการประเมิน x̄ E  S.D. การแปลผล 

4. ความถกูตอ้งครอบคลุม (Accuracy) 4.27 0.59 มากที่สุด 
4.1 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีรูปแบบที่เป็นระบบและน่าเช่ือถือ
ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วนของผลการปฏิบัติงาน 4.26 0.66 มากที่สุด 

4.2 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความถูกต้องตามบทบาทหน้าที่และ
สภาพการปฏิบัติงานจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.22 0.64 มากที่สุด 

4.3 รูปแบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีเน้ือหาสาระครอบคลุมและชัดเจน
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติงานจริงได้ 4.33 0.68 มากที่สุด 
รวมเฉลีย่ทกุดา้น 4.31 0.51 มากที่สุด 

 
จำกกำรวิจัยระยะที่ 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research 
design) แบบขั้นตอนเชิงส ำรวจ (Exploratory sequential design) เร่ิม ต้นด้วยขั้ นตอนที่  1  
กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัย 
เชิงคุณภำพ) แล้วน ำผลมำเชื่อมโยง (Connect) กับขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) เพื่อยืนยันรูปแบบและ
สำมำรถน ำผลไปใช้ต่อในวงกว้ำงต่อไป พบว่ำ รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท  
ควำมต้ังใจ กำรท ำงำนเป็นทีม ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม  แรงจูงใจ และ
กำรยอมรับนับถือ โดยรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
มีควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับ  
มำกที่สุด ซึ่งได้จำกกำรวิจัยระยะที่ 2 ไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำ  
ผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในระยะที่ 3 ต่อไป 
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กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ชนิดศึกษำสอง
กลุ่ม วัดก่อนและหลังกำรทดลอง (Two group, pretest - posttest design) เพื่อทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 76 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ ำนวน 38 คน และกลุ่ม ควบคุม จ ำนวน 38 คน ซึ่งได้จำกวิธีคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม และรูปแบบกำรพัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 8 สัปดำห์ และวิเครำะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ  Chi - Square 
test, Mann - whitney U - test, Wilcoxon Sign Rank test และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนร่วม 
(Analysis of Covariance: ANCOVA) โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
2.  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท และควำมต้ังใจ 

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

3. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

4. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำท ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

5. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำม
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

5.1  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
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5.2  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

6. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

6.1  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

6.2  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1  กลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.6  มีอำยุ 40 – 49 ปีมำกที่สุด  
ร้อยละ 42.1 รองลงมำ คือ อำยุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 21.1 และอำยุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 21.1 และ
น้อยที่สุด คือ อำยุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 2.6 และอำยุ  70 – 79 ปี ร้อยละ 2.6 มีสถำนภำพสมรส  
มำกที่สุด ร้อยละ 86.8 รองลงมำ คือ โสด ร้อยละ 7.9 และน้อยที่สุดคือ หม้ำย/ร้ำง ร้อยละ 5.3 มี
ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมำคือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช.  
ร้อยละ 18.4 และน้อยที่สุด คือ ปริญญำตรี ร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  
ร้อยละ 86.8 ส่วนใหญ่ มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 5,000 บำท ร้อยละ 81.6 มีระยะเวลำใน 
กำรเป็น อสม. มำกที่สุด คือ 21 – 30 ป ีร้อยละ 34.2 รองลงมำ คือ 11 – 20 ปี ร้อยละ 28.9 และ
น้อยที่สุด คือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 10.5 ใช้สมำร์ทโฟน ร้อยละ 71.1 มีจ ำนวนหลังคำเรือนที่
รับผิดชอบ มำกที่สุด คือ 11 – 20 หลังคำเรือน ร้อยละ 84.2  รองลงมำ คือ 1 - 10 หลังคำเรือน 
ร้อยละ 15.8 และมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 1 ต ำแหน่งมำกที่สุด ร้อยละ 34.2 รองลงมำ คือ ไม่มี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน ร้อยละ 28.9 และน้อยที่สุด คือ 5 ต ำแหน่ง ร้อยละ 2.6 
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1.2  กลุ่มควบคุม 
กลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.68  มีอำยุ 50 – 59 ปีมำกที่สุด 

ร้อยละ 47.4 รองลงมำ คือ อำยุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 21.1 และน้อยที่สุด คือ อำยุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 
2.6 มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 81.6 รองลงมำ คือ โสด ร้อยละ 13.2 และน้อยที่สุด คือ 
หม้ำย/ร้ำง ร้อยละ 5.3 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 78.9 รองลงมำ คือ 
มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 13.2 และน้อยที่สุด คือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. ร้อยละ 2.6  
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 84.2 ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 5,000 
บำท ร้อยละ 84.2 มีระยะเวลำในกำรเป็น อสม. มำกที่สุด คือ 21 – 30 ปี ร้อยละ 34.2 รองลงมำ คือ 
1 – 10 ปี ร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุด คือ 31 - 40 ปี ร้อยละ 18.4 ใช้สมำร์ทโฟน ร้อยละ 55.3   
มีจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบมำกที่สุด คือ 11 – 20 หลังคำเรือน ร้อยละ 52.6 รองลงมำคือ 21 
– 30 หลังคำเรือน ร้อยละ 31.6และน้อยที่สุด คือ 1 – 10 หลังคำเรือน ร้อยละ 15.8 และมีต ำแหน่ง
อื่นในชุมชน 1 ต ำแหน่งมำกที่สุด ร้อยละ 36.6 รองลงมำ คือ ไม่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ร้อยละ 31.6 
และน้อยที่สุด คือ 3 ต ำแหน่ง ร้อยละ 7.9 รำยละเอียดดังตำรำง 14 

 
ตำรำง 14 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ ำแนกตำมคุณลักษณะ

ทำงประชำกร (n = 76) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร 
กลุ่มทดลอง (n = 38) กลุ่มควบคุม (n = 38) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ     
   ชำย 7 18.4 7 18.4 
   หญิง 31 81.6 31 81.6 
อำยุ     
   20 – 29 ป ี 1 2.6 0 0 
   30 – 39 ป ี 4 10.5 1 2.6 
   40 – 49 ปี  16 42.1 7 18.4 
   50 – 59 ป ี 8 21.1 18 47.4 
   60 – 69 ป ี 8 21.1 8 21.1 
   70 – 79 ป ี 1 2.6 4 10.5 
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ตำรำง 14 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร 
กลุ่มทดลอง (n = 38) กลุ่มควบคุม (n = 38) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สถำนภำพ     
   โสด 3 7.9 5 13.2 
   สมรส 33 86.8 31 81.6 
   หม้ำย/ร้ำง 2 5.3 2 5.3 
ระดับกำรศึกษำ     
   ประถมศึกษำ 23 60.6 30 78.9 
   มธัยมศึกษำตอนต้น 4 10.5 5 13.2 
   มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 7 18.4 1 2.6 
   อนุปริญญำ/ ปวส. 3 7.9 2 5.3 
   ปริญญำตรี 1 2.6 0 0 
อำชีพ     
   รับจ้ำง 5 13.2 6 15.8 
   เกษตรกรรม 33 86.8 32 84.2 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน     
   น้อยกว่ำ 5,000 บำท 31 81.6 32 84.2 
   5,001 - 10,000 บำท 7 18.4 6 15.8 
กำรใช้สมำร์ทโฟน     
   ใช ้ 27 71.1 21 55.3 
   ไม่ใช ้ 11 28.9 17 44.7 
ระยะเวลำในกำรเป็น อสม.     
   1 – 10 ป ี 10 26.3 10 26.3 
   11 – 20 ป ี 11 28.9 8 21.1 
   21 – 30 ป ี 13 34.2 13 34.2 
   31 – 40 ป ี 4 10.5 7 18.4 
จ ำนวนหลังคำเรือนท่ีรับผิดชอบ     
   1 – 10 หลังคำเรือน 6 15.8 6 15.8 
   11 – 20 หลังคำเรือน 32 84.2 20 52.6 
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ตำรำง 14 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทำงประชำกร 
กลุ่มทดลอง (n = 38) กลุ่มควบคุม (n = 38) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

   21 – 30 หลังคำเรือน 0 0 12 31.6 
จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอ่ืนในชุมชน     
   ไม่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 11 28.9 12 31.6 
   1 ต ำแหน่ง 13 34.2 14 36.6 
   2 ต ำแหน่ง 4 10.5 5 13.2 
   3 ต ำแหน่ง 7 18.4 3 7.9 
   4 ต ำแหน่ง 2 5.3 4 10.5 
   5 ต ำแหน่ง  1 2.6 0 0 

 
1.3  กำรควบคุมตัวแปรภำยนอก 

กำรควบคุมตัวแปรภำยนอกที่อำจส่งผลต่อผลกำรทดลองหรือตัวแปรตำมให้เหลือ
น้อยที่สุด กำรวิจัยระยะน้ีใช้กำรควบคุมตัวแปรภำยนอกแบบกำรจับคู่ (Match pair) เป็นกำรน ำ 
ตัวแปรภำยนอกจำกผลกำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พบว่ำ อำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และกำรมีต ำแหน่ง
อื่นในชุมชน มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยจัดให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีอำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 
เหมือนกันหรือให้คล้ำยคลึงกันมำกที่สุด โดยใช้สถิติ Chi - Square test พบว่ำ ระหว่ำงกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีอำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนไม่แตกต่ำงกัน 
รำยละเอียดดังตำรำง 15 
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ตำรำง 15 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของตัวแปรภำยนอก  ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม (n = 76) 

 

ตัวแปร 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

𝛘𝟐 df p - value กลุ่มทดลอง  
(n = 38) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 38) 

อำชีพ      
   รับจ้ำง 5(13.2) 6(15.8) 0.106 1 0.744 
   เกษตรกรรม 33(86.8) 32(84.2)    
ระยะเวลำในกำรเป็น อสม.      
   1 – 10 ป ี 10(26.3) 10(26.3) 1.292 3 0.731 
   11 – 20 ป ี 11(28.9) 8(21.1)    
   21 – 30 ป ี 13(34.2) 13(34.2)    
   31 – 40 ป ี 4(10.5) 7(18.4)    
กำรมีต ำแหน่งอ่ืนในชุมชน      
   มีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 27(71.1) 26(68.4) 0.062 1 0.803 
   ไม่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 11(28.9) 12(31.6)    

 
2.  กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท และควำมตั้งใจ 

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย จิตอำสำ กำรรับรู้ และควำมต้ังใจ ระหว่ำง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติ งำน โดยใช้สถิติ 
Mann-whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรม
ตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับจิต
อำสำ และกำรรับรู้บทบำทแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่ำเฉลี่ยของ
อันดับควำมต้ังใจไม่แตกต่ำงกัน รำยละเอียดดังตำรำง 16 
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ตำรำง 16 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ  กำรรับรู้ และควำมตั้งใจ 

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำน (n = 76) 

 

ก่อนจัดกิจกรรม n Mean Rank Z p - value 
จิตอำสำ     
   กลุ่มทดลอง 38 31.13   
   -2.938 0.003 
   กลุ่มควบคุม 38 45.87   
กำรรับรู้บทบำท     
   กลุ่มทดลอง 38 30.38   
   -3.210 0.001 
   กลุ่มควบคุม 38 46.62   
ควำมตั้งใจ     
   กลุ่มทดลอง 38 35.64   
   -1.128 0.259 
   กลุ่มควบคุม 38 41.36   

 
3. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

จำกกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยของอันดับจิตอำสำ พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ  
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับจิ ตอำสำ
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ัน จึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ 
ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้
สถิติ Mann - whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ หลังจัด
กิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มทดลองมีคะแนนจิตอำสำส่วนต่ำงที่ เพิ่มขึ้นสูง
กว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 รำยละเอียดดังตำรำง 17 
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ตำรำง 17 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ  ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  (n = 76) 

 
จิตอำสำ n Mean Rank Z p - value 

คะแนนส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มทดลอง (D1 = O2 – O1) 38 49.41   
   4.358 0.001 
คะแนนส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มควบคมุ (D2  = O4 – O3) 38 27.59   

 
4. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำท ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน  

จำกกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้บทบำท พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ  
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับกำรรับรู้
บทบำทแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ัน จึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำท ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังกำรทดลอง โดยใช้
ค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำทในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองเป็นตัวแปรควบคุม ด้วย  
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบ
กระจำยเป็นโค้งปกติ พบว่ำ หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มทดลองมี
ค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำทสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 รำยละเอียด 
ดังตำรำง 18 

 
ตำรำง 18 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้บทบำท  ระหว่ำงกลุ่ม

ทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังกำรทดลอง (n = 76) 
 

กำรรับรู้บทบำท n X̅ S.D. F df1 df2 p-value 
กลุ่มทดลอง 38 76.76 5.948     
    6.138 1 74 0.016 
กลุ่มควบคุม 38 72.47 10.021     
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5. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ ระหว่ำงกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

5.1 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ ภำยในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

จำกกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจ พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจ  
ไม่แตกต่ำงกัน ดังน้ัน จึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจ ภำยในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้สถิติ 
Wilcoxon Sign Rank test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ หลังจัดกิจกรรม
ตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจสูงกว่ำก่อน  
จัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001  
และกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจไม่แตกต่ำงกันกับก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดดังตำรำง 19 
 
ตำรำง 19 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ  ภำยในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ระหว่ำงก่อนและหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (n = 76) 

 

ควำมตั้งใจ n Mean Rank Z p - value 
กลุ่มทดลอง     
   ก่อนจัดกิจกรรม 38 0   
   -5.168 0.001 
   หลังจัดกิจกรรม 38 18.00   
กลุ่มควบคุม     
   ก่อนจัดกิจกรรม 38 48.69   
   0.269 0.788 
   หลังจัดกิจกรรม 38 29.61   
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5.2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน  

จำกกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจ พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจไม่
แตกต่ำงกัน ดังน้ัน จึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  โดยใช้สถิติ Mann - whitney U - test 
เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำน กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.001 รำยละเอียดดังตำรำง 20 
 
ตำรำง 20 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมตั้งใจ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (n = 76) 
 

หลังจัดกิจกรรม n Mean Rank Z p - value 
ควำมตั้งใจ     
   กลุ่มทดลอง 38 51.34   
   5.072 0.001 
   กลุ่มควบคุม 38 25.66   

 
6. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

6.1 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำ เฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำง  
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  โดยใช้สถิติ Mann - 
whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบกระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำม
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รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับผล 
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 รำยละเอียดดังตำรำง 21 
 
ตำรำง 21 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน  ระหว่ำงกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม  ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน  

(n = 76) 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน n Mean Rank Z p - value 
กลุ่มทดลอง 38 26.91   
   -4.653 0.001 
กลุ่มควบคุม 38 50.09   

 
6.2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

จำกกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยของผลกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี ค่ำ เฉลี่ยของอันดับผล 
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 ดังน้ัน จึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ  
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้สถิติ Mann - whitney U - test เน่ืองจำกตัวแปรทดสอบ
กระจำยไม่เป็นโค้งปกติ พบว่ำ หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มทดลองมี
คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนส่วนต่ำงที่ เพิ่มขึ้นสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.001รำยละเอียดดังตำรำง 22 
 
ตำรำง 22  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

หลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (n = 76) 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน n Mean Rank Z p - value 
คะแนนส่วนต่ำงที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มทดลอง (D1 = O2 – O1) 38 52.26   
   5.434 0.001 
คะแนนส่วนต่ำงที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มควบคุม (D2  = O4 – O3) 38 24.74   

 



 

 
 

 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 

กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research 
designs) แบบกำรประเมินผลหลำยขั้นตอน (Multistage evaluation design) โดยมีวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
และปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) เพื่อสร้ำงและ
ตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ 3) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยน ำเสนอกำรสรุปผลกำรวิจัยตำมระยะกำรวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

กำรวิจัยระยะท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิ จัย ระยะ น้ี เป็ นกำรวิ จั ย เชิ งผสมผสำน (Mixed methods research design)  
แบบคู่ขนำน (Convergent design) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและเพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 ไปใช้ในระยะที่ 2 ต่อไปประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน กำรวิจัยส่วนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 598 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม
ในเดือนตุลำคม 2562 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจง
ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

