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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เปนส่ิงที่มีความ
สําคัญมาก    เพราะถาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดสําเร็จ  มนุษยจะเปนผูบริหารจัดการกับ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป     ถาประเทศชาติประกอบดวยประชากรที่มีคุณภาพ  จะ
สามารถนําพาประเทศไปสูความเจริญ   รุงเรืองไดอยางมีคุณภาพ        ฉะนั้นการพัฒนาคนจึงเปน
เปาหมายสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาใหคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่     ซื่อสัตย
สุจริต ยึดถือประโยชนสวนใหญของบานเมืองมากกวาประโยชนสวนตัว  และเปนคนดีมีคุณธรรม
เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ      จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยวันศุกรที ่5 ธันวาคม  2512 มีใจความวา

                           บานเมืองของเราเปนปกแผน   ม่ันคง มีอิสรภาพ และความรมเย็นเปนปกติสุข     สืบมา
                  ชานาน    เพราะเรามีความยึดม่ันในชาติ   และตางสํานึกตระหนักวาคนไทยทุกคนจําเปนตอง
                  รวมแรง  รวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตาง ๆ     ตามหนาที่ ใหสอดคลอง  และเก้ือกูลกันและกัน
                  เพื่อประโยชนสวนรวมของชาติ   ( พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  2543 :16 )

                 จากพระราชดํารัสดังกลาวขางตนสรุปความไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรง
เห็นความสําคัญ ในเร่ืองความสํานึกตอหนาที่และประโยชนของสวนรวมเปนอยางมาก เพราะนั่น
หมายถึง ความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ  และจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ  ในการพัฒนา “คน” ใหสามารถพึ่งตนเองไดนั้น ในแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน  โดยเฉพาะในชนบท พระองคทรงมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทให
สามารถดํารงอยูไดเปนปกแผน มั่นคง นั้นข้ึนอยูกับแนวการใหความรู    การแนะนํา และสาธิตให
ประชาชนดําเนินตามรอยพระยุคลบาท  ตามหลักการพัฒนา “คน”  “ชุมชน” และ “สังคม” โดยทรง
มีหลักคือ1.ทรงไมใชวิธีการส่ังการใหปฏิบัติ 2.ทรงเนนใหพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ
3.ทรงใหหลักการการมีสวนรวมของประชาชน           4.ทรงใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน
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5.ทรงยึดสภาพทองถิ่นเปนหลักในการดําเนินงาน  6.การสรางความแข็งแรงใหกับชุมชนดวยการ
สรางโครงสรางพื้นฐานหลักที่จําเปนตอการผลิต อันเปนรากฐานนําไปสูการพึ่งตนเองไดในระยะ
ยาว  7.ทรงสนับสนุนใหมีการสงเสริมความรูดานตาง ๆ   8.ทรงปฏิรูประบบราชการใหเกิดเอกภาพ
ทางการบริหาร (ปรีชา อุปโยคิน 2543 :16)  จากที่ไดนํามากลาวถึงนี้  สามารถเปนแนวทางใหผูที่
มีหนาที่ในการพัฒนาชุมชนในสาขาตางๆ ไดนําไปปฏิบัติตามนํามาพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับคนในชุมชนใหเกิดมีประสิทธิภาพตอไป   และอีกมุมมองหนึ่งของการพัฒนาชีวิตคนเรานั้น
รัญจวน  อินทรกําแหง (2539 :295 - 297) ไดกลาววาการวัดผลความสําเร็จของชีวิต ตองวัดกันที่
ความสมบูรณพรอมของกาย  จิต  วิญญาณที่ประกอบกันเปนชีวิตที่อยูเหนือปญหาและความทุกข
ไมใชวัดกันที่ทรัพยสิน  เงินทอง  ชื่อเสียง  เกียรติยศ  อํานาจหนาที่ หรือส่ิงฉาบฉวยอ่ืน ๆ   วิธีให
การศึกษาเพื่อชีวิติที่สมบูรณทั้งทางกาย  ทางจิตและทางวิญญาณ  จําตองใหการศึกษาใหพรอม
ทั้งดานนอกและดานใน  การจัดการศึกษาที่มุงอยูที่การพัฒนาดานนอก  โดยมีจุดมุงหมายอยูที่
การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลที่สุด การจัดการศึกษาในลักษณะนี้เปนการจัดการศึกษาเพื่อรับใช
เศรษฐกิจและการเมือง  มิใชการจัดการศึกษาเพื่อรับใชสังคมเพราะมิไดนําสันติสุขและสันติภาพ
มาสูสังคมโดยแท  การศึกษาดานใน จึงเปนการพัฒนาจริยธรรมใหเปนรากฐานของชีวิต หรือดังที่
พระธรรมปฎก(2543 ก:132-135)  ไดกลาวไววา คนที่พัฒนาสูงสุดแลว จะไมเบียดเบียนธรรมชาติ
ไมเบียดเบียนสังคมแตจะชวยเหลือ เกื้อกูลสังคม และเกื้อกูลธรรมชาติ     การพัฒนาที่ถูกตองจึง
ยิ่งพัฒนาข้ึนไป   ชีวิตคนก็ยิ่งสุข สังคมก็ยิ่งดี ธรรมชาติแวดลอมยิ่งร่ืนรมยนาอยู ไมมีขัดกันเลย
ตรงขามกับการพัฒนาที่ผิด  ซึ่งยิ่งทําใหวุนวายขัดแยงกันไปหมด  เพราะฉะนั้นการพัฒนามนุษย
เมื่อทําถูกตองแลว ก็เปนวิธีที่จะทําใหเกิดความประสานกลมกลืน เปนชีวิตที่ตัวเองก็เต็มสมบูรณ
และมีคติวา อยูเพื่อประโยชนสุขของคนจํานวนมาก และทําอะไรก็เพื่อเห็นแกประโยชนของคนรุนที่