ส่วนที่ 2 กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน กำรวิจัยส่วนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริม
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 คน 2) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ 
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เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 10 คน 3) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน  
12 คน และ 4) สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 11 คน ซึ่งได้
จำกกำรใช้ วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบกรณีหลำกหลำย (Maximum variation sampling)  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำงโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In - depth 
interview) ร่วมกับกำรสั ง เกต  (Observation) ในเดือนตุลำคม  2562 และวิ เครำะห์ ข้ อมู ล
คุณลักษณะทำงประชำกรของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ข้อมูลเชิงปริมำณ) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และ
วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (ข้อมูล 
เชิงคุณภำพ) ด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed methods research design) แบบ
ขั้นตอนเชิงส ำรวจ (Exploratory sequential design) เพื่อสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 มำใช้ใน
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(กำรวิจัย เชิงคุณภำพ) โดยกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม  (Focus Group Discussion: FGD) แล้วน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) โดยใช้แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบในด้ำน
ควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องครอบคลุม เพื่อยืนยันรูปแบบ
และสำมำรถน ำผลไปใช้ต่อในวงกว้ำงต่อไป ซึ่งจะน ำผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 2 ไปใช้ในระยะที่ 3 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ตำมล ำดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน กำรวิจัยขั้นตอนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพื่อสร้ำงรูปแบบ
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ  
1) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน 2) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 9 คน และ 3) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำ
ท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน ซึ่งได้จำกกำรใช้วิธี คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเอกพันธ์ (Homogeneous 
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม เคร่ืองบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก 
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โดยกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำรสนทนำและ
ผู้ร่วมสนทนำมำพบกันเร่ิมด้วยกำรท ำควำม รู้จักกัน ให้ทุกคนได้ผ่อนคลำยและรู้สึกคุ้นเคยกัน
พอสมควร จำกน้ันผู้วิจัยเร่ิมด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม โดยเร่ิมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำ  
กล่ำวขอบคุณที่มำร่วมสนทนำกลุ่ม ขอให้ทุกคนพูดได้โดยไม่กังวลเร่ืองถูกผิด กำรรักษำควำมลับ  
กำรน ำข้อมูลไปใช้ และขออนุญำตให้ผู้วิจัยบันทึกเทปกำรสนทนำกลุ่ม หลังจำกน้ันผู้วิจัยจุดประเด็น
กำรสนทนำกลุ่มด้วยค ำถำมปลำยเปิดเร่ิมค ำถำมแรกเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นในฐำนะ
คนนอก จำกน้ันเป็นค ำถำมที่ดึงให้เข้ำใกล้ตัวผู้ร่วมสนทนำ และในระหว่ำงกำรสนทนำกลุ่มผู้วิจัยจะ
คอยจับประเด็นใหม่ ๆ ที่ เกิดขึ้นในวงสนทนำ จำกกำรจับประเด็นของผู้ วิจัยจะปรับแนวทำง 
กำรสนทนำไปเร่ือย ๆ ตลอดกำรเก็บข้อมูล แล้วพยำยำมให้ผู้ ร่วมวงสนทนำได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในทุกประเด็นให้มำกที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นและลุ่มลึกขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้เวลำประมำณ 
1 ชั่วโมง 30 นำที ถึง 2 ชั่วโมง ในระหว่ำงวันที่ 24 - 26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระรำช
วิมลเมธี ชั้น 1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย และวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) เพื่อ
สร้ำงรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำ และสรุปรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน กำรวิจัยขั้นตอนน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประชำกรที่ศึกษำคือ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักจำกขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (โรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพต ำบล/ โรงพยำบำล/ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ/ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมือง/ เทศบำลต ำบล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 9 คน และ
ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบ
ในด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility) ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) ควำมเหมำะสม (Propriety) และ
ควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในเดือนมีนำคม 2563 และวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต่ ำสุด และ
ค่ำสูงสุด 
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กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

กำรวิจัยระยะน้ีเป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ชนิดศึกษำสอง
กลุ่ม วัดก่อนและหลังกำรทดลอง (The two group, pretest - posttest design) เพื่อทดลองใช้
และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 76 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ ำนวน 38 คน และกลุ่มควบคุม จ ำนวน 38 คน  ซึ่งได้จำกวิธีคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม และรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบและหลังจัดกิจกรรม
ตำมรูปแบบ 8 สัปดำห์ ในเดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม 2563 และวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ Chi - Square test, Mann - whitney  
U - test, Wilcoxon Sign Rank test แ ละกำรวิ เครำะห์ ควำมแป รป รวนร่วม  (Analysis of 
Covariance: ANCOVA) 

สรุปผลกำรวิจัย 
กำรวิจัยเชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research designs) แบบกำร

ประเมินผลหลำยขั้นตอน (Multistage evaluation design) คร้ังน้ี โดยน ำเสนอสรุปผลกำรวิจัยตำม
ระยะกำรวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

กำรวิจัยระยะท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

ส่วนท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

1.  ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด 

ร้อยละ 42.2 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี ร้อยละ 25.4 และน้อยที่สุดคือ 70 – 79 ปี ร้อยละ 2.1 อำยุ
ต่ ำสุด 23 ปี อำยุสูงสุด 74 ปี และอำยุเฉลี่ย  51.48 ปี มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 73.6 
รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุดคือ หย่ำ ร้อยละ 3.6 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
มำกที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมำคือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. ร้อยละ 27.5 และน้อยที่สุดคือ 
อนุปริญญำ/ ปวส. หรือสูงกว่ำ ร้อยละ 5.9 ประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 59.0 
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รองลงมำคือ รับจ้ำง ร้อยละ 22.9 และน้อยที่สุดคือ พนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 1.1  
มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 5,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 75.1 รองลงมำคือ 5,001 - 10,000 
บำท ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุดคือ 15,001 - ,000 บำท ร้อยละ 0.3 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ย 
2,880.13 บำท ต่ ำสุด 1,000 บำท และสูงสุด 20 ,000 บำท มีกำรใช้สมำร์ทโฟน (Smartphone)  
ร้อยละ 62.5 มีระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 1 - 10 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 
39.2 รองลงมำคือ 11 - 20 ปี ร้อยละ 36.2 และน้อยที่สุดคือ 31 - 40 ปี ร้อยละ 5.1 ระยะเวลำใน
กำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเฉลี่ย 14.60 ปี ต่ ำสุด 1 ปี และสูงสุด 40 ปี มีบทบำท
ในครอบครัวเป็นสมำชิกครอบครัว ร้อยละ 65.3 มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 4 - 6 คนมำกที่สุด  
ร้อยละ 55.2 รองลงมำคือ 1 - 3 คน ร้อยละ 40.7 และน้อยที่สุดคือ 7 - 10 คน ร้อยละ 4.1 จ ำนวน
สมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนต่ ำสุด 1 คน และสูงสุด 10 คน  

กลุ่มตัวอย่ำงมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนเป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 35.1
คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) ร้อยละ 22.9 คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล 
(คกส.ต.) ร้อยละ 14.1 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ร้อยละ 5.9 อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 6.7 อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร้อยละ 8.2 
อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) ร้อยละ 8.8 อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) ร้อยละ 5.6 แพทย์ประจ ำ
ต ำบล ร้อยละ 0.6 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) ร้อยละ 23.9 คณะกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 3.2 
ผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 0.3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 3.8 ประธำนกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 1.4  
รองประธำนกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 0.6 สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) ร้อยละ 0.5 สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) ร้อยละ 0.9 รองนำยกเทศมนตรี ร้อยละ 1.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.1  
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับกำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 95.3 ได้รับกำรนิเทศงำน
จำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 86.6 และมีจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ 11 - 20 หลังคำเรือน
มำกที่สุด ร้อยละ 69.8 รองลงมำคือ 1 - 10 หลังคำเรือน ร้อยละ 28.7 และน้อยที่สุดคือ 21 - 30 
หลังคำเรือน ร้อยละ 1.5 และจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 13 หลังคำเรือน ต่ ำสุด 5 หลังคำ
เรือน และสูงสุด 30 หลังคำเรือน 

2. ควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
และผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.8 เจตคติที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 81.0 กำรรับรู้บทบำทเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนอยู่ ในระดับสูง ร้อยละ 62.6 แรงสนับสนุนทำงสังคมที่มี ต่อผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ  84.7 แรงจูงใจใน 
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กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 54.4 และผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 47.1 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ
ควำมสำมำรถของปัจจัยด้ำนควำมรู้ เจตคติ กำรรับรู้บทบำท แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน และปัจจัยคุณลักษณะทำงประชำกรในกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำง 

ปจัจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เรียงล ำดับ
ตำมควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนจำกมำกไปหำน้อยได้ ดังน้ี ตัวแปรที่
ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน โดยมีผลทำงบวกต่อผล
กำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้ร้อยละ18.6 (R Square = 
0.186) โดยเมื่อคะแนนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะ
เพิ่มขึ้น 0.338 คะแนน (B = 0.338) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ  
กำรรับรู้บทบำท โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำร
ปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 20.7 (R Square Change = 0.021, R Square = 
0.207) โดยเมื่อคะแนนกำรรับรู้บทบำทเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.346 
คะแนน (B = 0.346) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 3  คือ จ ำนวนกำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน โดยมีผลทำงบวกต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผล 
กำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 .9 เป็นร้อยละ 22.6 (R Square Change = 0.019, R Square = 
0.226) โดยเมื่อคะแนนจ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำน
จะเพิ่มขึ้น 1.835 คะแนน (B = 1.835) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 4 คือ 
ควำมรู้ โดยมีผลทำงลบต่อผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 23.8 (R Square Change = 0.012, R Square = 0.238) โดยเมื่อ
คะแนนควำมรู้เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะลดลง 1.151 คะแนน (B = -1.151)  

ตัวแปรที่ถูก คัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ  อำชีพเกษตรกรรม  
โดยอำชีพเกษตรกรรมมีผลกำรปฏิบัติงำนน้อยกว่ำอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ (อ้ำงอิง)  
ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 24.8  
(R Square Change = 0.010, R Square = 0.248) โดยเมื่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
อำชีพเกษตรกรรม คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะลดลง 5.704 คะแนน (B = -5.704) ตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่ 6 คือ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. โดยมีผลทำงบวกต่อผล
กำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 
25.9 (R Square Change = 0.011, R Square = 0.259) โดยเมื่อคะแนนระยะเวลำในกำรเป็น  
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อสม. เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.297 คะแนน (B = 0.297) และ 
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ำไปในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนที่  7  คือ เจตคติ โดยมีผลทำงบวกต่อผล 
กำรปฏิบัติงำนซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของผลกำรปฏิบัติงำนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 
26.5 (R Square Change = 0.006, R Square = 0.265) โดยเมื่อคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น 0.403 คะแนน (B = 0.403) ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสำมำรถ
ร่วมกันพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ร้อยละ 26.5 อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ แรงสนับสนุนทำงสังคม เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน กำรใช้สมำร์ทโฟน บทบำทในครอบครัว จ ำนวน
สมำชิกในครอบครัว กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรฝึกอบรม กำรนิเทศงำน และจ ำนวนหลังคำเรือน
ที่รับผิดชอบ ไม่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยสำมำรถเขียน
สมกำรในกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในรูปคะแนนดิบได้ 
ดังน้ี 

ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน = 0.105 + 0.338 (แรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำน) + 0.346 (กำรรับรู้บทบำท) + 1.835 (จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน) - 1.151 
(ควำมรู้) - 5.704 (อำชีพเกษตรกรรม) + 0.297 (ระยะเวลำในกำรเป็น อสม.) + 0.403 (เจตคติ) 

ส่วนท่ี 2 กำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 34.0 เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข ร้อยละ 20.0 ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น ร้อยละ 24.0 และสมำชิกในครอบครัวของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 22.0 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 72.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 54.0 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี ร้อยละ 22.0 
และน้อยที่สุดคือ 20 – 29 ปี ร้อยละ 2.0 และ 70 – 79 ปี ร้อยละ 2.0 อำยุเฉลี่ย 51.60 ปี อำยุ
ต่ ำสุด 24 ปี และอำยุสูงสุด 72 ป ีมีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 76.0 รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 
12.0 และหม้ำย/ ร้ำง หย่ำ ร้อยละ 12.0 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 30.0 
รองลงมำคือ มัธยมปลำย/ ปวช. ร้อยละ 24.0 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 0.6 มี
อำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมำคือ ข้ำรำชกำร ร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดคือ  
งำนบ้ำน ร้อยละ 1.0 และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 5,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 75.1 
รองลงมำคือ 5,001 - 10,000 บำท ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุดคือ 15,001 - 20,000 บำท ร้อยละ 
0.3 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำสุด 1,000 บำท รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 20,000 บำท และรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเฉลี่ย 2,880.13 บำท  
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2. ปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน

ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 4 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 1) ปัจจัยระดับบุคคล ประกอบ  
11 ปัจจัยรอง ได้แก่ อำยุ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน แรงบันดำลใจ  
จิตอำสำ ควำมต้ังใจ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน และควำมรับผิดชอบ 2) ปัจจัยระดับครอบครัว 
ประกอบ 1 ปัจจัยรอง ได้แก่ ครอบครัว 3) ปัจจัยระดับชุมชน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยรอง ได้แก่ 
บริบทของพื้นที่  งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำรท ำงำนเป็นทีม และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ  
4) ปัจจัยระดับสังคมประกอบด้วย 5 ปัจจัยรอง ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำง
สังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับนับถือ 

จำกกำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังน้ี 

1. กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ) พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่น
ในชุมชน ควำมรู้ อำชีพเกษตรกรรม ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ
เจตคติ ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสำมำรถร่วมกันพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ ร้อยละ 26.5  

2. กำรวิจัยปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ) พบว่ำ 1) ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ อำยุ เวลำ ควำมพร้อม สมำร์ทโฟน 
กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ กำรรับรู้บทบำท ภำระงำน และควำม
รับผิดชอบ 2) ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว 3) ปัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ บริบทของพื้นที่ 
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์  กำรท ำงำนเป็นทีม และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  และ 4) ปัจจัยระดับสังคม 
ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม แรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ยอมรับนับถือ ซึ่งตัวแปรทั้งจ ำนวน 22 ตัวแปรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

3.  ปัจจัยที่มีผล/ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
สอดคล้องกันทั้งจำกผลกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยสำมำรถรวมผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ
และผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพทั้ง 2 ส่วนเข้ำด้วยกัน (Merge) จ ำนวน 29 ตัวแปร พบว่ำ ตัวแปรที่มี 
ควำมสอดคล้องกัน 3 ตัวแปร คือ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน กำรรับรู้บทบำท และแรงจูงใจใน 
กำรปฏิบัติงำน 
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กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน  

จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จิตอำสำ 
(Voluntary) กำรรับ รู้บทบำท  (Role perception) ควำมต้ังใจ (Intention) กำรท ำงำนเป็นทีม 
(Teamwork)  ภ ำ คี เ ค รื อ ข่ ำ ย  (Association network)  ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participation)  
แรงส นับ สนุนทำงสั งคม  (Social support) แ รงจูงใจ  (Motivation) และกำรยอม รับ นับถื อ 
(Recognition) โดยรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ควรเริ่มต้นด้วยกำรมีจิตอำสำเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง รับรู้บทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของตนเอง มุ่งมั่นต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ภำยใต้กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรได้รับแรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจ และกำรยอมรับนับถือจำกภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของประชำกรท่ีศึกษำ 
ประชำกรที่ศึกษำเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 33.3 เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข ร้อยละ 33.3 และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น ร้อยละ 33.3 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 63.0 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 51.9 รองลงมำคือ 40 – 49 ปี 
ร้อยละ 33.3 และน้อยที่สุดคือ 60 – 69 ปี ร้อยละ 14.8 อำยุเฉลี่ย 52.48 ปี อำยุต่ ำสุด 42 ปี และ
อำยุสูงสุด 67 ปี มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมำคือ หม้ำย/ ร้ำง  ร้อยละ 18.5 
และหย่ำ ร้อยละ 11.1 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีมำกที่สุด ร้อยละ 48.2 รองลงมำคือ มัธยมปลำย/ 
ปวช. ร้อยละ 22.2 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 11.1มีอำชีพข้ำรำชกำรมำกที่สุด 
ร้อยละ 33.3 รองลงมำคือ ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 29.6 และน้อยที่สุดคือ นักกำรเมืองท้องถิ่น 
ร้อยละ 11.1 และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 20,000 บำทมำกที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมำคือ 
40,000 – 60,000 บำท ร้อยละ 33.3 และน้อยที่สุดคือ 60,001 – 80,000 บำท ร้อยละ 3.7 และ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ย 27,462.96 บำท ต่ ำสุด 5,000 บำท และสูงสุด 70,000 บำท 
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2. กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

ผลกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ด้ำนควำมเป็นไปได้ ด้ำนควำมเหมำะสม  และด้ำนควำมถูกต้อง

ครอบคลุม ซึ่งในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A = 4.31, S.D. = 0.51) แบ่งเป็น 4 ด้ำน

คือ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.46, S.D. = 0.52) ด้ำนควำมเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมำก ( Ax̄ E A= 4.19, S.D. = 0.58) ด้ำนควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.32, S.D. = 

0.57) และด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( Ax̄ E A= 4.27, S.D. = 0.59) 
กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
1. ข้อมูลคุณลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง ร้อยละ 81.6  มีอำยุ  40 – 49 ปีมำกที่สุ ด  
ร้อยละ 42.1 รองลงมำคือ อำยุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 21.1 และอำยุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 21.1 และ
น้อยที่สุดคือ อำยุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 2.6 และอำยุ 70 - 79 ปี ร้อยละ 2.6 มีสถำนภำพสมรสมำก
ที่สุด ร้อยละ 86.8 รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 7.9 และน้อยที่สุดคือ หม้ำย/ร้ำง ร้อยละ 5.3 มีระดับ
กำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมำคือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. ร้อยละ 
18.4 และน้อยที่สุดคือ ปริญญำตรี ร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 86.8
ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 5,000 บำท ร้อยละ 81.6 มีระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมำกที่สุดคือ 21 – 30 ปี ร้อยละ 34.2 รองลงมำคือ 11 – 20 ปี ร้อยละ 
28.9 และน้อยที่สุดคือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 10.5 ใช้สมำร์ทโฟน (Smartphone) ร้อยละ 71.1 มี
จ ำนวนหลังคำเรือนที่ รับผิดชอบมำกที่สุดคือ 11 – 20 หลังคำเรือน ร้อยละ 84.2 รองลงมำคือ  
1 - 10 หลังคำเรือน ร้อยละ 15.8 และมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 1 ต ำแหน่งมำกที่สุด ร้อยละ 34.2 
รองลงมำคือ ไม่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ร้อยละ 28.9 และน้อยที่สุดคือ 5 ต ำแหน่ง ร้อยละ 2.6 

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.68 มีอำยุ 50 – 59 ปีมำกที่สุด ร้อยละ
47.4 รองลงมำคือ อำยุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 21.1 และน้อยที่สุดคือ อำยุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 2.6 
 มีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 81.6 รองลงมำคือ โสด ร้อยละ 13.2 และน้อยที่สุดคือ หม้ำย/
ร้ำง ร้อยละ 5.3 มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 78.9 รองลงมำคือ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น ร้อยละ 13.2 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. ร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 84.2 ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 5,000 บำท ร้อยละ 84.2  
มีระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมำกที่สุดคือ 21 – 30 ปี ร้อยละ 34.2 
รองลงมำคือ 1 – 10 ปี ร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดคือ 31 - 40 ปี ร้อยละ 18.4 ใช้สมำร์ทโฟน 
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(Smartphone) ร้อยละ 55.3  มีจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบมำกที่สุดคือ 11 – 20 หลังคำเรือน 
ร้อยละ 52.6 รองลงมำคือ 21 – 30 หลังคำเรือน ร้อยละ 31.6และน้อยที่สุดคือ 1 – 10 หลังคำเรือน 
ร้อยละ 15.8 และมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน 1 ต ำแหน่งมำกที่สุด ร้อยละ 36.6 รองลงมำคือ ไม่มี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน ร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุดคือ 3 ต ำแหน่ง ร้อยละ 7.9 

2. กำรเปรียบเทียบจิตอำสำ กำรรับรู้บทบำท ควำมตั้งใจ และผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

2.1  กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยจิตอำสำสูงกว่ำก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.001 

2.2  กลุ่มทดลองมี ค่ำเฉลี่ยกำรรับ รู้บทบำทสูงกว่ำก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3  กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยควำมต้ังใจสูงกว่ำก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.001 

2.4  กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำนสูงกว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.001 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
กำรวิจัย เชิงผสมผสำนขั้นสูง (Advanced mixed methods research designs) แบบ 

กำรประเมินผลหลำยขั้นตอน (Multistage evaluation design) คร้ังน้ี โดยน ำเสนอกำรอภิปรำย
ผลกำรวิจัยตำมระยะกำรวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 

กำรวิจัยระยะท่ี 1 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปัจจัยท่ีส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
(ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ) 

1.1  ควำมรู้มีผลทำงลบต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีควำมรู้เพิ่มขึ้นจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนลดลง 
แม้ว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะมีควำมรู้เพิ่มขึ้นแต่ขำดกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติจึงท ำให้
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มีผลกำรปฏิบัติงำนลดลง สอดคล้องกับกำรศึกษำของมนู เกตุเอี่ยม และยุทธนำ แยบคำย (2563)  
ที่พบว่ำ ควำมรู้มีผลทำงลบต่อกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรฝึกปฏิบัติ 
กำรศึกษำดูงำน และกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเน่ืองและสม่ ำเสมอ เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้วควรน ำ
องค์ควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบั ติจริงในหมู่บ้ำน/ ชุมชน และถ่ำยทอดต่อให้กับเพื่อนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและอำสำสมัครประจ ำครอบครัวต่อไป  (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 
2558) 

1.2  อำชีพมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำย
ได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม รับจ้ำง 
ค้ำขำยหรือธุรกิจส่วนตัว งำนบ้ำน เลี้ยงสัตว์ พนักงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ และนักกำรเมืองท้องถิ่น 
โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำชีพเกษตรกรรมจะมีผลกำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ เน่ืองจำกอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมจะต้องใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรดูแลผลิตผล
กำรเกษตร ไม่สำมำรถเสียสละเวลำจำกกำรประกอบอำชีพไปปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ตลอดเวลำ เน่ืองจำกผลผลิตกำรเกษตรต้องพึ่งพำธรรมชำติที่มีควำมไม่แน่นอนสูง 
รำคำผลิตผลกำรเกษตรไม่แน่นอน และต้นทุนกำรผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้น้อย 
รำยได้ไม่แน่นอน และไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท ำให้เกษตรกรบำงส่วนนอกจำก
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมแล้วยังต้องหำรำยได้เสริมโดยกำรประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปหรือเป็น
ลูกจ้ำงในภำคกำรผลิตอื่นในช่วงนอกฤดูกำลเกษตรยิ่งจะท ำให้มีภำรงำนที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย ดังน้ัน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมจึงเสียสละเวลำและมีเวลำให้กับ
กำรปฏิบั ติงำนในบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนได้น้อยกว่ำจึงส่งผลให้มีผล  
กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ประกอบอำชีพพนักงำนของรัฐ/ 
รัฐวิสำหกิจที่มีเวลำให้กับกำรปฏิบัติงำนในบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้มำกกว่ำ
และสำมำรถเสียสละเวลำจำกกำรประกอบอำชีพเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำ ช่วงเวลำใดก็ได้หรือ
อำจใช้เวลำว่ำงหลังจำกเลิกงำนประจ ำ หรือใช้เวลำว่ำง และไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนในวันและเวลำ
รำชกำรเท่ำน้ัน (ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560, 2561, 29 มถิุนำยน, น.7 - 8; ระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10) 

1.3  ระยะเวลำในกำรเป็ นอำสำสมั ครสำธำรณสุ ขประจ ำหมู่ บ้ ำนมี ผลต่อผล  
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ ำนที่มี ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน นำนมำกขึ้นจะมีผล 
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กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนมีระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 1 - 10 ปีมำกที่สุด ร้อยละ 39.2 
รองลงมำคือ 11 - 20 ปี ร้อยละ 36.2 และน้อยที่สุดคือ 31 - 40 ปี ร้อยละ 5.1 ระยะเวลำในกำรเป็น
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเฉลี่ย 14.60 ปี ต่ ำสุด 1 ปี และสูงสุด 40 ปี  สอดคล้องกับ
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผลงำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเยี่ยม และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเยี่ยม  
อย่ำงยิ่ง ได้ก ำหนดให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่นระดับชำติมีระยะเวลำในกำรเป็น
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไม่น้อยกว่ำ 7 ปี จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขอรับพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณำภรณ์ (ร.ง.ภ.)  
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเยี่ยมได้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นเหรียญเงิน
ดิเรกคุณำภรณ์  (ร.ง.ภ .) มำแล้วไม่ น้อยกว่ำ 5 ปีจะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขอรับพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์  ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณำภรณ์ (ร.ท.ภ.) 
และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเยี่ยมอย่ำงยิ่งได้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์  
ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณำภรณ์ (ร.ท.ภ.) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีจะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขอรับ
พระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณำภรณ์ 
(บ.ภ.) (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 2561) สอดคล้องกับกำรศึกษำของศิริลักษณ์ ช่วยดี, โสภิณ  
แสงอ่อน และพัชรินทร์ นินทจันทร์ (2560) พบว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มี
ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต่ำงกันมีค่ำเฉลี่ยกำรปฏิบัติงำนด้ำนจิตเวช
และสุขภำพจิตชุมชนแตกต่ำงกัน 

1.4  เจตคติมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำย
ได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนที่ มี เจตคติดีขึ้นจะมีผลกำรปฏิบั ติงำนเพิ่ มขึ้น  
ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีเจตคติที่ดีต่อกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนจะมีมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวมและขยันหมั่นพัฒนำ
ตนเองอยู่ เสมอ  (กรมสนับสนุนบ ริกำรสุขภำพ , 2558) โดยสมัครใจ เสียสละเพื่อช่วย เหลือ 
กำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข ประสงค์จะเข้ำร่วมหรือเคยเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและต้องกำร
พัฒนำชุมชนของตนเอง และมีเวลำให้กับกำรท ำงำนในบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ถือว่ำเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม,  
น.1 - 10) สอดคล้องกับกำรศึกษำของเมธี สุทธศิลป์  และคณะ (2560) พบว่ำ เจตคติต่อกำร
ปฏิบัติงำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตำมแนวชำยแดนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และเจตคติมีผลต่อ



 

 

222 

พฤติกรรมกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (สิวลี 
รัตนปัญญำ, 2561) 

2. ปัจจัยท่ีส่งเส ริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ) 

2.1  อำยุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุน้อยจะมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุมำก และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีอำยุ
มำกบำงคนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ แต่ก็ยังคงเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ ซึ่งเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนต้องมีคุณสมบัติอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์  (ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม , น.1 - 10) โดยก ำหนดอำยุขั้นต่ ำใน 
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน แต่ไม่ได้ก ำหนดอำยุ
ขั้นสูงในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และไม่มี
ก ำหนดอำยุเกษียณจำกกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
อัมพวัน พุทธประเสริฐ และยุทธนำ แยบคำย (2561) พบว่ำ อำยุมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และอำยุมีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมใน 
กำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (วิมลรัตน์  
ถนอมศรีเดชชัย, รัตนำภรณ์ อำษำ และอภิเชษฐ์ จ ำเนียรสุข, 2560) 

2.2  เวลำเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีเวลำว่ำงจำกกำรประกอบอำชีพจะ
สำมำรถทุ่มเทให้กับกำรปฏิบั ติงำนจิตอำสำได้อย่ำงเต็มที่ เพื่อก่อให้ เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรมีเวลำให้กับกำรปฏิบัติงำนในบทบำท
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำช่วงเวลำใดก็ได้ หรืออำจใช้เวลำว่ำง
หลังจำกเลิกงำนประจ ำ หรือใช้เวลำว่ำง และไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนในวันและเวลำรำชกำรเท่ำน้ัน 
อย่ำงไรก็ตำม อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนแน่นอนอย่ำง
น้อยหน่ึงวันต่อสัปดำห์หรืออย่ำงน้อยสี่วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบ  
(ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562, 2562, 21 มีนำคม, น.7 - 8; ระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม,  
น.1 - 10) 
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2.3  ควำมพร้อมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุข เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรมีสุขภำพดีทั้งกำยและใจเพื่อเสียสละช่วยเหลือ 
กำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข  (ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม , น.1 - 10) มีจิตอำสำมีควำมสมัครใจและมีควำมพร้อม  
เป็นแบบอย่ำงด้ำนสุขภำพได้ ชำวบ้ำนยอมรับ (ชำติชำย สุวรรณนิตย์, 2560) 

2.4  สมำร์ทโฟน (Smartphone) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ใช้สมำร์ทโฟนใน 
กำรติดต่อสื่อสำร หรือใช้ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือแอปพลิเคชัน (Application) เช่น  
อสม. ออนไลน์ SMART อสม. RDU รู้เ ร่ืองยำ Thai CV risk score DoctorMe ThaiEMS1669:  
รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน KhunLook คุณลูก และ GIS Health: ค้นหำสถำนพยำบำล เป็นเคร่ืองมือใน 
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ค้นหำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ เป็นผู้น ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ มีจิตอำสำ และกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนได้ 
และสอดคล้องกับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในยุค 4.0 ที่ต้องมีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสุขภำพของครัวเรือน ชุมชน และภำครัฐ 
และยังท ำให้คนไทยสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ และกำรดูแลสุขภำพได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง 
(กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน, 2561) 

2.5  แรงบันดำลใจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีแรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำน
จำกควำมห่วงใยสุขภำพของประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน ต้องกำรให้ประชำชนในหมู่บ้ำน/ ชุมชน
ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีควำมสุขที่ได้ดูแลสุขภำพของประชำชน
ในหมู่บ้ำน/ ชุมชน โดยเฉพำะแรงบันดำลใจที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบเฉพำะด้ำน 12 สำขำ ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  
2) สุขภำพจิตชุมชน 3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 4) กำรบริกำรในศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ 5) กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้ำนสุขภำพ 6) ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในชุมชน  
8) กำรส่งเส ริมสุ ขภำพ  9) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชน 10) นมแม่  และอนำมั ยแม่และเด็ก  
11) ทันตสุขภำพ และ 12) กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงและ
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หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผลงำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น 12 สำขำ  
(กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2558) 

2.6  จิตอำสำเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ช่วยให้ควำมเหลือผู้อื่นด้วยควำมรัก 
ควำมศรัทธำ และควำมสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยเหลือด้วยแรงกำย 
แรงใจ หรือสิ่งของเงินทอง กำรเห็นประโยชน์ส่วนรวมส ำคัญจ ำเป็นมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และมี
ควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติงำนด้วยจิตอำสำ ปฏิบัติงำนด้วยจิตวิญญำณ ปฏิบัติงำนที่มีใจรักใน
งำนจิตอำสำ (ปรเมษฐ์ จินำ และคณะ , 2559) ดังน้ัน ทิศทำงกำรพัฒนำบทบำทและศักยภำพ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรสร้ำงอุดมกำรณ์และจิตอำสำให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนรุ่นใหม่ เปิดโอกำสให้กลุ่มจิตอำสำเข้ำมำร่วมท ำงำนกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีคุณสมบัติตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด มีจิตอำสำมีควำมสมัครใจและมีควำมพร้อมเป็นแบบอย่ำงด้ำนสุขภำพได้ ชำวบ้ำน
ยอมรับ (ชำติชำย สุวรรณนิตย์, 2560) พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยต้องค ำนึงถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนที่จะเกิดกับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปฏิบัติงำนด้วยจิตอำสำอย่ำงต่อเน่ือง (วรเดช ช้ำงแก้ว และคณะ , 
2557) ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ควรสมัครใจและเสียสละ
เพื่อช่วย เหลือกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข  ประสงค์จะเข้ำร่วมหรือเคยเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำน
สำธำรณสุขและต้องกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง และมีเวลำให้กับกำรท ำงำนในบทบำทอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 40) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 4.0 หรือสมำร์ท อสม. (SMART อสม.)  
ที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เป็นผู้น ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ มี จิตอำสำช่วยเหลือสังคม และกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนได้  (กองสนับสนุนสุขภำพ 
ภำคประชำชน, 2561) 

2.7  ควำมต้ังใจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีควำมต้ังใจและควำมกระตือรือร้นใน
กำรปฏิบัติงำนจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพและประสิทธิผลมำกกว่ำอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่ไม่ใส่ใจ ขำดควำมต้ังใจ และควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นไป ตำม
จรรยำบรรณของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ก ำหนดให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมขยัน อดทน เต็มใจ ต้ังใจ เชื่อมั่น ศรัทธำ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต  
ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด ไม่เรียกร้อง หรือแสวงหำประโยชน์ส่วนตนโดยอำศัยต ำแหน่งหรือ
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บทบำทหน้ำที่ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเมตตำธรรมในกำรด ำเนินงำนและรักษำควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ ระ เบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 น้ีก ำหนดโดยเคำรพต่อกฎหมำยและเคำรพศักด์ิศรีควำมเป็น
มนุษย์ มีพฤติกรรมสุขภำพที่ ดีเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นได้ (ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ 
ขวัญตำ เพชรมณีโชติ, ศุภรำ หิมำนันโต และสุริยำ ฟองเกิด (2559) พบว่ำ ผลกระทบในมิติด้ำนจิต
วิญญำณจะท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกิดควำมต้ังใจ มุ่งมั่น มีเป้ำหมำยในกำรดูแล
ผู้ป่วยเบำหวำนในชุมชนและมีพลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อสุดท้ำยได้ 

2.8  ภำระงำนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ จำกผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจึงท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มอบหมำยงำนให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนน ำไปปฏิบัติเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับภำระงำนเดิมที่มีอยู่แล้วและภำระงำนใหม่ที่ได้มอบหมำย
จำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนน ำไปปฏิบัติเพิ่มมำกขึ้น (นวัสนันท์ 
วงศ์ประสิทธิ์, 2558) จะเห็นได้จำกภำระงำนตำมบทบำทที่ส ำคัญของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน จ ำนวน 23 ลักษณะงำน ได้แก่ 1) งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 2) กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 3) มำตรฐำนสมรรถนะ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน 4) มำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน 5) บทบำท
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนยุคใหม่ 6) บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนคร
บำลหรือเขตเมือง 7) กำรปฏิบัติงำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
8) กำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรทุจริตในระดับชุมชน 9) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนนักจัดกำร
สุขภำพตำมกลุ่มวัย 10) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  11) สุขภำพจิตชุมชน  
12) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 13) กำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน 
(ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ 14) กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 15) ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ  16) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในชุมชน  17) กำรส่งเสริมสุขภำพ  
18) กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 19) นมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก 20) ทันต
สุขภำพ 21) กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 22) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 4.0 และ 
23) กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ดังน้ัน ภำระงำน
ตำมบทบำทที่ส ำคัญของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ เป็นสมรรถนะร่วม (Common 
competency) ระหว่ำง 23 ลักษณะงำนคือ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุม



 

 

226 

โรค กำรฟื้นฟูสุขภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  (ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์  
วงศ์สวัสด์ิ, 2563) โดยเฉพำะกำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสมกับภำระงำนที่มำกขึ้นเป็นปัญหำ
และอุปสรรคที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้วยเช่นกัน (ยุพิน 
อ้มพรมรำช และชนะพล ศรีฤำชำ, 2557) 

2.9  ควำมรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในแต่ละหมู่บ้ำน/ ชุมชน ควรได้รับ
มอบหมำยจ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ยใกล้เคียงกันหรือลักษณะบริบทของพื้นที่ที่ห่ำงไกล 
และควรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จังหวัดสุโขทัย มีจ ำนวนหลังคำเรือนที่
รับผิดชอบเฉลี่ย 13 หลังคำเรือน ต่ ำสุด 5 หลังคำเรือน และสูงสุด 30 หลังคำเรือน โดยขวัญตำ  
เพชรมณีโชติ และคณะ (2559) ได้มีข้อเสนอแนะให้มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อ
หมู่บ้ำน/ ชุมชนอย่ำงชัดเจน และเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Scott et al., 2018) เมื่ออำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนใหม่  ๆ และมีอ ำนำจในกำรรับผิดชอบได้
อย่ำงเต็มที่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะมีควำมพึงพอใจเมื่อได้รับผิดชอบที่เหมำะสมกับ
ต ำแหน่งหน้ำที่ หำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนแล้วจะท ำ
ให้มีควำมรักงำน และมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น (Herzberg et al., 1959) สอดคล้อง
กับกำรศึกษำของอัมพวัน พุทธประเสริฐ และยุทธนำ แยบคำย (2561) พบว่ำ ควำมรับผิดชอบมีผลต่อ
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พร้อมทั้งปรับตัว
ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรฐำนข้อมูลประชำชนเพื่อ
เชื่อมโยงกิจกรรมกำรใช้สื่อสำธำรณสุขกับผังควำมรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน (คมสันต์ ธงชัย และ
สุชำดำมณี บุญจรัส, 2560) 