จะตามมาภายหลัง
                 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2545 – 2549 ) ไดอัญเชิญ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศใหเปนไปในทางสายกลาง   อันจะทําใหประเทศรอดพนจาก
วิกฤต  สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง  และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  โดยการพัฒนาที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน เพื่อความอยูดีมีสุขของคนไทย  ใหสังคมไทยเปนสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ   โดยมี
วิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศที่ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหการพัฒนาอยูบนพื้นฐาน
ความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล   นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง  สามารถพึ่งตนเอง  มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญมีการศึกษา
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และรูจักการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  เปนคนดี  มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต  อยูในสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู  สามารถรักษาภูมิปญญาทองถิ่น  ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม   ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของสังคมไทยที่มีความสมานฉันท และเอ้ืออาทร
ตอกัน    อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลมีคุณภาพ และยั่งยืน     ( กระทรวง
สาธารณสุข 2544 :3) ซึ่งในการที่คนเราจะสามารถพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของแผน
การพัฒนาของประเทศดังกลาวไดนั้น      ส่ิงที่สําคัญประการหนึ่งคือ  เร่ืองของสุขภาพ        ถาคน
เรามีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  ก็จะสามารถคิดพัฒนาเร่ืองอ่ืน ๆ ใหมีคุณภาพตามมาได
และในการที่จะทําใหเกิดความสมบูรณแข็งแรงของรางกายคนเราไดนั้น ถือวาเปนความรับผิดชอบ
สวนตน  ที่ผูเปนเจาของรางกายและจิตใจ ตองดูแล รักษาใหดีที่สุด  ไมมีใครสามารถทําแทนกันได
แมวาเราจะรักและปรารถนาดีตอกันมากเพียงไรก็ตาม  ฉะนั้นคนเราทุกคนจึงควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาสุขภาพของตนเองใหดีที่สุดกอน  ควรทําใหเกิดเปนหนาที่ประการ
สําคัญ  ทําใหเกิดเปนจิตสํานึกของคนในชาติที่ตองรักษาสุขภาพของตนเองใหดี กอนที่จะไปทํา
หนาที่รับผิดชอบภาระหนาที่การงานอยางอ่ืนในชีวิต และเมื่อใดที่คนเราสามารถจัดการกับสุขภาพ
ไดอยางดีแลวเราก็จะมีความพรอมในการพัฒนาอยางอ่ืน เปนรากฐานของการรับผิดชอบส่ิงอ่ืนๆ
ในชีวิต โดยไมตองใหใครมาคอยบอกเวลานั้นควรทําอะไร อยางไร และไมเปนภาระของผูอ่ืน
จากการสรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับปจจุบัน (กระทรวงสาธารณสุข
2544  :6) มีแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ 2 ประการคือ 1) สุขภาพคือ สุขภาวะเปนแนวคิดที่
มุงเนนการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ   สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย
ทางใจ  ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ 2) พัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ เพื่อใหเชื่อมโยงถึงเหตุ
ปจจัย ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  โดยการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน ในการที่จะพัฒนาคนใหมีสุขภาพดีตามคําจํากัดความของกระทรวงสาธารณสุขไดนั้น
เราตองชวยกันพัฒนาศักยภาพของประชาชนอยางจริงจัง  นั่นหมายความวา มิใชจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในประชาชนเทานั้น แตรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐทุกฝายตองเกิดการเปล่ียนแปลงดวย
คือ การเปล่ียนแปลงทัศนคติในการทํางานกับประชาชน พรอมกับพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ของตนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงให
เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน   ในเมื่อแผนการพัฒนาคนดานสุขภาพไดกําหนดทิศทางที่ชัดเจน
เชนนี้   ส่ิงที่ตองทําใหเกิดข้ึนใหได คือ ความรวมมือระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ  โดย
การสรางจิตสํานึกตอการทํางานในเชิงรุกรวมกัน    พรอมกับสรางจิตสํานึกแหงความเปนผูนําและ
ผูใหแกสังคมมากกวาการเปนผูตามและผูรับ  โดยยึดตามแนวคิดของงานสาธารณสุขมูลฐาน
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เปนกลยุทธที่สําคัญของการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชน  ซึ่งพระธรรมปฎก (2541ก :69-70)