2.10  ครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุ ข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ ครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีทัศนคติที่ดีต่อ 
กำรท ำงำนจิตอำสำ มีควำมภำคภูมิใจ และมีส่วนร่วมด ำเนินงำนของอำสำสมัครสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ตลอดจนให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
โดยครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้ควำมเห็นชอบหรือให้ควำมยินยอมให้
สมัครเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน หรือครอบครัวเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  หรือ
ครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งจะท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้
ดี (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, 2558) 
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2.11  บริบทของพื้นที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุขที่เกิดขึ้นตำมสภำพปัญหำของชุมชน ควำมต้องกำรของชุมชน และควำมยำกง่ำยในแต่ละ
พื้นที่ในแต่ละบทบริบทของพื้นที่  ซึ่งบริบทของพื้นที่ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ลักษณะของกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแตกต่ำงกันไป  ดังน้ัน ผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ เกิดขึ้นจะมีควำมแตกต่ำงกันและมีควำมโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะตัว สอดคล้องกับกำรศึกษำของรุ่ง วงศ์วัฒน์ และคณะ (2556) พบว่ำกำรพัฒนำ
สมรรถนะอำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรแก้ไขปัญหำจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชโดยกำรเสริมสร้ำงพลังที่
สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนควรมีควำมเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ (ปรเมษฐ์ จินำ และคณะ, 2559) 
และกำรพัฒนำโปรแกรมกำรพัฒนำสมรรถนะแกนน ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคที่มีเน้ือหำและวิธีกำรที่น ำมำใช้ของโปรแกรมมีควำมเหมำะสมกับบริบทในพื้นที่ 
เน่ืองจำกเป็นพื้นที่ที่ขำดกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคจึง
ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอื่น ๆ ทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะใน
กำรตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำรเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
(สุภำวดี สุขมำก, ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และสำโรจน์ เพชรมณี, 2559) 

2.12  งบประมำณเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีควำมสำมำรถในกำรประสำน
แหล่งทุนต่ำง ๆ กำรจัดกำรทุนเพื่อกำรด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพ และใช้ประโยชน์จำกทุนในชุมชน 
อย่ำงคุ้ม ค่ำและมีประสิทธิภำพ  (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 2558) โดยที่งบประมำณ เงิน 
ค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร และอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่ำน้ีมีส่วนส ำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน หำกได้รับกำรสนับสนุนค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร เงิน และงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อ
ชดเชยกำรขำดรำยได้ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจะท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงบประมำณที่ ต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรแก้ไขปัญหำในหมู่บ้ำน/ ชุมชน ทั้งน้ี อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอำจจะขอรับ
สนับสนุนงบประมำณที่ ต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกำรศึกษำของจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้ำง 
(2562) พบว่ำ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรผสมผสำนระหว่ำงแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินร่วมกัน
สำมำรถพยำกรณ์กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพใน
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขชุมชนที่มีหลำย
บทบำทหน้ำที่ (Kok et al., 1962) 

2.13  วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอเป็นปัญหำและอุปสรรคที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (ยุพิน อ้มพรมรำช และชนะพล ศรีฤำชำ, 2557) ควร
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ (Scott et al., 2018) เช่น 
กระดำษ สมุด ปำกกำ ดินสอ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก ปรอทวัดไข้ สำยวัดตัว กล่อง
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ 

2.14  กำรท ำงำนเป็นทีมเป็นปัจจัยที่ส่ งเส ริมผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็น
กำรสร้ำงระบบควำมร่วมมือ เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชน โดยใช้แผน
สุขภำพต ำบลในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนเวทีชุมชน หรือท ำข้อตกลงในกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนร่วมกัน 
(กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 2556) ยึดมั่นในหลักกำรทั้งในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและด ำรงชีพ 
ตลอดจนเข้ำใจและให้บริกำรหรือให้ควำมช่วยเหลือที่ตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริง (กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ, 2556) โดยกำรท ำงำนเป็นทีมของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับสูง
ทุกด้ำน (พิทักษ์พงษ์ กุลวิมล และคณะ, 2561) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทุกคนที่อยู่ใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน ควรมีควำมรักสำมัคคี มีส่วนรวม ให้ควำมร่วมมือ และร่วมใจกันปฏิบัติงำนด้วย  
ควำมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ใส่ใจและช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกัน  
ท ำด้วยใจรักและเข้ำใจกันซึ่งกันและกัน จะท ำอะไรก็ปรึกษำหำรือกันอย่ำงพร้อมเพรียงกัน เปิดโอกำส
ให้สมำชิกในทีมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนต้ังแต่กำรร่วมวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ 
กำรแบ่งหน้ำที่ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในทีมงำนภำยใต้กำรมีภำวะผู้น ำของประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยมี
เป้ำหมำยเพื่อดูแลสุขภำพอนำมัย และควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ  
คมสันต์ ธงชัย และสุชำดำมณี บุญจรัส (2560) พบว่ำ กำรปรับตัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเน้นกำรท ำงำนเป็นทีมและใช้ระบบ  
พี่เลี้ยงอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเก่ำดูแลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใหม่ 

2.15  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยเดือนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องเข้ำประชุมและหรืออบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือนใน
เรื่องที่เป็นควำมจ ำเป็นตำมสภำพปัญหำของชุมชน หรือตำมช่วงปฏิทินกำรรณรงค์ของกระทรวง
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สำธำรณสุขจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสรุปรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกคร้ัง 
(ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 , 2562, 21 มีนำคม , น.7 - 8) 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจึงเป็นบุคคลส ำคัญมำกที่สุดต่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนซึ่งท ำ
หน้ำที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับดูแล นิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด 

2.16  ภำคีเครือข่ำยเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นกำรสร้ำง
ระบบควำมร่วมมือ เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชน มีทักษะในกำรพัฒนำ
ชุมชนแบบผสมผสำนโดยสร้ำงและบริหำรเครือข่ำย  มีควำมสำมำรถในกำรประสำนเครือข่ำยทั้งใน
และนอกองค์กร (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ , 2556) ภำคีเครือข่ำยยังเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะ
เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนให้ประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี ภำคีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนมีจ ำนวนและมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปขึ้นกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องมีคุณสมบัติของกำรเป็นนักประสำนงำนที่ดีและมีสัมพันธภำพอันดี
ระหว่ำงภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะเข้ำไปติดต่อประสำนงำนและขอควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำร
ท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมต่ำง ๆ ในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภำพอนำมัยที่ดี
ของประชำชนในชุมชน เช่น กำรประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนด้ำนสิ่งของหรือทรัพยำกรจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกำรศึกษำของขวัญเมือง แก้วด ำเกิง, อลงกรณ์ เปลกำลี, จ ำเนียร 
ชุณหโสภำค และชำติชำย สุวรรณนิตย์ (2559) พบว่ำ กลุ่มเครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชนมีทัศนคติ
ทำงบวกต่อบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัวในทุกพื้นที่ 
ทั้งบทบำทด้ำนกำรประสำนงำน กำรจัดเตรียมข้อมูลในพื้นที่ ควำมเสียสละทุ่มเท กำรถ่ำยทอดควำมรู้
และทักษะเฉพำะในกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอำยุ 

2.17  กำรมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดกำร
สุขภำพชุมชนและกำรมีส่วนร่วมในแผนสุขภำพต ำบล (ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับ
เงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562, 2562, 21 มีนำคม, น.7 - 8) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเป็นแกนน ำใน 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงสุขภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน โดยเน้นกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน และประสำนแผนกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) และแหล่ง 
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อื่น ๆ และให้ควำมรู้ด้ำนกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะด้ำนสุขภำพ 
(ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 , 2554 ,  
20 มีนำคม , น.1 - 10) กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต้องอำศัยควำม
ร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกำสให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยเร่ิมต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำร
ร่วมมือ และเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจจะท ำให้ภำคีเครือข่ำยมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำและจะร่วมมือ
กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงเต็มที่ หำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ปฏิบัติงำนเพียงล ำพัง ขำดควำมร่วมมือหรือกำรส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำน
ออกมำไม่ดีเท่ำที่ควรหรือล้มเหลวได้ ตลอดจนกำรได้รับกำรชื่นชม ยกย่อง สนับสนุนจำกบุคคลที่
ใกล้ชิด ทีมงำน กลุ่มบุคคลอื่น และหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเอื้ออ ำนวยและสนับสนุนท ำให้ตนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนให้เกิดผลส ำเร็จในที่สุด (นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, 2558) 

2.18  แรงสนับสนุนทำงสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับกำรช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก กำรประเมินคุณค่ำ ทรัพยำกร และข้อมูลข่ำวสำร 
(House, 1981) จำกสมำชิกในครอบครัว เพื่อนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่  ผู้น ำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกำรศึกษำของยุทธนำ แยบคำย (2561) พบว่ำ แรงสนับสนุนทำงสังคมมีผลต่อ 
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
แรงสนับสนุนทำงสังคมมีควำมสัมพันธ์กับบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใน 
กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ (แจ่มนภำ ใขค ำ และคณะ, 2561) และแรงสนับสนุนทำงสังคมมีผลต่อ
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขตเมือง (ณัฐพงษ์ เฮียงกุล และ
ยุทธนำ แยบคำย, 2563) 

2.19  กำรยอมรับนับถือเป็นปัจจัยที่ส่ งเส ริมผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ปฏิบัติงำนมำ 
อย่ำงต่อเน่ืองยำวนำน และมีผลงำนของเป็นที่ประจักษ์จนมีควำมน่ำเชื่อถือ ได้รับควำมไว้วำงใจ  
ควำมเคำรพ กำรยอมรับนับถือ และกำรยกย่องจำกสมำชิกในครอบครัว ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ตลอดจนภำคีเครือข่ำยที่ เกี่ ยวข้องในชุมชน (Herzberg et al., 1959)  
กำรยอมรับน้ีอำจอยู่ในรูปของกำรยกย่องชมเชย ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนที่ควรประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับควำมไว้วำงใจ และยกย่องจำกประชำชน 
(ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 
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มีนำคม , น.1 - 10) เมื่อบุคคลได้รับกำรยอมรับนับถือก็จะเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้ำง (2562) พบว่ำ กำรได้รับกำร
ยอมรับนับถือมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ตลอดจน
ยังเพิ่มโอกำสก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นในชุมชนโดยกำรได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่ส ำคัญใน
ชุมชน ได้รับกำรคัดเลือก ได้รับกำรแต่งต้ัง หรือได้รับเลือกต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญ ๆ ในชุมชุน 

3. ปัจจัยท่ีมีผล/ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกันท้ังจำกผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ 

3.1  กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนเป็นปัจจัยที่มีผล/ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เมื่อมีกำรเลือกต้ังหรือแต่งต้ังต ำแหน่งอื่น  ๆ ในชุมชน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนคนน้ันจะได้รับต ำแหน่งอื่นในชุมชนเพิ่มขึ้น และอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีต ำแหน่งอื่นในชุมชนจะปฏิบัติงำนควบคู่กันหลำยบทบำทหน้ำที่ที่มี
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันไปในทิศทำงเดียวกันได้ดี เช่น อำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.)  
ร้อยละ 35.1 คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) ร้อยละ 22.9 คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีต ำบล (คกส.ต.) ร้อยละ 14.1 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ร้อยละ 5.9 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 6.7 อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) ร้อยละ 8.2 อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) ร้อยละ 8.8 อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 
ร้อยละ 5.6 แพทย์ประจ ำต ำบล  ร้อยละ 0.6 คณะกรรมกำรหมู่บ้ ำน (กม .) ร้อยละ  23.9 
คณะกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 3.2 ผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 0.3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร้อยละ 3.8 ประธำน
กรรมกำรชุมชน ร้อยละ 1.4 รองประธำนกรรมกำรชุมชน ร้อยละ 0.6 สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) 
ร้อยละ 0.5 สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) ร้อยละ 0.9 รองนำยกเทศมนตรี ร้อยละ 1.5 
และอื่น ๆ ร้อยละ 2.1 สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของภูดิท เตชำติวัฒน์ และนิทรำ กิจธีระวุฒิวงษ์ 
(2557) พบว่ำ กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชนมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในระดับต่ ำ 

3.2  กำรรับ รู้บทบำทเป็นปัจจัยที่มีผล/  ส่งเส ริมกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ กำรรับรู้บทบำทมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เมื่ออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีกำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ที่ต้อง
ปฏิบัติและปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งจะท ำ
ให้ผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำของภิรญำ จ ำปำศรี และคณะ (2560) พบว่ำ  
กำรรับรู้บทบำทมีผลต่อกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กำรรับรู้บทบำทมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
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สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ยุทธนำ แยบคำย และปรำโมทย์ วงศ์สวัสด์ิ, 
2560) กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อตำมแนวชำยแดนมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำมแนว
ชำยแดนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (เมธี สุทธศิลป์ และคณะ, 2560) และกำรรับรู้
บทบำทมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(มนู เกตุเอี่ยม และยุทธนำ แยบคำย, 2563) และกำรรับรู้บทบำทมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขตเมือง (ณัฐพงษ์ เฮียงกุล และยุทธนำ แยบคำย, 2563) 

3.3  แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจัยที่มีผล/ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อธิบำยได้ว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้นจะท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนมีควำมพึงพอใจในปฏิบัติงำนจำกกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้ส ำเร็จหรือมี
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจว่ำได้กำรปฏิบัติงำนน้ันประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดีจะมีกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น 
(Herzberg et al., 1959) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้รับกำรจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
สวัสดิกำร ขวัญก ำลังใจ กำรเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบต่ำง ๆ (ระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554, 2554, 20 มีนำคม, น.1 - 10) 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของภิรญำ จ ำปำศรี และคณะ (2560) พบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผล
ต่อกำรปฏิบัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในทีมหมอครอบครัว (ปรำงค์ จักรไชย และคณะ, 2560) แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (ยุทธนำ แยบคำย, 2561) แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (มนู เกตุเอี่ยม และยุทธนำ แยบคำย, 
2563) และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเขตเมือง (ณัฐพงษ์ เฮียงกุล และยุทธนำ แยบคำย, 2563) 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดย
กำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำก
กำรศึกษำสภำพปัญหำ และองค์ประกอบของรูปแบบจำกกำรค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี 
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และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกร่ำงรูปแบบด้วยผลกำรวิจัยจำกระยะที่ 1 จัดองค์ประกอบ และ
รำยละเอียดของรูปแบบตำมสมมติฐำน (Hypothesis model) และสร้ำงหรือพัฒนำรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ผู้วิจัยน ำร่ำงรูปแบบกำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำสู่เวทีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion: FGD) เพื่อก ำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่ำง  ๆ ภำยในรูปแบบ รวมทั้ ง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่ำน้ัน หรือล ำดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบ ในระหว่ำงกำรจัดเวทีกำรสนทนำกลุ่มอำจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดย  
กำรตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ำไม่มีอิทธิพลหรือมีควำมส ำคัญน้อยออกจำกรูปแบบซึ่งจะท ำให้
ได้รูปแบบที่มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น แล้วน ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข (ชิรวัฒน์ 
นิจเนตร, 2560) ดังน้ัน จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
จิตอำสำ (Voluntary) กำรรับรู้บทบำท (Role perception) ควำมต้ังใจ (Intention) กำรท ำงำนเป็น
ที ม  (Teamwork) ภ ำ คี เค รื อ ข่ ำย  (Association network) ก ำร มี ส่ ว น ร่วม  (Participation)  
แรงส นับ สนุนทำงสั งคม  (Social support) แ รงจูงใจ  (Motivation) และกำรยอม รับ นับถื อ 
(Recognition) โดยรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ควรเริ่มต้นด้วยกำรมีจิตอำสำเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง รับรู้บทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของตนเอง มุ่งมั่นต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ภำยใต้กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรได้รับแรงสนับสนุนทำงสังคม แรงจูงใจ และกำรยอมรับนับถือจำกภำคีเครือข่ำ ยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับ
เงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 (2562, 21 มีนำคม ), น.7 - 8; ระเบี ยบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมั คร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2554 (2554, 20 มีนำคม), น.1 - 10 

ข้ันตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนจำกผลกำรวิจัยระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำคือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จำกขั้นตอนที่ 1 รวมจ ำนวน 27 คน ได้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จ ำนวน 9 คน และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น จ ำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถำมที่ประยุกต์จำกเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 4 หมวดมำตรฐำนคือ มำตรฐำน 
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ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility standards) มำตรฐำนด้ำนควำมเป็นไปได้ (Feasibility standards) 
มำตรฐำนด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety standards) และมำตรฐำนด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุม 
(Accuracy standards) ของคณ ะกรรมกำรพัฒนำเกณ ฑ์มำตรฐำนกำรประ เมิ นกำรศึกษำ  
(Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) (Madaus et al., 1983) โดย
ตรวจสอบร่ำงรูปแบบในด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility) ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) ควำม
เหมำะสม (Propriety) และควำมถูกต้องครอบคลุม  (Accuracy) ของรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ผลกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ด้ำนควำมเป็นไปได้ ด้ำนควำมเหมำะสม  และด้ำนควำมถูกต้อง

ครอบคลุม ซึ่งในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำน อยู่ในระดับมำกที่สุด (AX ̅= 4.31, S.D. = 0.51) แบ่งเป็น 4 ด้ำน

คือ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด X ̅= 4.46, S.D. = 0.52) ด้ำนควำมเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมำก (AX ̅= 4.19, S.D. = 0.58) ด้ำนควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( AX ̅= 4.32, S.D. = 

0.57) และด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X ̅= 4.27, S.D. = 0.59) สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของรัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2555) พบว่ำ รูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิง
สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับได้
ตำมเกณฑ์ด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ และควำมถูกต้องครอบคลุมอยู่ใน
ระดับมำก 

กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

กำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำก
กำรวิจัยระยะที่ 2 ไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 76 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทดลองคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
บ้ำนหนองตำโชติ ต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  จ ำนวน 38 คน และกลุ่ม
ควบคุมคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง ต ำบล
วังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 38 คน พร้อมทั้งควบคุมตัวแปรภำยนอกที่ 
อำจส่งผลต่อผลกำรทดลองหรือตัวแปรตำมให้เหลือน้อยที่สุด พบว่ำ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีอำชีพ ระยะเวลำในกำรเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชนไม่แตกต่ำงกัน เคร่ืองมือที่ ใช้ ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม และรูปแบบกำรพัฒนำผล 
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 1 ก่อนกำรทดลอง
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ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบสอบถำม ในสัปดำห์ที่ 1 พบว่ำ ก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบ
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่ำเฉลี่ยของอันดับควำมต้ังใจไม่แตกต่ำงกัน และมีค่ำเฉลี่ยของอันดับจิตอำสำ กำรรับ รู้
บทบำท และผลกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

กำรด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกำรทดลองว่ำรูปแบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถท ำให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดจำกกำรใช้รูปแบบน้ันจริง ๆ กำรวิจัยคร้ังน้ี 
มีกำรทดลองใช้รูปแบบและวัดผลที่เกิดจำกกำรใช้รูปแบบว่ำใช้ได้ผลจริงหรือไม่ เกิดผลลัพธ์ตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด และเป็นวิธีกำรตรวจสอบรูปแบบที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด (ชิรวัฒน์  
นิจเนตร, 2560) โดยระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมผลกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลักคือ องค์ประกอบที่ 1 จิตอำสำ (Voluntary) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) กำรสร้ำงแรงบันดำล
ใจในกำรท ำงำน 2) กำรพัฒนำจิตอำสำ และ 3) บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำ โดยใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง องค์ประกอบที่ 3 กำรรับรู้บทบำท (Role perception) ประกอบด้วย 
3 หัวข้อคือ 1) บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำน 2) หน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และ 3) ควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง และองค์ประกอบที่ 3 ควำมต้ังใจ (Intention) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
คือ 1) ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจ 2) กำรสร้ำงควำมต้ังใจในท ำงำน และ 3) ท ำงำนส ำเร็จด้วย
ควำมต้ังใจ โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
บ้ำนหนองตำโชติ ต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรมอบหมำยภำรกิจให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบั ติงำนจริงในพื้นที่  จ ำนวน 4 สัปดำห์ ภำยใต้ 
กำรก ำกับดูแลของผู้วิจัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำงำนเป็นทีม 
(Teamwork) โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่
จัดขึ้นทุกขั้นตอนต้ังแต่กำรร่วมวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรแบ่งหน้ำที่ กำรลงมือ
ปฏิบัติ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมี
ภำวะผู้น ำของประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง องค์ประกอบ
ที่ 5 ภำคีเครือข่ำย (Association network) โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำร่วม
ประชุมกับภำคีเครือข่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยจัดขึ้นอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  
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องค์ประกอบที่ 6 กำรมีส่วนร่วม (Participation) โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเปิด
โอกำสให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติง ำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนโดยเริ่มต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรร่วมมือ และ
เสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ หรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ั ง 
องค์ประกอบที่ 7 แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support) โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ์/
ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนคือ 1) ได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ ภำคีเครือข่ำย/ สมำชิก
ในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยเดื อนละ 1 คร้ัง 2) ได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/ ข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิบัติงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 คร้ัง 3) ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ/ เงินหรืองบประมำณ/ ทีมงำนช่วยเหลือ
ในกำรปฏิบัติงำนจำกภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ค ร้ัง และ 4) ได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ในกำรประชุมประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง องค์ประกอบที่ 8 แรงจูงใจ (Motivation) โดย
หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรกำร
เชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ หรือรำงวัลอื่น ๆ ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีผล
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นประจ ำเดือน และองค์ประกอบที่ 9 กำรยอมรับนับถือ (Recognition) โดย
หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรยอมรับ
นับถือหรือยกย่องแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ของโรงเรียนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ประสบผลส ำเร็จคือ ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
โรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่น เสียสละ มองประโยชน์ของชำวบ้ำนเป็นหลัก มีกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
และมีกำรท ำงำนเป็นกลุ่มกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรมีใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน มีกำรเอำ
แบบอย่ำงที่ดีมำประยุกต์ใช้จำกกำรเรียนรู้และกำรศึกษำดูงำนและสร้ำงแบบอย่ำงกำรให้แรงจูงใจใน
เชิงสร้ำงสรรค์ มีบุคคลต้นแบบในกำรสร้ำงสุขภำพ ปฏิบัติงำนด้วยจิตอำสำ ปฏิบัติงำนด้วยจิต
วิญญำณ ท ำงำนที่มีใจรัก กำรแสดงบทบำทครูพี่เลี้ยง กำรสอนงำน กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำที่มีอยู่และ
ส่งเสริมให้มีกำรลงมือท ำ เมื่อท ำแล้วต้องท ำอย่ำงจริงจังและต่อเน่ืองและมีเคร่ืองมือที่เหมำะสมและ
ทันสมัยเข้ำกับบริบทของพื้นที่ (ปรเมษฐ์ จินำ และคณะ, 2559) 

เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่  2 หลังกำรทดลองทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้ว ย
แบบสอบถำม ในสัปดำห์ที่ 8 พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมองค์ประกอบที่ 1 - 3 เพื่อกำร
สร้ำงจิตอำสำ กำรสร้ำงกำรรับรู้บทบำท และกำรสร้ำงควำมต้ังใจ ท ำให้กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยจิตอำสำ  
กำรรับรู้บทบำท และควำมต้ังใจสูงกว่ำก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p = 0.001, 
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0.05 และ 0.001 ตำมล ำดับ) เมื่อร่วมกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนตำมองค์ประกอบที่ 
4 - 9 เพื่อกำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรให้  
แรงสนับสนุนทำงสังคม กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรสร้ำงกำรยอมรับนับถือ ท ำให้ กลุ่มทดลองมี
ค่ำเฉลี่ยผลกำรปฏิบัติงำนสูงกว่ำก่อนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและสูงกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.001) 
แสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของรัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2555) ที่พบว่ำ เมื่อน ำรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอิง
สมรรถนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง พบว่ำ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนดีเด่นมีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนอิงสมรรถนะสูงกว่ำกลุ่ม
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทั่วไป อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของศิวพร สุนทรีวงศ์ และคณะ (2562) พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนหลังกำรทดลองใช้รูปแบบสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง
ใช้รูปแบบ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ
เพิ่มเติมให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเน่ือง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือ
เวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในหน้ำที่และเห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติงำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมำกยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะกำรวิจัย ดังน้ี 
1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1.1  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควรน ำปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนคร้ังน้ี ไปใช้ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนให้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงกำรมีจิตอำสำ 
กำรรับรู้บทบำท และกำรสร้ำงควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำน 
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1.2  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรจัดปัจจัยส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ กำรสร้ำงกำรยอมรับนับถือ กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
กำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม กำรให้แรงสนับสนุนทำงสังคมจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
และครอบครัว กำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ 

1.3  โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ควรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนใหม่โดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ อำชีพ อำยุ ควำมพร้อมด้ำนสุขภำพกำยและจิตใจ กำรสนับสนุนของครอบครัว และกำรมี
ต ำแหน่งอื่นในชุมชน โดยผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ที่มีอำยุน้อยมีผลกำรปฏิบัติงำนดีกว่ำผู้ที่มีอำยุมำก ผู้ที่มี
อำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ จะมีผลกำรปฏิบัติงำนดีกว่ำผู้ที่มีอำชีพเกษตรกรรรม ผู้ที่มี  
ควำมพร้อมด้ำนสุขภำพกำยและจิตใจจะมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ผู้ที่ได้รับกำรสนับสุนจำกครอบครัวจะ
มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี และผู้ที่มีจ ำนวนต ำแหน่งในชุมชนหลำยต ำแหน่งจะมีผลกำรปฏิบัติดี 

1.4  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  ควรน ำรูปแบบ 
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่พัฒนำขึ้นคร้ังน้ี  ไปใช้ใน
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยยิ่งขึ้น 

1.5  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควรน ำรูปแบบ  
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนที่พัฒนำขึ้นคร้ังน้ี ไป
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่
พิเศษชำยแดนภำคใต้ อำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร (อสส.) อำสำสมัครสำธำรณสุข  
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) อำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ ำ (อสรจ.) อำสำสมัคร
สำธำรณสุขต่ำงด้ำว (อสต.) และอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) ว่ำจะมีประสิทธิผลในกำรพัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำนได้หรือไม่ อย่ำงไร 

2. ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรถอดบทเรียนจำกกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไปทดลองใช้ในสถำนกำรณ์จริงโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเพิ่มเติม 
เพื่อประเมินผลกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน
ไปทดลองใช้และต่อยอดควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้น 
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2.2  ควรศึกษำติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่
เกิดขึ้นว่ำยังคงอยู่มำกน้อยเพียงใด เช่น ในระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หลังกำรจัดกิจกรรม
ตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ทั้งน้ี  เพื่อยืนยัน
ประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในด้ำน
ควำมคงทนของกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจำกรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

2.3  ควรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนในบริบทต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกัน เพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ได้อย่ำงจ ำเพำะเจำะจงและเหมำะสม
กับบริบทน้ัน ๆ ต่อไป 

2.4  ควรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน โดยใช้ปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  ได้แก่ 
เวลำ ควำมพร้อม แรงบันดำลใจ จิตอำสำ ควำมต้ังใจ ภำระงำน ควำมรับผิดชอบ ครอบครัว บริบท
ของพื้นที่ งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำรท ำงำนเป็นทีม เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ภำคีเครือข่ำย กำรมี
ส่วนร่วม และกำรยอมรับนับถือ เพื่อเพิ่มอ ำนำจในกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
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ภำคผนวก ก กำรแปลควำมหมำยของสมกำรพยำกรณ์ท่ีมีตัวแปรหุ่น 
 
สมกำรพยำกรณ์คะแนนผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Y)  

ในรูปคะแนนดิบ เมื่อตัวแปรพยำกรณ์จัดอยู่ในมำตรำนำมบัญญัติ (ตัวแปรเชิงคุณภำพ) ซึ่งจัดกระท ำ
ให้เป็นตัวแปรหุ่นและมีตัวแปรต่อเน่ืองร่วมด้วย  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 
เมื่อ 
Y = ค่ำของตัวแปรตำมที่ได้จำกกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
a = ค่ำคงที่หรือจุดตัดแกน Y 
b = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยหรือค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลง ใน Y เมื่อ x เปลี่ยนแปลงไป  

1 หน่วย 
x = ค่ำสังเกตของตัวแปรพยำกรณ์ 
เขียนสมกำรพยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Y) ที่อยู่

ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังน้ี 
Y = 0.105 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 - 5.704x5+ 0.297x6 + 0.403x7 
จำกสมกำรพยำกรณ์ แทนอำชีพ (x5) โดยก ำหนดให้อำชีพเกษตรกรรม = 1 ส่วนตัวแปร

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (x1) กำรรับรู้บทบำท (x2)  จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน (x3) ควำมรู้ 
(x4) ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. (x6) และ เจตคติ (x7) ไม่ต้องแทนค่ำโดยให้ถือว่ำเป็นค่ำคงที่ 

จะได้  
Y = 0.105 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 - 5.704(1)+ 0.297x6 + 

0.403x7 
Y1 = - 5.599 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 + 0.297x6 + 0.403x7 
จำกสมกำรพยำกรณ์ แทนอำชีพ (x5) โดยก ำหนดให้อำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ = 

0  ส่วนตัวแปรแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (x1) กำรรับรู้บทบำท (x2)  จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน(x3) ควำมรู้ (x4) ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. (x6) และ เจตคติ (x7) ไม่ต้องแทนค่ำโดยให้ถือว่ำ
เป็นค่ำคงที่ 

จะได้ 
Y = 0.105 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 - 5.704(0)+ 0.297x6 + 

0.403x7 
Y2 = 0.105  + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 + 0.297x6 + 0.403x7 
กำรแปลผล  
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เน่ืองจำกตัวแปรพยำกรณ์ในที่ น้ีมีทั้งที่ เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) คือ ตัวแปร
อำชีพ (อำชีพเกษตรกรรม = 1, อำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ = 0) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
กำรเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยของตัวแปรอำชีพเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำก 1 (อำชีพเกษตรกรรม) เป็น 0 
(อำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจเพศหญิง) หรือกำรเปลี่ยนแปลงจำก 0 (อำชีพพนักงำนของรัฐ/ 
รัฐวิสำหกิจ) เป็น 1 (อำชีพเกษตรกรรม) ส่วนตัวแปรพยำกรณ์ที่เป็นตัวแปรต่อเน่ืองอื่น ๆ ให้แทนค่ำ
ไปตำมค่ำของตัวแปรน้ัน ๆ แต่ในตัวอย่ำงน้ีจะให้ค่ำของตัวแปรแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้
บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และเจตคติมีค่ำคงที่ 
(อำจจะแทนค่ำของตัวแปรแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน ควำมรู้ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และเจตคติลงในสมกำรก็ได้ แต่ตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่ำ
เท่ำกันทุก ๆ สมกำรพยำกรณ์) เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบลักษณะของตัวแปรหุ่นจำกกำรแทนค่ำต่ำง ๆ 
ดังน้ี 

Y1 = - 5.599 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 + 0.297x6 + 0.403x7 
หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Y) ส ำหรับควำม
เป็นอำชีพเกษตรกรรม มีค่ำต่ ำกว่ำอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มอ้ำงอิง (Y2 = 
0.105 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 + 0.297x6 + 0.403x7) อยู่ Y1 - Y2 เท่ำกับ -
5.704 โดยค่ำของตัวแปรแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นใน
ชุมชน ควำมรู้ ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. และเจตคติมีค่ำคงที่ น่ันแสดงว่ำ ถ้ำกลุ่มประชำกรที่
ต้องกำรอ้ำงอิงเป็นกลุ่มที่มีอำชีพเกษตรกรรมและอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจและมีค่ำเฉลี่ย
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ ระยะเวลำใน
กำรเป็น อสม. และเจตคติเท่ำกันทั้งสองกลุ่ม กลุ่มประชำกรที่มีอำชีพเกษตรกรรมจะมีค่ำเฉลี่ยของผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนต่ ำกว่ำกลุ่มประชำกรที่มีอำชีพพนักงำนของ
รัฐ/ รัฐวิสำหกิจอยู่ -5.704 คะแนน 

Y2 = 0.105 + 0.338x1 + 0.346x2 + 1.835x3 - 1.151x4 + 0.297x6 + 0.403x7 
หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (Y) ส ำหรับควำม
เป็นอำชีพพนักงำนของรัฐ/ รัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีค่ำเท่ำกับค่ำคงที่ของสมกำรพยำกรณ์ โดยค่ำของตัวแปร
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรรับรู้บทบำท จ ำนวนกำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน ควำมรู้ ระยะเวลำใน
กำรเป็น อสม. และเจตคติมีค่ำคงที่ 



 

 
 

 

ภำคผนวก ข กิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

 
กำรด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข

ประจ ำหมู่บ้ำนเพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังน้ี 

 
1. แบบแผนกำรทดลอง 

 

E O1  X1-3 , X4-9 O2 

   4 สัปดำห์ 8 สัปดำห์ 

    

C O3  O4 

    

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 E  หมำยถึง กลุ่มทดลอง (Experiment group) 
 C  หมำยถึง กลุ่มควบคุม (Control group) 
 O1  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
     สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ก่อนทดลองในกลุ่มทดลอง สัปดำห์ที่ 1 
 O2  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
     สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หลังทดลองในกลุ่มทดลอง สัปดำห์ที่ 12 
 O3  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
     สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ก่อนทดลองในกลุ่มควบคุม สัปดำห์ที่ 1 
 O4  หมำยถึง กำรวัดประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
     สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หลังทดลองในกลุ่มควบคุมสัปดำห์ที่ 12 

X1-3 หมำยถึง จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมองค์ประกอบที่ 1 - 4 ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 
X 4-9 หมำยถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนตำมองค์ประกอบที่ 5 - 9 ในสัปดำห์ที่ 1 - 4 
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1.1  ประชำกรคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 93 คน  

1.2  กลุ่มตัวอย่ำงคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณขนำด
ตัวอย่ำงส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัยเชิงทดลอง ชนิดกลุ่มตัวอย่ำง 2 
กลุ่ม ได้ขนำดตัวอย่ำง จ ำนวน 76 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 
sampling) ดังน้ี 