ไดกลาวถึงชุมชนและสังคมวา เรามีชุมชนหรือองคกรข้ึนมาเพื่อสรางโอกาสใหแกบุคคล  ที่เขาจะ
ไดบอกแจงความตองการของเขาและไดส่ิงที่เขาตองการ โดยเรามีความเขาใจเบื้องตนวามนุษย
หวังประโยชนจากการเขาไปอยูและคงยังอยูรวมสังคม  ดังนั้นสังคมจึงมีอยูเพื่อความดํารงอยูของ
ตน  และเพื่อใหสังคมอยางนี้ดํารงอยูไดดวยดี จึงตองสรางสังคมใหเปนระบบแหงการพึ่งพา อาศัย
ซึ่งกันและกัน     ถามนุษยมองชุมชนหรือสังคมในความหมายอยางนี ้  ก็จะสัมพันธกับการศึกษา
ซึ่งก็จะสอดคลองกับธรรมชาติแหงศักยภาพของมนุษยที่กลาวไววา  มนุษยเปนสัตวแหงการเรียนรู
เปนสัตวที่ฝกไดและตองฝกและเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการเรียนรูฝกหัดพัฒนา ซึ่งมีความสอด
คลองกับแนวคิดของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ เปนการพัฒนาชุมชนใหมีความสามารถในการที่
จะแกไขปญหาสาธารณสุขดวยตนเอง   โดยการที่ชุมชนรวมมือจัดทํากิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู  โดยเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ใหการสนับสนุน  ชวยเหลือใหชุมชน สามารถดําเนิน
การกันเองได   และสุรพล  พยอมแยม ( 2545 :14 ) ไดกลาวถึง ชุมชนวาเปนที่รวมของกลุมคน  ซึ่ง
มีพื้นฐานของความสนใจในเร่ืองตาง ๆ รวมกัน  กลุมคนนั้น ๆ พรอมที่จะมีกิจกรรมดวยกัน     โดย
มีการจัดระบบทางสังคมใหแตละคน   หรือแตละกลุมยอยมีบทบาทและหนาที่ตองปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน
                 การดําเนินงานเพื่อการบรรลุสุขภาพดีถวนหนานั้น  คงจะมิไดหยุดนิ่งหรือส้ินสุด ในป
พ.ศ. 2543    เพราะการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชนเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนพึ่งมีและ
ควรไดรับสมกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย      ดังนั้นระยะเวลาที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว
ตั้งแต  พ.ศ. 2522  วาอีก 20 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2543 ประชาชนทั่วโลกจะมีสุขภาพดีถวนหนาทั้ง
คุณภาพของบริการ ความครอบคลุม และความยุติธรรม   ไมวาจะยากจนหรือรํ่ารวยเพียงใดก็ตาม
จนกระทั่งป พ.ศ. 2543 นี้  ประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายสุขภาพดีถวนหนาไดในระดับหนึ่ง
แตก็มิไดหมายความวา  การดําเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจะส้ินสุดลง   หากยังตอง
ดําเนินการในทศวรรษตอไป และทิศทางในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานจะตองสอดคลองรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9  ที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น (กระทรวงสาธารณสุข,สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน
2543ก : 110 )   และสุขภาพดีถวนหนา (Health  For  All = HFA)  หมายถึง  ประชาชนทุกคน
ทุกกลุมอาย ุ ทุกกลุมอาชีพจะมีสิทธิมีโอกาสและมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพของทุกคนเทา
เทียมกันในเร่ืองของการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การดูแลรักษาตนเองใหปราศจากโรค
และความพิการ และไดรับประโยชนจากการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางเปนธรรม ทําให
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เกิดประโยชนกับคนสวนใหญ อีกทั้งขณะที่เขายังมีชีวิตอยูจะตองเปนชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ไดมีสวนรวมในการสรางเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เขาอาศัยอยูอยางเต็มที่  ในการนี้ประชาชนทุก
คนตองไดรับการบริการสาธารณสุขที่จําเปนโดยเฉพาะบริการสาธารณสุขที่สามารถลดการเกิดโรค  
และลดความรุนแรงของโรคตาง ๆ    ทั้งบริการดานสงเสริมสุขภาพ  บริการดานปองกันโรค  บริการ
รักษาพยาบาลและบริการฟนฟูสภาพ  ซึ่งการที่ประชาชนจะมีสุขภาพดีถวนหนาได  จะตองมีกลวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหประชาชนมีสวนในการชวยเหลือตนเองในเร่ืองสุขภาพ     ประชาชนตองไดรับสิทธิใน
การที่จะเรียนรูวิธีและมีความสามารถในการที่จะดูแลสุขภาพ  เพื่อที่จะสามารถชวยเหลือตนเองได
ภายในครอบครัวหรือชุมชน กลวิธีนี้เรียกวา “ การสาธารณสุขมูลฐาน “ ( Primary Health Care =
PHC )      โดยมีบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชน ใหเปนตัวแทนในการมีสวนรวมในการพัฒนา
งานดานสาธารณสุขของหมูบาน ที่เรียกวา อาสาสมัครสาธารณสุข หรืออสม.ซึ่งจะไดรับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด     มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ เพื่อนบาน ละแวก
ใกลเคียง ประมาณ  8 -15  หลังคาเรือน   อสม.จะไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข
ตามสิทธิที่กําหนดไว     ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดผลิตอสม.กระจายครอบคลุมทั่วประเทศมี
จํานวน  653,262  คน     อสม.ไดมีผลงานปรากฏรวมกับประชาชนในชุมชน  กลุมผูนําตาง ๆ
ตลอดจนการสงเสริม สนับสนุน อยางชาญฉลาดของเจาหนาที่สาธารณสุข     ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ดีในดานสุขภาพของประชาชน        จัดไดวากระทรวงสาธารณสุข  ไดเปนผูริเร่ิมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชน  นอกจากนี้ยังเปนการ
สรางจิตสํานึกของการเปนผูนําและเปนผูใหอีกดวย  คานิยมในการดูแลสุขภาพของประชาชน
เปล่ียนแปลงในทางที่ใสใจ ใหความสําคัญกับสุขภาพ มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  มีกิจกรรมพัฒนา
ที่ประชาชนทํารวมกัน  และจัดไดวาเปนการเตรียมความพรอมของชุมชนในการกระจายอํานาจ
ของรัฐสูทองถิ่น  การพัฒนาที่เกิดข้ึนในรูปแบบนี้ จะนําไปสูการพัฒนามั่นคงยั่งยืน  และไปสูความ
เปนชุมชนที่เขมแข็งตอไปได    จึงเปนการทํางานเชิงรุกในชุมชน   ที่มีผลคุมคากับการลงทุนของรัฐ
                 แมวาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ไดมีการพัฒนามาเปนเวลาอันยาวนาน แต
พบวาประสิทธิผลของกิจกรรมยังไมเดนชัด      จากการประเมินในหลายกรณียังพบวา เครือขาย
พื้นฐานที่สรางมาเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงบุคลากรคืออาสาสมัครสาธารณสุข
กองทุนตาง ๆ และอ่ืน ๆ ยังไมประสบผลสําเร็จเชิงคุณภาพเทาที่ควร (เทียนฉาย กีระนันท 2539
:59-60, อางถึงใน สุพจน   จิตสงวนสุข 2543 :3 )  จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวาประชาชนใน
ชนบทสวนใหญรูจักอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขมีบทบาทในการดูแลรักษา
ความเจ็บปวยของคนในชุมชนนอยมาก  อัตราการใชบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
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หรือศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)ประมาณรอยละ 1-5 ของครัวเรือนที่สํารวจ เหตุผลคือ
ประชาชนไมเชื่อถือในความรูและความสามารถของอสม. และจากการสํารวจพบวาอสม.มีบทบาท
ในการสํารวจขอมูลสุขภาพ  ประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุข  แนะนําความรูดานสาธารณสุข
และเปนผูนําดานสาธารณสุข ตามลําดับนอกจากนั้นงานศึกษาวิจัยหลายเร่ือง  ชี้ใหเห็นวา การ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานยังมีขอจํากัด  ผลสําเร็จของงานสาธารณสุขมูลฐาน ไมใชผลสําเร็จ
แบบยั่งยืน และไมเหมาะกับภาวะสังคมเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย และมีพลวัตตลอดเวลา
งานสาธารณสุขมูลฐานเกิดจากแรงผลักดันดานนโยบายและดานบุคลากรสาธารณสุข   รูปแบบ
การทํางานดังกลาวทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสาธารณสุข    ตามความประสงค
ของเจาหนาที่อาจเรียกไดวาการมีสวนรวมแบบเหนี่ยวนํา (Induced  participation)   อันหมายถึง
องคกรภายนอกหรือพลังงานภายนอกเปนผูริเร่ิมและมีแผนงาน    โครงการสาธารณสุขเขามาใน
ชุมชนและหาความรวมมือจากชุมชน    นอกจากนี้การทํางานและการสนับสนุนงานสาธารณสุข
มูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ยังมีลักษณะแบบส่ังการและมีรูปแบบตายตัว มีลักษณะรูปแบบ
เดียวทั่วประเทศ  ทําใหงานสาธารณสุขมูลฐานมีผลดีอยางแทจริงในบางพื้นที่เทานั้น  ในบางพื้นที่
และเขตเมืองไมประสบผลสําเร็จ เปนการพัฒนาที่ขาดประสิทธิภาพและขาดความยืดหยุน  ขาด
การคํานึงถึงกระบวนการตัดสินใจและมีสวนรวมที่แทจริงของชุมชน     นําไปสูการจัดการปญหา
สาธารณสุขแบบไมตอเนื่องและไมยั่งยืน  (รุจิรา  อรรถสิษฐ และคณะ 2543 :18 )    ในการเขามา
เปนอาสาสมัครของประชาชนนับวาเปนส่ิงที่ดี  ไมวาจะอาสาสมัครในดานใดก็ตาม  และเขามา
เปนอาสาสมัครดวยเหตุผลใดก็ตาม  เพราะนั่นหมายถึง การมีจิตสํานึกตอสาธารณะ เปนการชวย
เหลือ เกื้อกูลและเสียสละที่ควรสงเสริมใหมีเกิดข้ึนในประชาชนทุกคน   และในการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขก็เชนกัน เมื่อประชาชนไดเขามาเปนอาสาสมัครสาธารณสุขแลว จะปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพหรือไม  สวนหนึ่งข้ึนอยูกับความสามารถของเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบนั้น ๆ วา
จะสามารถทําใหประชาชนเหลานั้น ไดเห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนอาสาสมัครในงาน
สาธารณสุขไดหรือไม   ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงข้ึนอยูกับคุณภาพ
ในการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขเปนสําคัญดวยอีกประการหนึ่ง และเมื่อถึงเวลานั้น อสม.