1.2.1 กลุ่มทดลองที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 38 คน  

1.2.2 กลุ่มควบคุมที่ศึกษำคือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 38 คน 

2. ข้ันเตรียมกำร 
2.1  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรถึงส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหนังสือบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่  อว 0603.02/1921 เร่ือง ขอควำมร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อกำรวิจัย  
ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 

2.2  ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยถึง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขอควำมร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตำมหนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยที่ สท 0032.003.6/3503 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 

2.3  ติดต่อประสำนงำนกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง ชี้แจงวัตถุประสงค์วิจัย วิธีด ำเนินกำร ระยะเวลำ และ
แผนกำรด ำเนินกิจกรรมแก่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนระดับ
ต ำบลและระดับหมู่บ้ำน เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในเดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม 2563 

2.4  เตรียมเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
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3. ข้ันด ำเนินกำร 
3.1  หลังจำกได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำวต้นแล้ว ผู้วิจัยอธิบำยอย่ำงละเอียด

กับกลุ่มตัวอย่ำง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์กำรวิจัย ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรตอบแบบสอบถำมหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วมวิจัย  

3.2  เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 1 ก่อนกำรทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
แบบสอบถำม 

3.3  จัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนในกลุ่มทดลอง โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
และใช้ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 4 สัปดำห์ ดังน้ี 

3.3.1  กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำโชติ ต ำบลวังทองแดง อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 จิตอำสำ (Voluntary) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) กำร
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 2) กำรพัฒนำจิตอำสำ และ 3) บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนจิต
อำสำ โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง 

องค์ประกอบที่  3 กำรรับรู้บทบำท (Role perception) ประกอบด้วย 3 
หัวข้อคือ 1) บทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2) หน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน และ 3) ควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยใช้ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง 

องค์ประกอบที่  3 ควำมต้ังใจ (Intention) ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ 1) 
ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้ังใจ 2) กำรสร้ำงควำมต้ังใจในท ำงำน และ 3) ท ำงำนส ำเร็จด้วยควำม
ต้ังใจ โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ชั่วโมง 

3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรมอบหมำยภำรกิจให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่ จ ำนวน 4 สัปดำห์ 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้วิจัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 

องค์ประกอบที่  4 กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) โดยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่จัดขึ้นทุกขั้นตอนต้ังแต่กำร
ร่วมวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรแบ่งหน้ำที่ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในทีมงำน ภำยใต้กำรมีภำวะผู้น ำของประธำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
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องค์ประกอบที่ 5 ภำคีเครือข่ำย (Association network) โดยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมกับภำคีเครือข่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมภำคีเครือข่ำยจัดขึ้น
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่  6  กำรมี ส่ วน ร่วม  (Participation) โดยอำสำสมั ค ร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเปิดโอกำสให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยเริ่มต้ังแต่กำรแบ่งปันข้อมูล ปรึกษำหำรือ กำรเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง กำรร่วมมือ และเสริมพลังเพิ่มอ ำนำจ หรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่  7 แรงสนับสนุนทำงสังคม (Social support) โดยให้กำร
สนับสนุนด้ำนอำรมณ์/ควำมรู้สึก ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนคือ 1) ได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ 
ภำคีเครือข่ำย/ สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง 2) ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/ ข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิบัติงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 3) ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ/ เงินหรืองบประมำณ/ 
ทีมงำนช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนจำกภำคีเครือข่ำยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ 4) ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรและค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในกำรประชุมประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

องค์ประกอบที่  8 แรงจูงใจ (Motivation) โดยหน่วยงำนสำธำรณสุข 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรกำรเชิดชูเกียรติ ประกำศ
เกียรติคุณ หรือรำงวัลอื่น ๆ ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
ประจ ำเดือน 

องค์ประกอบที่  9 กำรยอมรับนับถือ (Recognition) โดยหน่วย งำน
สำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย ให้กำรยอมรับนับถือ
หรือยกย่องแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

3.4  เก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 2  หลังกำรทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คร้ังที่ 1 ภำยหลังจัดกิจกรรมตำมรูปแบบกำรพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนไปแล้ว 8 สัปดำห์ 
 



 

 
 

 

ภำคผนวก ค เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  

แบบสอบถำม 
วิทยำนิพนธ์เรื่อง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
ผู้วิจัย ว่ำที่ร้อยตรียุทธนำ แยบคำย 

นิสิตหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
ค ำช้ีแจง 
แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 ส ำหรับ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน) เ ร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 2 ควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 3 เจตคติที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 4 กำรรับรู้บทบำทเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 5 แรงสนับสนุนทำงสังคมที่มีต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 
โปรดตอบแบบสอบถำมทุกข้อให้ตรงกับควำมเป็นจริงและตรงควำมคิดเห็นมำกที่สุด ผู้วิจัย

จะเก็บค ำตอบของท่ำนไว้เป็นควำมลับ ซึ่งจะมีกำรท ำลำยข้อมูลทั้งหมด หลังกำรวิจัยเสร็จสิ้นสุด 1 ปี 
และขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบที่เสียหำยต่อท่ำนแต่ประกำรใด 

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
ว่ำที่ร้อยตรียุทธนำ แยบคำย 
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เลขท่ีแบบสอบถำม  
  

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะทำงประชำกรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ค ำช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง ที่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือเติมข้อควำมลง
ในช่องว่ำง (..........) ให้สมบูรณ์  

1. เพศ 1) ชำย 2) หญิง 
2. อำยุ..................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
3. สถำนภำพสมรส   
1) โสด 2) สมรส 3) หย่ำ 4) หม้ำย/ร้ำง 

4. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  

1) ประถมศึกษำ 2) มัธยมต้น 3) มัธยมปลำย/ปวช.  4) อนุปริญญำ/ปวส.
5) ป.ตรี  6) อื่น ๆ ระบุ)...............................  

5.  อำชีพหลัก  

1) รับจ้ำง 2) เกษตรกรรม 3) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
4) งำนบ้ำน 5) เลี้ยงสัตว์  6) พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 

7) นักกำรเมืองท้องถิ่น  8) อื่น ๆ (ระบุ)............................... 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บำท (โดยประมำณ)  
7. บทบำทในครอบครัว    
1) หัวหน้ำครอบครัว  2) สมำชิกครอบครัว  3) อื่น ๆ (ระบุ)............................... 

8. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวทั้งหมด........................คน   
9. ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. รวม..................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
10. กำรใช้สมำร์ทโฟน     1) ใช้ 2) ไม่ใช้ 
11. จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ…………………หลังคำเรือน 
12. กำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 1) ได้รับ 2) ไม่ได้รับ  
13. กำรนิเทศงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 1) ได้รับ 2) ไม่ได้รับ 
14. กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) หำกไม่มีให้ข้ำมไปส่วนที่ 2  
❑1) อำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 
❑2) คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) 

❑3) คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล (คกส.ต.) 
❑4) ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
❑5) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
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❑6) อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
❑7) อำสำพัฒนำชุมชน (อช.)   

❑8) อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 
❑9) แพทย์ประจ ำต ำบล   

❑10) กรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 
❑11) คณะกรรมกำรชุมชน   
❑12) ผู้ใหญ่บ้ำน  

❑13) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน   
❑14) ประธำนกรรมกำรชุมชน 

❑15) รองประธำนกรรมกำรชุมชน   
❑16) สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) 
❑17) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.)   

❑18) รองนำยก อบต.   
❑19) รองนำยกเทศมนตรี    

❑20) อื่น ๆ (ระบุ)............................... 
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ส่วนท่ี 2 ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ให้ท่ำนพิจำรณำว่ำ ข้อควำมต่อไปน้ี ถูกหรือผิด ถ้ำเห็นว่ำถูกให้ใส่เคร่ืองหมำย ✓ 

และถ้ำเห็นว่ำผิดให้ใส่เคร่ืองหมำย  ลงในช่องว่ำงหลังข้อควำมแต่ละข้อ 
  

ข้อ ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ค ำตอบ 
 
1 

กำรส่งเสริมสุขภำพ 
กำรส่งเสริมสุขภำพเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้บุคคลและชุมชน เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและก ำหนดสิ่งต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อสุขภำพ อันจะ
ก่อให้เกิดกำรมีสุขภำพดีในอนำคต 

 

2 ประชำชนทุกคนควรมีกำรออกก ำลังกำยหรือเล่นกีฬำ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 - 
5 วันๆ ละ 30 นำที จะช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคได้ 

 

3 ประชำชนทุกคนควรกินผัก ผลไม้ ให้หลำกหลำย อย่ำงน้อยวันละคร่ึงกิโลกรัม   
4 ไม่สำมำรถป้องกันโรคที่เกิดจำกพฤติกรรมเสี่ยง เช่น โรคอ้วน โรคเบำหวำน โรค

ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น  
 

5 สิ่งหน่ึงที่บอกถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลของประชำชนคือ น้ ำหนักตัวของแต่ละ
คน ดังน้ัน อสม. ต้องส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังน้ ำหนักของตนเองและประชำชน 

 

6 กำรบริโภคอำหำรและกำรใช้พลังงำนอย่ำงสมดุลเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรส่งเสริม
สุขภำพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ซึ่งสำมำรถดูได้จำกควำมสูงของแต่ละคนได้ 

 

7 กำรสร้ำงสุขภำพในเรื่องอำรมณ์ควรเน้นประชำชนให้รู้จักแสดงอำรมณ์ให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ว่ำชอบหรือไม่ชอบอย่ำงเปิดเผย 

 

8 แม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว ต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน และ
หลังจำกน้ันให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอำหำรที่เหมำะสมตำมวัย 

 

 
9 

กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
โรคไม่ติดต่อ หมำยถึง โรคที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่ำงบุคคลทำง
พำหะน ำโรค หรือทำงสำรคัดหลั่งต่ำง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบำหวำน โรคควำมดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 

 

10 สำเหตุของโรคไม่ติดต่อมำจำกพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ กินอำหำรหวำน มัน เค็มจัด 
กินมำกเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย ประกอบกับกำรใช้ชีวิตที่กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยน้อย ไมไ่ด้ออกก ำลังกำย สูบบุหร่ี ด่ืมสุรำ  

 

11 ผู้หญิงไทยทุกคนที่มีอำยุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก
ทุกปี 
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ส่วนท่ี 2 ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
  

ข้อ ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ค ำตอบ 
12 โรคติดต่อ หมำยถงึ โรคที่สำมำรถถ่ำยทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่ำงบุคคล โดยมีเชื้อ

โรคต่ำง ๆ เป็นสำเหตุของโรค  
 

13 โรคระบำดเป็นอันตรำยและท ำให้เกิดควำมเสียหำยมำกที่สุด  
14 โรคระบำดสำมำรถป้องกันได้ หรือลดควำมรุนแรงได้ด้วยวิธีกำรป้องกัน ควบคุม

โรคอย่ำงเป็นระบบ ถูกวิธี รวดเร็ว และด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 

15 กำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ืองและค้นหำโรคหรือสัตว์ปีกตำยผิดปกติได้เร็วเป็นหัวใจ
ส ำคัญของกำรควบคุมโรคไข้หวัดนกที่ถูกต้องและดีที่สุด 

 

16 กลุ่มที่เสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 2009 รุนแรง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ คนอ้วนมำก คนที่มีภูมิต้ำนทำน
ต่ ำ เด็กเล็ก และคนชรำ 

 

17 กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำยที่เป็นพำหะน ำโรคไข้เลือดออก ท ำเดือน
ละคร้ังก็เพียงพอแล้ว 

 

18 กำรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลำยกัด ประชำชนสำมำรถท ำได้โดยกำรดูแลหน้ำต่ำง 
ประตู ช่องลมไม่ให้ยุงเข้ำ จัดข้ำวของในบ้ำนไม่ให้กองสุมกัน นอนในมุ้งหรือ
ทำยำกันยุง 

 

19 กำรป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ส ำคัญคือ ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยที่เป็น
พำหะน ำโรค 

 

 
20 

กำรฟ้ืนฟูสุขภำพ 
กำรฟื้นฟูสุขภำพ หมำยถงึ กำรแก้ไขสภำพร่ำงกำยทีเ่กิดขึ้นและฟื้นฟูเพื่อให้
สมรรถภำพร่ำงกำย สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติหรือใกลเ้คียงกับปกติ 
รวมทั้งกำรประเมินกำรสญูเสยีสมรรถภำพร่ำงกำยภำยหลังจำกกำรที่ได้รับกำร
ฟื้นฟูเต็มที่แล้ว 

 

21 อสม. ช่วยฟื้นฟูสุขภำพในกลุ่มผู้ป่วยในระยะพักฟื้น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนหรือติด
เตียง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอำยุ และกลุ่มผู้พิกำร 

 

22 ผู้ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ ต้องได้รับกำรฟื้นฟูสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง   
23 เครือข่ำยที่มีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรฟื้นฟูสุขภำพประกอบด้วยหน่วยงำน

ภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้น ำท้องถิ่น 
ผู้น ำท้องที่ และ อสม. 
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ส่วนท่ี 2 ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
  

ข้อ ควำมรู้เก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ค ำตอบ 
 

24 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค หมำยถึง กำรดูแลเฉพำะเร่ืองอำหำรกำรกินแต่เพียงอย่ำงเดียว 

 

25 ในปัจจุบันเคร่ืองส ำอำงทุกชนิดที่จ ำหน่ำยในท้องตลำดเป็นเคร่ืองส ำอำงควบคุม
ต้องแสดงเลขที่รับแจ้งเคร่ืองส ำอำงบนฉลำกแทนเคร่ืองหมำย อย. 

 

26 สถำนีวิทยุชมุชนสำมำรถออกอำกำศโฆษณำยำ อำหำร และเคร่ืองมือแพทยไ์ด้โดย
ไม่ต้อง ขออนุญำต 

 

27 อสม. และชุมชนสำมำรถเฝ้ำระวังสถำนที่ผลิตอำหำรที่อยู่ในชุมชน ช่วยให้
ผู้บริโภคปลอดภัยจำกกำรบริโภคอำหำรได้ 

 

28 สำยด่วน 1669 เป็นสำยด่วน อย. ที่ให้ข้อมูลควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
เป็นช่องทำงร้องเรียนอีกช่องทำงหน่ึง 
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ส่วนท่ี 3 เจตคติท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมต่อไปน้ีมำกน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย ✓ 

ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
1. อสม. เป็นจิตอำสำท ำงำนโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

     

2. อสม. เป็นผู้มีควำมเสยีสละต่อ
ส่วนรวม 

     

3. อสม. เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน
กำรพัฒนำสุขภำพของประชำชน 

     

4. อสม. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนสุขภำพด้วยกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพใน 5 กลุ่มวัย 

     

5. อสม. เป็นต้นแบบในกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภำพด้วย 
3 อ. 2 ส. (อำหำร ออกก ำลงักำย 
อำรมณ์ ไม่สูบบหุร่ี และไม่ด่ืมสุรำ)  

     

6. อสม. เป็นผู้ที่สมควรได้รับกำร
ยกย่อง 

     

7. ประชำชนในชุมชนมีสขุภำพดี
มำกน้อยเพยีงใดขึ้นอยู่กับกำร
ปฏิบัติงำนของ อสม. 

     

8. อสม. เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน
กำรเฝ้ำระวงัโรคโรคติดต่อในชุมชน 
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ส่วนท่ี 3 เจตคติท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
9. กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำ
ยุงลำยได้มำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
กำรปฏิบัติงำนของ อสม. 