จะสามารถตัดสินใจเองวาควรจะชวยเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานเพื่อสวนรวมตอไปหรือไม
                 จังหวัดระยองตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย  โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แตเดิมนั้นเปนเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมการเกษตร    ในป พ.ศ.2530 ไดเปล่ียนแปลงมาสู
การเปนจังหวัดอุตสาหกรรมหนักในภาคตะวันออก  ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศมีชายฝงและ
เกาะที่ชายหาดสวยงาม    จึงไดรับการสงเสริมใหเปนจังหวัดทองเที่ยวในภาคตะวันออกอีกดวย
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การสงเสริมของภาครัฐในดานเกษตรกรรม การประมง   การทองเที่ยว  และอุตสาหกรรมตาง ๆ
ทําใหเกิดการเปล่ียนที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในจังหวัดระยองอยางคอยเปน คอยไป  โดย
เฉพาะดานคานิยมของคนพื้นเมืองที่เคยใชชีวิตแบบเรียบงาย จึงเปล่ียนไปเปนใหความสําคัญกับ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกมากข้ึน   การคมนาคมที่มีความคลองตัว  วิถีชีวิตการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีแตกตางจากอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีการพบปะผูคนมากข้ึน  มีการอพยพเขา
ออกของกลุมคนวัยทํางานที่เขามาแบบถาวรและไมถาวร   ซึ่งก็นําอิทธิพลของวัฒนธรรมตางถิ่น
เขามาดวย  ประกอบกับมีการเขามาลงทุนศูนยการคาใหญโต    แหลงสถานเริงรมยเกิดมากข้ึน
สัมพันธภาพและความผูกพันในครอบครัวลดนอยลง  คนวัยทํางานและวัยรุนแสวงหาความสุข
ภายนอกบานมากข้ึน การรับไดรับอิทธิพลจากส่ือตาง ๆ   ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตาง ๆ
เชน ในดานการแตงกาย  การคบเพื่อนตางเพศ   การเที่ยวสถานเริงรมย และ  สารเสพติด  ในดาน
วัฒนธรรมประเพณีเกาดั้งเดิม ผูคนรูจักนอยลง  มีการละเลนตาง ๆ เปนแบบสมัยใหมเขามาแทนที่
การไปวัดทําบุญในโอกาสสําคัญ เชน วันเขาพรรษา วิสาขะบูชา หรือ สงกรานตลดนอยลง  ในดาน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  แหลงน้ํา   ปาไม  ภูเขา  ดิน อากาศ  ถูกทําลาย  มีขยะและ
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม สงผลเสียตอสุขภาพหลาย
ประการ      การดําเนินชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางมากมายเหลานี้สงผลใหเกิดปญหา
ทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางหลีกเล่ียงไดยาก      และจากการศึกษาของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองในรอบ 5 ป ที่ผานมา ( ป พ.ศ.2540 -2544 ) ไดพบปญหาใน 5 อันดับ
แรก  ไดแก 1.อุบัติเหตุบนทองถนน   2.ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 3.มลภาวะจากส่ิงแวดลอม  4.การ
แพรกระจายของยาบาในกลุมวัยทํางานและวัยรุน   5.โรคไมติดตอ เชน โรคหัวใจ  โรคความดัน
โลหิตสูง  โรคเบาหวาน (วราภรณ เหลาหัชกุล 2545)  ในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยองดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพนั้น   ไดใหความสําคัญกับการทํางานในเชิงรุก
ยึดแนวทางของงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
รวมกันปฏิบัติงานไดรับผลงานที่นาพอใจในระดับหนึ่ง  จะอยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนจังหวัดระยอง  พบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  มีเพียงรอยละ  16.7   ที่รับรู
ในเชิงบวกตอหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน    เมื่อพิจารณาผลในเชิงคุณภาพ พบวา อาสา
สมัครสาธารณสุขสวนใหญ     ยังไมสามารถบริหารจัดการศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนไดดวย
ตนเอง   อีกทั้งประชาชนรอยละ  77  ไมเคยมาใชบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  และ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน ไดแก  ทักษะในการใหบริการ  ความรูในการปฏิบัติงานและ
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การนิเทศงานของเจาหนาที่ (นัทธมน  เฉียบแหลม 2544 :บทคัดยอ)   จากการศึกษาดังกลาว
สะทอนภาพใหเห็นวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ยังตองพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขใหมากข้ึน  เพื่อใหงานสาธารณสุขมูลฐานประสบความสําเร็จตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขตอไป ดังนั้นผูวิจัยไดมีบทบาทในการรับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน  ฝายสงเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลวังจันทร  จังหวัดระยอง   ไดมีความสนใจศึกษาการปฏิบัติงานของอาสา
สมัครสาธารณสุข  อันจะนําไปสูความสําเร็จนั้นควรมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางไร มี
ปจจัยอะไรบางที่จะเขามาเกี่ยวของ และเมื่อแนวคิดงานสาธารณสุขมูลฐาน มีความสอดคลองกับ
การศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน คือ ใหความสนใจภาวะความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม  ทั้งดาน
รางกาย และจิตใจ มีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจในสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู  พยายามใช
ความเขาใจนั้นพัฒนาคน และสังคมใหมีสมรรถภาพ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กานดา พูพุฒ
2543 :12-13) การมองสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับอาสาสมัครสาธารณสุขและระบบงานสาธารณสุข
ในสังคมไทย จึงเปนการใหความสําคัญระบบสุขภาพทั้งดานตัวบุคคล     สภาพแวดลอม และ
ระบบสังคมที่ประชาชนเกี่ยวของอยู  ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดระยอง  วาในดานตัวบุคคลนั้น ผูที่ขันอาสาเขามา
ทํางานเพื่อสวนรวม มีความเกี่ยวของกับตัวแปรอิสระ ประการแรกคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก โซน
พื้นที่   เพศ   อายุ    การศึกษา  อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม.   และจํานวน
หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  ประการที่สองคานิยมทางจริยธรรม  ( Moral  values) ดานพรหมวิหาร
4 ประกอบดวย เมตตา  กรุณา   มุทิตา  อุเบกขา ตามแนวหลักธรรมสําหรับคนที่มีคุณแกสวนรวม
ของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต)    ประการที่สามคือ ส่ิงจูงใจ( Incentives) ในการปฎิบัติงานซึ่ง
แบงเปนส่ิงจูงใจที่เปนเงิน และส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน ตามแนวของสมพงศ  เกษมสิน  ประการที่ส่ี
เกี่ยวของทางดานส่ิงแวดลอม คือ การสนับสนุนทางสังคม  ( Social  supports ) ตามแนวของ
Schaefer ที่ไดรับจากบุคคลในครอบครัว   ผูนําชุมชน  และเจาหนาที่สาธารณสุข ในดานอารมณ
ดานวัสดุอุปกรณ และดานขอมูลขาวสารนั้น  สงผลตอตัวแปรตาม คือ  การปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขใน  6  องคประกอบ    โดยวิธีการ  1.แจงขาวสาร  2. แนะนํา
บริการ  3. ประสานงาน  4.บําบัดทุกข และ 5.ทําตนเปนตัวอยางที่ดีนั้นเปนอยางไร    โดยใหอาสา
สมัครสาธารณสุขเปนผูตอบแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะที่คิดวาจะเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางการชวยเหลือ สนับสนุนอสม.หรือเปล่ียน
แปลงแกไขการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขอยางแทจริงตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
          1. เพื่อศึกษาระดับคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุนทางสังคม   และการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม. จังหวัดระยอง
                 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง ที่
มีปจจัยสวนบุคคลของ อสม.ไดแก โซนพื้นที่   เพศ  อายุ การศึกษา  อาชีพหลัก   สถานภาพสมรส
ระยะเวลาเปนอสม.  และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบแตกตางกัน
                 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ  และการสนับสนุนทางสังคม
ตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง

ปญหาการวิจัย
                 เพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยจึงได
กําหนดขอคําถามในการแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจัยดังกลาวขางตนไวดังนี้
                 1.คานิยมทางจริยธรรม     ส่ิงจูงใจ      การสนับสนุนทางสังคม      และการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยองอยูในระดับใด
                 2.ปจจัยสวนบุคคลของ อสม.ไดแก โซนพื้นที่   เพศ  อายุ  การศึกษา   อาชีพหลัก
สถานภาพสมรส ระยะเวลาเปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบที่แตกตางกันมีการปฏิบัติ
งานสาธารณสุขมูลฐาน  จังหวัดระยองแตกตางกันหรือไม  อยางไร

          3. คานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยองหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
                 เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัย และ พื้นฐานในการวิเคราะหเชิงสถิติ ผูวิจัยจึงไดตั้ง
สมมุติฐานในการวิจัยไวดังนี้
                 1. อสม.ที่อยูโซนพื้นที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง
แตกตางกัน

  2.อสม.เพศชายและเพศหญิง มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน  จังหวัดระยอง
แตกตางกัน
                 3. อสม.ที่มีอายุแตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   จังหวัดระยอง
แตกตางกัน
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                 4. อสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   จังหวัดระยอง
แตกตางกัน
                 5. อสม.ที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน  จังหวัดระยอง
แตกตางกัน
                 6. อสม.ที่ดํารงสถานภาพสมรสแตกตางกัน     มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
จังหวัดระยองแตกตางกัน
                 7. อสม.ที่มีระยะเวลาเปนอสม.แตกตางกัน      มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
จังหวัดระยองแตกตางกัน
                 8. อสม.ที่มีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบแตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน   จังหวัดระยองแตกตางกัน
                 9. คานิยมทางจริยธรรม     ส่ิงจูงใจ   และการสนับสนุนทางสังคม    มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง

ขอบเขตของการวิจัย
                 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของอสม. จังหวัดระยอง  จึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
                 1. ขอบเขตประชากร
                     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก    อสม. ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง ปงบประมาณ 2545   จํานวน 6 อําเภอ    และ 2 กิ่งอําเภอ      โดยมีการแบงเขต
ตามการบริหารจัดการและติดตามการปฎิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รวมถึง
ลักษณะทางภูมิศาสตร  ออกเปน 3  โซนดังนี้     โซนที่ 1 ประกอบดวยอําเภอในเขตเกษตรกรรม
ไดแก  แกลง  วังจันทร และกิ่งอําเภอเขาชะเมา    โซนที่  2 ประกอบดวยอําเภอในเขตอุตสาหกรรม
ไดแก   อําเภอเมือง  บานฉาง และกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา   โซนที่ 3 ประกอบดวยอําเภอในเขตก่ํากึ่ง
เกษตรกรรม - อุตสาหกรรม   ไดแก  ปลวกแดง  และบานคาย   จํานวน  6,580  คน     ( นัทธมน
เฉียบแหลม  2545 )
                 2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง
                     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก อสม.  ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ( Multi - Stage Random Sampling)   
โดยสุมอําเภอตัวอยางมาโซนละ 1 อําเภอ ไดดังนี้โซนที่ 1 ไดแก อําเภอวังจันทร  โซนที่ 2 ไดแก
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อําเภอบานฉาง และโซนที่ 3 ไดแกอําเภอปลวกแดง จากนั้นทําการสุมตําบลจากอําเภอที่สุมมาได
โดยใชเกณฑ 50 เปอรเซ็นตของตําบลที่มีในแตละอําเภอ  จากนั้นนํามาแบงสัดสวนตามจํานวน
อสม.ที่มีในแตละตําบล  ไดดังนี้  โซนที่ 1 อําเภอวังจันทร  ม ี  4  ตําบล สุมได ตําบลชุมแสงและ
ตําบลวังจันทร   โซนที่ 2  อําเภอบานฉาง ม ี3  ตําบล  สุมไดตําบลพลาและตําบลบานฉาง  โซนที่
3  อําเภอปลวกแดง ม ี  6  อําเภอ สุมได ตําบลตาสิทธ ตําบลปลวกแดง   และตําบลมาบยางพร
รวมกลุมตัวอยางจํานวน 377 คน  โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรคํานวณตัวอยางของ
ยามาเน (Yamane´1973 :580 - 581) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหคลาดเคล่ือน ±5 %
                 3. ขอบเขตดานตัวแปร   ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้
                     3.1 ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย
                           3.1.1 ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดแก โซนพื้นที่  เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ
                           3.1.2 ตัวแปรคานิยมทางจริยธรรม ( Moral  values ) ดานพรหมวิหาร 4   ไดแก
เมตตา   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา
                           3.1.3 ตัวแปรส่ิงจูงใจ ( Incentives )
                                    3.1.3.1 ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน  ( Financial  incentives )

                                   - ทางตรง   ไดแก  เบี้ยประชุม
                                     - ทางออม  ไดแก  สวัสดิการดานรักษาพยาบาล
                         3.1.3.2 ส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน  ( Non -  Financial  incentives )  ไดแก
                                     - ความสําเร็จของงาน  ( Achievement )
                                     - การไดรับการยอมรับ  ( Recognition )
                                     - ลักษณะของงาน   ( Work itself )

    3.1.4 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม (Social support) จากบุคคลในครอบครัว
ผูนําชุมชน  และ เจาหนาที่สาธารณสุข  ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
                                    3.1.4.1  การสนับสนุนดานอารมณ
                                    3.1.4.2  การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
                                    3.1.4.3  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
                    3.2 ตัวแปรตาม ไดแกการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. 6  องคประกอบ
ซึ่งในแตละองคประกอบ   จะทํางานโดยวิธีการเดียวกัน   ดังนี้    1.แจงขาวสาร     2.แนะนําบริการ
3.ประสานงาน   4.บําบัดทุกข  5. ทําตนเปนตัวอยางที่ดี  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 6
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องคประกอบนี้ไดมาจากการลงสํารวจในพื้นที่จริง  โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุขพบวา
งานสาธารณสุขมูลฐานใน 6 อันดับแรก คือ
                          3.2.1 งานสุขศึกษา
                          3.2.2 งานควบคุมโรคประจําทองถิ่น
                          3.2.3 งานคุมครองผูบริโภค
                          3.2.4 งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
                          3.2.5 งานโภชนาการ
                          3.2.6 งานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว

คํานิยามศัพทเฉพาะ
                 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน   ผูวิจัยจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตาง ๆ  ไวดังตอไปนี้
                 1.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  หมายถึง   บุคคลที่ไดรับคัดเลือกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ใหเปนตัวแทนมาดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และไดข้ึนทะเบียนเปนอสม. และมีบทบาทดาน
สาธารณสุขตาง ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   และปฏิบัติงานในชุมชนมาแลวไมนอย
กวา 1 ป ( นับถึงวันเก็บขอมูล )  ในการศึกษานี้จะใช  อสม. แทนคําวา  อาสาสมัครสาธารณสุข
                 2.การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.หมายถึง การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.)    ซึ่งจากการสํารวจการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ
อสม.จังหวัดระยอง พบวาอสม.ปฏิบัติงานจาก 14 องคประกอบ      ไดงานสาธารณสุขมูลฐานใน
6 องคประกอบแรก ไดแก
                    2.1 งานสุขศึกษา หมายถึง อสม.พูดคุยแนะนําใหความรู แจกเอกสาร แผนพับ ชี้แจง
แกประชาชน  นําความรูออกเผยแพรเสียงตามสาย   หอกระจายขาวและจัดมุมสุขศึกษาในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)หรือปายประชาสัมพันธในหมูบาน
                    2.2 งานปองกันและควบคุมโรคประจําทอง ถิ่น หมายถึง อสม.กําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย แมลงวัน รวมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  โรคอุจจาระรวง  หรือโรคตาแดง
                    2.3 งานคุมครองผูบริโภค หมายถึง อสม.รวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข   ในการ
สํารวจรานคาในหมูบานในการจําหนายอาหารและยาที่ถูกตองและปลอดภัยตอผูบริโภค
                     2.4 งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หมายถึง อสม.มีสวนรวมติดตามใหผูปกครองนํา
เด็กไปรับวัคซีน
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                     2.5 งานโภชนาการ หมายถึง อสม.มีสวนรวมในการเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต
หรือแกปญหาเด็กขาดสารอาหาร
                     2.6.งานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว หมายถึง อสม.มีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของคูสมรสและหญิงมีครรภ
                 โดยในทุกองคประกอบจะมีการปฏิบัติงาน  5  วิธีการดังนี้
                     - แจงขาวสาร หมายถึง อสม.ไดทําหนาที่โดยวิธีการพูดคุย บอกเลา ชี้แจง  ติดตอส่ือ
สาร  ประชาสัมพันธ  การถายทอดความรู  ขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข
                    -  แนะนําบริการ  หมายถึง อสม.มีความสามารถดาน ใหคําแนะนํา   อธิบาย    ชี้แจง
เกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชนของหนวยงานที่ตนสังกัด  ดูแลสุขภาพติดตามผลการรักษาของ
ผูปวยตามคําแนะนําของแพทย  พยาบาล
                    - ประสานงาน หมายถึง อสม. ไดรวมประชุมทุกเดือนกับเจาหนาที่สาธารณสุขเปน
คนกลางเชื่อมกิจกรรมตางๆ ดานสุขภาพและการพัฒนาชุมชนระหวางเจาหนาที่ของรัฐ  ในหนวย
งานตาง ๆ กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
                    - บําบัดทุกข หมายถึง  อสม.ไดใหการชวยเหลือเพื่อนบานในดานตาง ๆ  เชน  การให
คําปรึกษา   ใหการรักษาพยาบาล     จายยาที่จําเปนเบื้องตนในโรคงาย ๆ นําสงตอผูปวยไปยัง
สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล จายเวชภัณฑคุมกําเนิดตาง ๆ
                    - ทําตนเปนตัวอยางที่ดี   หมายถึง  อสม. มีภาวะสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
และดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  ตองมีและใชสวมอยางถูกสุขลักษณะ มีภาชนะเก็บน้ําที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลมีบานเรือนสะอาด  ผานเกณฑ จปฐ.