     

10. กำรป้องกันและกำรควบคุม
โรคสำมำรถท ำได้ทั้งในโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

     

11. อสม. เป็นก ำลังหลักในกำรคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิต
สูง 

     

12. โรคไม่ติดต่อสำมำรถรักษำให้
หำยขำดได้ 

     

13. ผู้ที่มีสขุภำพดีควรได้รับกำร
ฟื้นฟูสุขภำพ 

     

14. อสม. เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน
กำรฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วยใน
ชุมชน  

     

15. กำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกำร
ดูแลเฉพำะเรื่องสิ่งที่กินได้แต่เพียง
อย่ำงเดียว 

     

16. เมื่อเห็นเคร่ืองหมำย อย. ที่
ฉลำกผลิตภัณฑ์แล้วไม่ต้อง
ตรวจสอบเลข อย. อีก 
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ส่วนท่ี 3 เจตคติท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
17. อสม. เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
กฎหมำยกับผู้ที่ท ำผิดกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
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ส่วนท่ี 4 กำรรับรู้บทบำทเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ท่ำนคิดว่ำกำรปฏิบัติในข้อควำมต่อไปน้ี ควรเป็นบทบำทหน้ำที่ของท่ำนมำกน้อย

เพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย✓ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

ข้อควำม 
ควรเป็นบทบำทหน้ำท่ีของท่ำน 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มวัย      
2. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพด้วย 3 อ. 2 ส. 
(อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ ไม่สูบบุหร่ี และไม่
ด่ืมสุรำ) 

     

3. กำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรค
อุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ โรคมือเท้ำปำก 
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก 
โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรคไข้ซิกำ โรคไข้ฉี่หนู และ
โรคตำแดง เป็นต้น 

     

4. กำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน      
5. กำรควบคุมโรคติดต่อในชุมชน      
6. กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

     

7. กำรค้นหำกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ      
8. กำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ 

     

9. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยในระยะพักฟื้น      
10. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง      
11. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนหรือติด
เตียง 

     

12. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ      
13. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้พิกำร      
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ส่วนท่ี 4 กำรรับรู้บทบำทเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 
ควรเป็นบทบำทหน้ำท่ีของท่ำน 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

14. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
สุขภำพ 

     

15. กำรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำงอย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย 

     

16. กำรวิเครำะห์ปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์ด้ำน
อำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง ในพื้นที่อย่ำง
เหมำะสม 

     

17. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์ด้ำนอำหำร 
ยำ และเคร่ืองส ำอำง ในพื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

     

18. กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

     

 
  



 

 

270 

ส่วนท่ี 5 แรงสนับสนุนทำงสังคมท่ีมีต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

ค ำช้ีแจง กำรปฏิบัติงำนในฐำนะ อสม. ของท่ำน ท่ำนเคยได้รับกำรสนับสนุนในเร่ืองต่อไปน้ีหรือไม่

เพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย ✓ลงในช่องว่ำง ตำมควำมเป็นจริง 
 

กำรได้รับกำรสนับสนุน 
เพียงพอ 

(3) 
ไม่เพียงพอ 

(2) 
ไม่เคยได้รับ 

(1) 
1. ด้ำนอำรมณ์/ควำมรู้สึก    
1.1 ท่ำนได้รับกำรชื่นชมในกำรปฏิบัติงำน    
1.2 ท่ำนได้รับก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน    
1.3 ท่ำนได้รับควำมไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำน    
2. ด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ    
2.1 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำก
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

   

2.2 ท่ำนได้รับข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง    
2.3 ท่ำนได้รับข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถน ำ
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นได้ 

   

3. ด้ำนทรัพยำกร    
3.1 ท่ำนได้รับทีมงำนช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน    
3.2 ท่ำนได้รับวัสดุหรืออุปกรณ์ เช่น กระดำษ สมุด 
ดินสอ ปำกกำ  

   

3.3 ท่ำนได้รับเคร่ืองมือในกำรปฏิบัติงำน เช่น เคร่ืองวัด
ควำมดันโลหิต เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก ปรอทวัดไข้ สำยวัดตัว 

   

3.4 ท่ำนได้เงินหรืองบประมำณสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำน 

   

4. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร    
4.1 ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ อสม.    
4.2 ท่ำนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ อสม.    
4.3 ท่ำนได้รับค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนของ อสม.    
4.4 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงโทรทัศน์    
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ส่วนท่ี 5 แรงสนับสนุนทำงสังคมท่ีมีต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

กำรได้รับกำรสนับสนุน 
เพียงพอ 

(3) 
ไม่เพียงพอ 

(2) 
ไม่เคยได้รับ 

(1) 
4.5 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงวิทยุ    
4.6 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงอินเตอร์เน็ตทั่วไป    
4.7 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงเว็บไซต์ อสม.com    
4.8 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงสังคมออนไลน์ เช่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ก 

   

4.9 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงแอปพลิเคชัน
สมำร์ต อสม.(SMART อสม.) หรือ อสม. ออนไลน์ 

   

4.10 ท่ำนได้รับข่ำวสำรสำธำรณสุขทำงแอปพลิเคชัน
ด้ำนสุขภำพ เช่น RDU รู้เรื่องยำ, Thai CV risk score, 
DoctorMe, KhunLook คุณลูก, GIS Health: ค้นหำ
สถำนพยำบำล และ ThaiEMS1669: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมต่อไปน้ีมำกน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย ✓ 

ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
ปัจจัยจูงใจหรือกระตุ้น      
1. ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน       
1.1 ท่ำนสำมำรถแก้ไขปัญหำในกำรปฏบิัติงำน
ได้เป็นอย่ำงดี 

     

1.2 ท่ำนประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน      
1.3 กำรปฏิบัติงำนของท่ำนสำมำรถวัดผลกำร
ปฏิบัติงำนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

     

2. ด้ำนกำรยอมรับนับถือ      
2.1 ผลกำรปฏิบัติงำนของท่ำนท ำให้ท่ำนมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ 

     

2.2 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำ
ท้องถิ่น เพ่ือนบ้ำน บุคคลในครอบครัว และ
เพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ  ทั้งในและ
นอกหน่วยงำนชื่นชมต่อผลงำนของท่ำน 

     

2.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำ
ท้องถิ่น เพ่ือนบ้ำน บุคคลในครอบครัว และ
เพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ  ทั้งในและ
นอกหน่วยงำนยอมรับในควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนของท่ำน 

     

2.4 ผลกำรปฏิบัติงำนของท่ำนมักถูกกล่ำวถึง
และน ำไปใช้เป็นแบบอย่ำง          

     

2.5 สิทธิได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ
อำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่นตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนดมีควำมเหมำะสม 
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ)  
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
2.6 สิทธิได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ตำม
หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณำภรณ์ ส ำหรับ อสม.ดีเด่นระดับชำติ
มี 
ควำมเหมำะสม 

     

3. ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน      
3.1 กำรปฏบิัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีข่อง อส
ม. ท ำให้ท่ำนได้รบัควำมรูเ้พ่ิมเติม เช่น กำร
ฝึกอบรม กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ และ
กำรศึกษำดูงำนอยูส่ม่ ำเสมอ 

     

3.2 กำรปฏิบัติงำนปัจจุบันก่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำในชีวิต เช่น กำรได้รับเลือกให้
เป็นผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น 
กรรมกำรหมู่บ้ำน อสม.ดีเด่นระดับ 
ต่ำง ๆ  ประธำนชมรม อสม. หรือต ำแหน่ง
ส ำคัญ 
อื่น ๆ  

     

3.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำ
ท้องถิ่น เพ่ือนบ้ำน บุคคลในครอบครัว และ
เพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ เปิด
โอกำสและให้กำรสนับสนุนแก่ท่ำนให้ได้รับ
กำรพัฒนำ 
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ)  
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
ศักยภำพของตนเองอยู่เสมอ เช่น กำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำนประกวดแข่งขันในระดับ
ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ 

     

4. ด้ำนลักษณะงำน      
4.1 ท่ำนเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เป็น
งำนที่น่ำสนใจและท้ำทำย 

     

4.2 ท่ำนปฏิบัติงำนตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของท่ำน 

     

4.3 กำรปฏิบัติงำนของ อสม. มีรูปแบบแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

     

5. ด้ำนควำมรับผิดชอบ      
5.1 ท่ำนรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับ
ท่ำน 

     

5.2 ท่ำนรับผิดชอบกำรปฏบิัติงำนที่เหมำะสม
กับต ำแหน่งหรือหน้ำที่ของท่ำน 

     

5.3 ท่ำนมีอิสระในแก้ไขปัญหำ และอุปสรรค
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 

     

ปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย      
1. ด้ำนเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน      
1.1 จำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมเหมำะสมกบัค่ำ
ป่วยกำร 1,000 บำทต่อเดือนที่ได้รับ  

     

1.2 สวัสดิกำรช่วยเหลือในกำรรักษำพยำบำล
จำกโรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีควำมเหมำะสม 

     

1.3 สวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำห้องพิเศษและ
ค่ำอำหำรพิเศษจำกโรงพยำบำลหรือหน่วย
บริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมี
ควำมเหมำะสม 

     

1.4 สิทธิได้รับบัตรประจ ำตัว อสม. มีควำม
เหมำะสม 
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ)  
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็น
ด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย (2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
1.5 สิทธิในกำรแต่งเครื่องแบบ อสม. ชุดพิธีกำร
และชุดปฏิบัติกำร มีควำมเหมำะสม 

     

2. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงำน      
2.1 เพ่ือนร่วมงำนให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน
กับท่ำนด้วยดี 

     

2.2 ท่ำนเต็มใจที่จะร่วมมือในกำรท ำงำนกับทุกคน
เพ่ือให้งำนส ำเร็จ 

     

2.3 ท่ำนกับเพ่ือนร่วมงำน ไม่เคยมีปัญหำทะเลำะ
เบำะแว้งกันเลย แม้จะมขี้อขัดแย้งเกิดขึ้นในกำร
ท ำงำน ท่ำนก็สำมำรถท ำควำมเข้ำใจกับเพ่ือน
ร่วมงำนได้ 

     

3. ด้ำนสภำพในกำรท ำงำน      
3.1 สภำพแวดล้อมรอบตัวท่ำนเอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

     

3.2 ท่ำนสำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนในชุมชนได้
อย่ำงสะดวก และปลอดภัย 

     

3.3 ท่ำนมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ได้มำตรฐำน
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน 

     

3.4 คนในชุมชนให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อมูล และให้
กำรตอบรับท่ำนเป็นอย่ำงดี 

     

4. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำน      
4.1 สิทธิได้รับเข็มที่ระลึกกำรปฏิบัติงำนครบ 10 ปี 
20 ปี  30 ปี และ 40 ปี มีควำมเหมำะสม 

     

4.2 สิทธิได้รับโควตำศึกษำในสถำบันพระบรมรำช
นกตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดของ อสม. 
และบุตร มีควำมเหมำะสม 
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ)  
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
4.3 สิทธิที่จะได้รับสิทธปิระโยชน์อื่น ๆ 
รวมทั้งกองทุนต่ำง ๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของ 
อสม. ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขหรือ
หน่วยงำนอื่นก ำหนด มีควำมเหมำะสม 

     

4.4 กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของทำง
กระทรวงสำธำรณสุข มีควำมเหมำะสม 

     

4.5 กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ. อบต. 
เทศบำล มีควำมเหมำะสม 

     

4.6 กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของชุมชนหรือ
มำตรกำรทำงสังคมด้ำนสุขภำพของชุมชน มี
ควำมเหมำะสม  

     

4.7 กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มีควำม
เหมำะสม 

     

4.8 กำรนิเทศติดตำมจำกเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขมีควำมเหมำะสม 

     

4.9 กำรบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขมีควำมเหมำะสม 

     

4.10 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร อสม. 
รวมถึงกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร มีควำม
เหมำะสม 

     

5. ด้ำนควำมม่ันคงในงำน      
5.1 ท่ำนรู้สึกว่ำงำนในต ำแหน่ง อสม. มีควำม
มั่นคง 

     

5.2 ท่ำนรู้สึกมั่นใจในกำรท ำงำนในต ำแหน่ง อส
ม. 

     

5.3 ท่ำนรู้สึกว่ำปลอดภัยในกำรท ำงำน      
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ส่วนท่ี 6 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ)  
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(1) 
6. ด้ำนวิธีปกครองบังคับบัญชำ      
6.1 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของผู้น ำ
ชุมชนหรือผู้น ำท้องที่ เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน มี
ควำมเหมำะสม 

     

6.2 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของผู้น ำ
ท้องถิ่น เช่น นำยกเทศมนตรี นำยก อบต. มี
ควำมเหมำะสม 

     

6.3 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มีควำมเหมำะสม 

     

6.4 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของ
ประธำน อสม. ระดับหมู่บ้ำน มีควำมเหมำะสม 

     

6.5 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของ
ประธำน อสม. ระดับต ำบลหรือหน่วยบริกำร
สุขภำพ มีควำมเหมำะสม 

     

6.6 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของ
ประธำน อสม. ระดับอ ำเภอ มีควำมเหมำะสม 

     

6.7 รูปแบบกำรปกครองบังคับบัญชำของ
ประธำน อสม. ระดับจังหวัด มีควำมเหมำะสม 
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ส่วนท่ี 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ใน 1 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้ปฏิบัติในเร่ืองต่อไปน้ี บ่อยคร้ังเพียงใด โดยโปรด

เขียนเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับกำรปฏิบัติงำนของท่ำน  
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง  
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพ      
1.1 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) 

     

1.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภำพในกลุม่
เด็กวัยเรยีน (5 - 14 ปี) 

     

1.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
เด็กวัยรุ่น (15 - 21 ปี) 

     

1.4 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
วัยท ำงำน (15 - 59 ปี) 

     

1.5 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิกำร 

     

1.6 กำรคัดกรองเพ่ือประเมินพฤติกรรม
สุขภำพเบื้องต้นและตรวจประเมินสุขภำพ
พร้อมจดบันทึกข้อมูล 

     

1.7 กำรจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วย 3 อ. 2 ส. (อำหำร ออกก ำลังกำย 
อำรมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมสุรำ) 
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ส่วนท่ี 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง  
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

2. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค      
2.1 ท่ำนเฝ้ำระวังโรคติดต่อในชุมชน เช่น 
โรคอุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ โรคมือ
เท้ำปำก โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก 
โรคไข้ซิกำ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคไขฉ้ี่หนู และโรคตำแดง 
เป็นต้น  

     

2.2 ท่ำนด ำเนินกำรป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 

     

2.3 ท่ำนด ำเนินกำรควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 

     

2.4 ท่ำนเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง 
เป็นต้น 

     

2.5 ท่ำนคัดกรองและค้นหำกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อ 

     

2.6 ท่ำนให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

     

3. กำรฟ้ืนฟูสุขภำพ      
3.1 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำ
กำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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ส่วนท่ี 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง  
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

3.2 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำ
กำรดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนหรือติดเตียง 

     

3.3 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำร
ดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

     

3.4 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูป้่วยโรคเรื้อรัง      
3.5 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้ำนหรือ 
ติดเตียง 

     

3.6 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูสู้งอำยุ และผู้
พิกำร 

     

3.7 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูป้่วยในระยะ
พักฟ้ืน 

     

3.8 ท่ำนติดตำมผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลหรือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

     

4. กำรคุ้มครองผู้บริโภค      
4.1 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำร
เลือกกินอำหำรอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

     

4.2 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำร
เลือกกินยำอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
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ส่วนท่ี 7 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง  
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

4.3 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำร
เลือกใช้เครื่องส ำอำงอย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย  

     

4.4 ท่ำนแนะน ำให้ควรเลือกซื้อสินค้ำที่มี
เครื่องหมำย อย. 

     

4.5 ท่ำนแนะน ำวิธีตรวจสอบเครื่องหมำย 
อย. 

     

4.6 ท่ำนให้ค ำแนะน ำในกำรเลือกบริโภค
อำหำร 

     

4.7 ท่ำนวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำด้ำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เช่น อำหำร ยำ และ
เครื่องส ำอำงในพ้ืนที่อย่ำงเหมำะสม 

     

4.8 ท่ำนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

     

4.9 ท่ำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

     

 
 
 
 
 
  



 

 

282 

แบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง 
วิทยำนิพนธ์เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
ค ำช้ีแจง 
กำรสัมภำษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ส ำหรับ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน) เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งมีแนวค ำถำมส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังน้ี 

1. เพศ 1) ชำย 2) หญิง 
2. อำยุ.....................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
3. สถำนภำพสมรส  

1) โสด  2) สมรส 3) หย่ำ 4) หม้ำย/ร้ำง 
4. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  
1) ประถมศึกษำ  2) มัธยมต้น 3) มัธยมปลำย/ปวช.  

4) อนุปริญญำ/ปวส. 5) ป.ตรี 6) อื่น ๆ (ระบุ)...........  
5. อำชีพหลัก  
1) รับจ้ำง 2) เกษตรกรรม 3) ค้ำขำย/ธุระกิจส่วนตัว 

4) งำนบ้ำน 5) เลี้ยงสัตว์  6) พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 
7) นักกำรเมืองท้องถิ่น   8) อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บำท (โดยประมำณ) 
7. ท่ำนคิดว่ำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในปัจจุบันเป็น

อย่ำงไร 
8. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยอะไรบ้ำงที่ท ำให้ท่ำนปฏิบัติงำนได้ดี เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 
9. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยอะไรบ้ำงที่ท ำให้เพื่อนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำน

ได้ดี เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 
10. ท่ำนคิดว่ำ นอกจำกปัจจัยที่คุยกันไปแล้ว มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมที่ท ำให้ปฏิบัติงำนได้ดี 

เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 
11. ท่ำนคิดว่ำมีปัญหำ และอุปสรรคอะไรบ้ำง เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 
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แบบสัมภำษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้ำง 
วิทยำนิพนธ์เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ค ำช้ีแจง 
กำรสัมภำษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น และสมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน) เรื่อง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน ซึ่งมีแนวค ำถำมส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ดังน้ี 

1. เพศ 1) ชำย 2) หญิง 
2. อำยุ.....................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
3. สถำนภำพสมรส  
1) โสด  2) สมรส  3) หย่ำ 4) หม้ำย/ร้ำง 

4. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  
1) ประถมศึกษำ  2) มัธยมต้น 3) มัธยมปลำย/ปวช. 
4) อนุปริญญำ/ปวส. 5) ป.ตรี 6) อื่น ๆ (ระบุ)................. 

5. อำชีพหลัก  
1) รับจ้ำง 2) เกษตรกรรม 3) ค้ำขำย/ธุระกิจส่วนตัว  
4) งำนบ้ำน 5) เลี้ยงสัตว์  6) พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 
7) นักกำรเมืองท้องถิ่น 8) อื่น ๆ (ระบุ)............................................. 

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บำท (โดยประมำณ) 
7. ประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข/สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 
3) สมำชิกในครอบครัวของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

8. ท่ำนคิดว่ำกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในปัจจุบันเป็น
อย่ำงไร 

9. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยอะไรบ้ำงที่ท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดี 
เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 

10.ท่ำนคิดว่ำ นอกจำกปัจจัยที่พูดคุยกันไปแล้ว มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมที่ท ำให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดี เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 

11. ท่ำนคิดว่ำมีปัญหำ และอุปสรรคอะไรบ้ำง เพรำะเหตุใด ท ำไมถึงคิดเช่นน้ัน 
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แนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม 
วิทยำนิพนธ์เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
ค ำช้ีแจง 
แนวทำงกำรสนทนำกลุ่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 2 ส ำหรับ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น) เรื่อง 
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

ผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำรสนทนำ ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ร่วมสนทนำมำพบกันเร่ิมด้วยกำรท ำ
ควำมรู้จักกัน ให้ทุกคนได้ผ่อนคลำยและรู้สึกคุ้นเคยกันพอสมควร จำกน้ันผู้วิจัยเริ่มด ำเนินกำรสนทนำ
กลุ่ม โดยเริ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำ กล่ำวขอบคุณที่มำร่วมสนทนำกลุ่ม ขอให้ทุกคนพูดได้
โดยไม่กังวลเรื่องถูกผิด กำรรักษำควำมลับ กำรน ำข้อมูลไปใช้ และขออนุญำตให้ผู้ช่วย นักวิจัยบันทึก
เทปกำรสนทนำกลุ่มพร้อมบันทึกภำพ หลังจำกน้ันผู้วิจัยจุดประเด็นกำรสนทนำกลุ่มด้วยค ำถำม
ปลำยเปิดเริ่มค ำถำมแรกเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นในฐำนะคนนอก จำกน้ันเป็นค ำถำมที่
ดึงให้เข้ำใกล้ตัวผู้ร่วมสนทนำ และในระหว่ำงกำรสนทนำกลุ่มผู้วิจัยจะคอยจับประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวงสนทนำ จำกกำรจับประเด็นของผู้วิจัยจะปรับ  แนวทำงกำรสนทนำไปเรื่อยๆ ตลอดกำรเก็บ
ข้อมูล แล้วพยำยำมให้ผู้ร่วมวงสนทนำได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในทุกประเด็นให้มำกที่สุดเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แน่นและลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งมีประเด็น
กำรสนทนำกลุ่ม ดังน้ี 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปัจจัยที่
ส่งเสริม ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ผู้วิจัยน ำเสนอ (ผลกำรวิจัย
ระยะที่ 1) มีควำมครอบคลุมหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุใด 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนและปัจจัยที่
ส่งเสริมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน น ำไปใช้สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ
ผลกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนได้อย่ำงไร จงวิเครำะห์  และให้
ข้อเสนอแนะ 

3. รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมีควำม
ครอบคลุม ครบถ้วนหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุใด 
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แบบสอบถำมตรวจสอบร่ำงรูปแบบ 
วิทยำนิพนธ์เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
ค ำช้ีแจง 
แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 2 ส ำหรับอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น) เรื่อง รูปแบบกำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์ตรวจสอบร่ำง
รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในด้ำนควำมเป็น
ประโยชน์ (Utility) ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) ควำมเหมำะสม (Propriety) และควำมถูกต้อง
ครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

โปรดตอบแบบสอบถำมทุกข้อให้ตรงกับควำมเป็นจริงและตรงควำมคิดเห็นมำกที่สุด ผู้วิจัย
จะเก็บค ำตอบของท่ำนไว้เป็นควำมลับ ซึ่งจะมีกำรท ำลำยข้อมูลทั้งหมด หลังกำรวิจัยเสร็จสิ้นสุด 1 ปี 
และขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบที่เสียหำยต่อท่ำนแต่ประกำรใด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะทำงประชำกร 

ค ำช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ลงในช่อง ที่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือเติมข้อควำมลง
ในช่องว่ำง (..........) ให้สมบูรณ์ 

1. เพศ  1) ชำย  2) หญิง 
2. อำยุ.....................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 

3. สถำนภำพสมรส 1) โสด 2) สมรส 3) หย่ำ 4) หม้ำย/ร้ำง 
4. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 1) ประถมศึกษำ 2) มัธยมต้น 3) มัธยมปลำย/ปวช. 
4) อนุปริญญำ/ปวส. 5) ป.ตรี 6) อื่น ๆ ระบุ)....................  

5. อำชีพหลัก 1) รับจ้ำง 2) เกษตรกรรม 3) ค้ำขำย/ธุระกิจส่วนตัว 
4) งำนบ้ำน 5) เลี้ยงสัตว์ 6) พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 

7) นักกำรเมืองท้องถิ่น 8) อื่น ๆ (ระบุ)........................................... 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บำท (โดยประมำณ) 
7. ประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

2) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข/สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3) ผู้น ำท้องที่หรือผู้น ำท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังน้ี 
5  หมำยถึง เห็นด้วยมำกที่สุด 
4  หมำยถึง เห็นด้วยมำก 
3  หมำยถึง เห็นด้วยปำนกลำง 
2  หมำยถึง เห็นด้วยน้อย 
1  หมำยถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ด้ำน/รำยกำรประเมิน 
ระดับควำม

คิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ควำมเป็นประโยชน์ (Utility) 
1.1 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนท ำให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น 

     

1.2 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนมีประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน 

     

1.3 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนมีประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

     

2. ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) 
2.1 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้ 

     

2.2 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนมีควำมคุ้มค่ำและสอดคล้องกับเวลำและทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

     

2.3 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนสำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ ไม่ยุ่งยำก และซับซ้อนจนเกินไป 
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ส่วนท่ี 2 ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 

 

ด้ำน/รำยกำรประเมิน 
ระดับควำม

คิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. ควำมเหมำะสม (Propriety) 
3.1 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน มีควำมเหมำะสมสอดคล้องตำมบทบำทหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัคร สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

     

3.3 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนมีควำมสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องและนโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุข 

     

4. ควำมถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) 
4.1 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน มีรูปแบบที่เป็นระบบและน่ำเชื่อถือส่งผลต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วนของ
ผลกำรปฏิบัติงำน 

     

4.2 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน มีควำมถูกต้องตำมบทบำทหน้ำที่และสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของ
อำสำสมัคร สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

     

4.3 รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน มีเน้ือหำสำระครอบคลุมและชัดเจนสำมำรถที่จะน ำไปปฏิบัติงำนจริง
ได้ 
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แบบสอบถำม 
วิทยำนิพนธ์เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

 
ผู้วิจัย ว่ำที่ร้อยตรียุทธนำ แยบคำย 

 นิสิตหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ค ำช้ีแจง 
แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (กำรวิจัยระยะที่ 3 ส ำหรับอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน) เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทำงประชำกรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 2 จิตอำสำของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 3 กำรรับรู้บทบำทเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 4 ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ส่วนที่ 5 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 
โปรดตอบแบบสอบถำมทุกข้อให้ตรงกับควำมเป็นจริงและตรงควำมคิดเห็นมำกที่สุด ผู้วิจัย

จะเก็บค ำตอบของท่ำนไว้เป็นควำมลับ ซึ่งจะมีกำรท ำลำยข้อมูลทั้งหมด หลังกำรวิจัยเสร็จสิ้นสุด 1 ปี 
และขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบที่เสียหำยต่อท่ำนแต่ประกำรใด  

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม  
ว่ำที่ร้อยตรียุทธนำ แยบคำย 
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เลขท่ีแบบสอบถำม  
 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะทำงประชำกรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง ที่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือเติมข้อควำม

ลงในช่องว่ำง (..........) ให้สมบูรณ์  
1. เพศ 1) ชำย 2) หญิง 
2. อำยุ..................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
3. สถำนภำพสมรส   1) โสด   2) สมรส   3) หย่ำ   4) หม้ำย/ร้ำง 
4. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  

1) ประถมศึกษำ  2) มัธยมต้น 3) มัธยมปลำย/ปวช.  
 4) อนุปริญญำ/ปวส. 5) ป.ตรี 6) อื่น ๆ ระบุ).................................. 

5. อำชีพหลัก  

1) รับจ้ำง  2) เกษตรกรรม 3) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
4) งำนบ้ำน  5) เลี้ยงสัตว์ 6) พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 

7) นักกำรเมืองท้องถิ่น   8) อื่น ๆ (ระบุ)............................... 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บำท (โดยประมำณ)  
7. บทบำทในครอบครัว    
1) หัวหน้ำครอบครัว  2) สมำชิกครอบครัว  3) อื่น ๆ (ระบุ).......................... 

8. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวทั้งหมด........................คน   
9. ระยะเวลำในกำรเป็น อสม. รวม..................ปี (เศษมำกกว่ำ 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 
10. กำรใช้สมำร์ทโฟน     1) ใช้ 2) ไม่ใช้ 
11. จ ำนวนหลังคำเรือนที่รับผิดชอบ………………หลังคำเรือน 
12. กำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 1) ได้รับ 2) ไม่ได้รับ  
13. กำรนิเทศงำนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 1) ได้รับ 2) ไม่ได้รับ 
14. กำรมีต ำแหน่งอื่นในชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) หำกไม่มีให้ข้ำมไปส่วนที่ 2  
❑1) อำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 
❑2) คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) 

❑3) คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล (คกส.ต.) 
❑4) ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
❑5) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
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❑6) อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
❑7) อำสำพัฒนำชุมชน (อช.)   

❑8) อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 
❑9) แพทย์ประจ ำต ำบล   

❑10) กรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 
❑11) คณะกรรมกำรชุมชน   
❑12) ผู้ใหญ่บ้ำน  

❑13) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน   
❑14) ประธำนกรรมกำรชุมชน 

❑15) รองประธำนกรรมกำรชุมชน  
❑16) สมำชิกสภำเทศบำล (สท.) 
❑17) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.)  

❑18) รองนำยก อบต.   
❑19) รองนำยกเทศมนตรี   

❑20) อื่น ๆ (ระบุ)...................................... 
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ส่วนท่ี 2 จิตอำสำของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมต่อไปน้ีมำกน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย ✓ 

ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

ข้อควำม 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง  

(1) 
1. ท่ำนช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน      
2. ท่ำนมีควำมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

     

3. ท่ำนมุ่งมั่นพัฒนำสิ่งรอบตัวให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

     

4. ท่ำนมีควำมยินดีในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ส่วนรวม 

     

5. ท่ำนเสียสละเวลำ แรงกำย แรงสติปัญญำ 
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรมหรือ
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไมห่วัง
ผลตอบแทน  

     

6. ท่ำนมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น      
7. ท่ำนมีควำมสุขเมื่อได้ท ำควำมดีและเห็น
น้ ำตำเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิม้ 
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ส่วนท่ี 3 กำรรับรู้บทบำทเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ท่ำนคิดว่ำกำรปฏิบัติในข้อควำมต่อไปน้ี ควรเป็นบทบำทหน้ำที่ของท่ำนมำกน้อย

เพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

ข้อควำม 
ควรเป็นบทบำทหน้ำท่ีของท่ำน 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก
(4) 

ปำนกลำง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มวัย      
2. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพด้วย 
3 อ. 2 ส. (อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ 
ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรำ) 

     

3. กำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรค
อุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ โรคมือเท้ำ
ปำก โรคไขห้วัดใหญ่ โรคไขห้วัดนก โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรคไข้ซิ
กำ โรคไข้ฉีห่นู และโรคตำแดง เป็นต้น 

     

4. กำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน      
5. กำรควบคุมโรคติดต่อในชุมชน      
6. กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง เป็นต้น 

     

7. กำรค้นหำกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ      
8. กำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

     

9. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยในระยะ 
พักฟื้น 

     

10. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง      
11. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำน
หรือติดเตียง 

     

12. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ      
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ส่วนท่ี 3 กำรรับรู้บทบำทเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 
ควรเป็นบทบำทหน้ำท่ีของท่ำน 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก
(4) 

ปำนกลำง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

13. กำรฟื้นฟูสุขภำพกลุ่มผู้พิกำร      
14. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 

     

15. กำรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ด้ำนอำหำร ยำ และ
เคร่ืองส ำอำงอยำ่งถูกต้องและปลอดภยั 

     

16. กำรวิเครำะห์ปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง ในพื้นที่
อย่ำงเหมำะสม 

     

17. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์ด้ำน
อำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง ในพื้นที่
อย่ำงเหมำะสม 

     

18. กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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ส่วนท่ี 4 ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ท่ำนต้ังใจที่จะปฏิบัติในเร่ืองต่อไปน้ีมำกน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเคร่ืองหมำย 

✓ ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับควำมต้ังใจของท่ำนมำกที่สุด 
 

กำรปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพ      
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) 

     

1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มเด็กวัย
เรียน (5 - 14 ปี) 

     

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มเด็ก
วัยรุ่น (15 - 21 ปี) 

     

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มวัย
ท ำงำน (15 - 59 ปี) 

     

1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิกำร 

     

1.6 คัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภำพ
เบื้องต้นและตรวจประเมินสุขภำพพร้อมจด
บันทึกข้อมูล 

     

1.7 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย              
3 อ. 2 ส. (อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ ไม่
สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรำ) 

     

2. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค      
2.1 เฝ้ำระวังโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรค
อุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ โรคมือเท้ำ
ปำก โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิ
กำ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรคไข้หวัดใหญ่ โรค
ไข้ฉี่หนู และโรคตำแดง เป็นต้น  

     

2.2 ด ำเนินกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน      
2.3 ด ำเนินกำรควบคุมโรคติดต่อในชุมชน      
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ส่วนท่ี 4 ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

กำรปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

2.4 เฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น 

     

2.5 คัดกรองและค้นหำกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ      
2.6 ให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ 

     

3. กำรฟ้ืนฟูสุขภำพ      
3.1 ลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

     

3.2 ลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้ป่วยติดบ้ำนหรือติดเตียง 

     

3.3 ลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

     

3.4 ให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง      
3.5 ให้กำรชว่ยเหลือผู้ปว่ยติดบ้ำนหรือติดเตียง      
3.6 ให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร      
3.7 ให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะพักฟื้น      
3.8 ติดตำมผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งจำกโรงพยำบำล
หรือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

     

4. กำรคุ้มครองผู้บริโภค      
4.1 เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกกิน
อำหำรอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

     

4.2 เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกกินยำ
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

     

4.3 เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกใช้
เคร่ืองส ำอำงอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย  
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ส่วนท่ี 4 ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

กำรปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

4.4 แนะน ำให้ควรเลือกซื้อสินค้ำที่มีเคร่ืองหมำย 
อย. 

     

4.5 แนะน ำวิธีตรวจสอบเคร่ืองหมำย อย.      
4.6 ให้ค ำแนะน ำในกำรเลือกบริโภคอำหำร      
4.7 วเิครำะห์และแก้ไขปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ เช่น อำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำงใน
พื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

     

4.8 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

     

4.9 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
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ส่วนท่ี 5 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ค ำช้ีแจง ใน 1 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้ปฏิบัติในเร่ืองต่อไปน้ี บ่อยคร้ังเพียงใด โดยโปรด

เขียนเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่องว่ำง ที่ตรงกับกำรปฏิบัติงำนของท่ำน 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ 
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง 
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพ      
1.1 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) 

     

1.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภำพในกลุม่เด็กวัย
เรยีน (5 - 14 ปี) 

     

1.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มเด็ก
วัยรุ่น (15 - 21 ปี) 

     

1.4 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มวัย
ท ำงำน (15 - 59 ปี) 

     

1.5 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิกำร 

     

1.6 กำรคัดกรองเพ่ือประเมินพฤติกรรมสุขภำพ
เบื้องต้นและตรวจประเมินสุขภำพพร้อม จดบันทึก
ข้อมูล 

     

1.7 กำรจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 
2 ส. (อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่
ด่ืมสุรำ) 

     

2. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค      
2.1 ท่ำนเฝ้ำระวังโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรค
อุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ โรคมือเท้ำปำก 
โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกำ โรคไข้
ปวดข้อยุงลำย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไขฉ้ี่หนู และ
โรคตำแดง เป็นต้น  
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ส่วนท่ี 5 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ 
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง 
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

2.2 ท่ำนด ำเนินกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน      
2.3 ท่ำนด ำเนินกำรควบคุมโรคติดต่อในชุมชน      
2.4 ท่ำนเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น 

     

2.5 ท่ำนคัดกรองและค้นหำกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ      
2.6 ท่ำนให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพกลุ่มเสีย่ง
โรคไม่ติดต่อ 

     

3. กำรฟ้ืนฟูสุขภำพ      
3.1 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

     

3.2 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้ป่วยติดบ้ำนหรือติดเตียง 

     

3.3 ท่ำนลงเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

     

3.4 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูป้่วยโรคเรื้อรัง      
3.5 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูป้่วยติดบ้ำนหรือ ติดเตียง      
3.6 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูสู้งอำยุ และผู้พิกำร      
3.7 ท่ำนให้กำรช่วยเหลือผูป้่วยในระยะพักฟ้ืน      
3.8 ท่ำนติดตำมผู้ป่วยทีไ่ด้รับแจ้งจำกโรงพยำบำล
หรือโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล 
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ส่วนท่ี 5 ผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ต่อ) 
 

ข้อควำม 

ระดับกำรปฏิบัติ 
เป็นประจ ำ 
(มำกกว่ำ 4 

ครั้งต่อเดือน) 

บ่อยครั้ง  
(4 ครั้งต่อ

เดือน) 

บำงครั้ง 
(3 ครั้งต่อ

เดือน) 

น้อยครั้ง 
(1 - 2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

4. กำรคุ้มครองผู้บริโภค      
4.1 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกกิน
อำหำรอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

     

4.2 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกกิน
ยำอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

     

4.3 ท่ำนได้เฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรเลือกใช้
เครื่องส ำอำงอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย  

     

4.4 ท่ำนแนะน ำให้ควรเลือกซื้อสินค้ำที่มี
เครื่องหมำย อย. 

     

4.5 ท่ำนแนะน ำวิธีตรวจสอบเครื่องหมำย อย.      
4.6 ท่ำนให้ค ำแนะน ำในกำรเลอืกบริโภคอำหำร      
4.7 ท่ำนวิเครำะห์และแกไ้ขปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ เช่น อำหำร ยำ และเครือ่งส ำอำงในพ้ืนที่
อย่ำงเหมำะสม 

     

4.8 ท่ำนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

     

4.9 ท่ำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
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