                 3. คานิยมทางจริยธรรม ( Moral  values ) ดานพรหมวิหาร  4    หมายถึง  ลักษณะจิต
(trait) ของ อสม. ที่สังเกตเห็นไมไดโดยตรง มีลักษณะเปนความเชื่อ ความเห็นคุณคา  พอใจเต็มใจ
ปรารถนาที่จะยึดถือ (commitment ) นําหลักจริยธรรม เขาไวในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของ
ตนเอง   จะมีอิทธิพลเปนแรงจูงใจให อสม. มีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติถูกตอง ดีงามและ
สอดคลองกับคานิยมที่ตนเองยึดถือซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้หมายถึงหลักจริยธรรมดานพรหมวิหาร 4
โดยแบงเปน
                      3.1  เมตตา (ความรัก)  คือ  ความปรารถนาดี   มีไมตรี  ตองการชวยเหลือใหทุกคน
ประสบประโยชนและความสุข
                     3.2 กรุณา ( ความสงสาร) คือ  อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข   ใฝใจที่จะ
ปลดเปล้ืองบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง
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  3.3 มุทิตา คือ   ความเบิกบานพลอยยินด ี  เมื่อเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุขก็มีจิตใจ  แชมชื่น
เบิกบาน   เมื่อเห็นเขาทําดีงาม ประสบความสําเร็จ    กาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย
พรอมที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน
                     3.4  อุเบกขา คือ  ความมีใจเปนกลาง    มองตามเปนจริง    โดยวางจิตเรียบ  มั่นคง
สม่ําเสมอ มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดี หรือชั่ว สมควรแกเหตุที่ตนประกอบพรอมที่จะวินิจฉัย
วางตนและปฏิบัติไปตามหลักการเหตุผลและความเที่ยงธรรม
                 4.ส่ิงจูงใจ ( Incentive ) หมายถึงวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ที่มีอํานาจใหเกิดแรงจูงใจแก
อสม.ในการเปนอาสาสมัคร หรือสามารถจูงใจอสม.ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ของอาสาสมัครได
อยางมีประสิทธิภาพ   โดยแบงเปน
                    4.1 ส่ิงที่เปนเงิน ( Financial incentive )   ส่ิงจูงใจประเภทนี้  มีลักษณะที่เห็นไดงาย
และมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของ อสม.แบงออกเปน  2  ประเภท   คือ

         4.1.1 ส่ิงจูงใจทางตรง ( Direct incentive )  หมายถึง   เบี้ยประชุม
         4.1.2 ส่ิงจูงใจทางออม ( Indirect incentive )     หมายถึง   สวัสดิการดานรักษา

พยาบาลที่อสม.และบุคคลในครอบครัวไดรับตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
                    4.2 ส่ิงที่ไมเปนเงิน ( Non– Financial incentive )  ส่ิงจูงใจประเภทนี้ สวนใหญเปน
เร่ืองที่สามารถจะตอบสนองตอความตองการทางจิตใจของอสม.    ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ อสม.ในการวิจัยนี้ มีความหมายดังนี้

4.2.1 ความสําเร็จของงาน   ( Achievement )  หมายถึง  การที่  อสม.ทํางานได
เสร็จส้ินและประสบผลสําเร็จอยางดี     เมื่องานประสบความสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจ และ
ปลาบปล้ืมในผลสําเร็จนั้น

4.2.2 การไดรับการยอมรับ (recognition) หมายถึง การที่อสม.ไดรับการยอมรับ
ในความรู  ความสามารถ  ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไมวาจากบุคคลในครอบครัว   เพื่อนบาน
เจาหนาที่สาธารณสุขหรือผูนําชุมชน
                           4.2.3 ลักษณะของงาน ( work itself ) หมายถึง งานที่ อสม.มีความสนใจ พอใจ
เปนงานที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายหรือเปนงานที่แสดง ความสามารถทําไดโดย
ลําพัง ไดชวยเหลือผูอ่ืน ทําประโยชนตอสวนรวม
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                 5. การสนับสนุนทางสังคม ( Social support) หมายถึง การที่ อสม.ไดรับการชวยเหลือ
เกื้อกูลในส่ิงที่สงผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   จากบุคคลในครอบครัว     ผูนําชุมชน
และเจาหนาที่สาธารณสุข   โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
                     5.1 การสนับสนุนดานอารมณ  ( Emotional support )  หมายถึง  การที่ อสม.ไดรับ
ความชวยเหลือ เกื้อกูลในดานตาง ๆ  ทําใหเกิดความสบายใจหรือมีกําลังใจ
                     5.2 การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ (Tangible support) หมายถึง การที่ อสม.ไดรับ
ความชวยเหลือในการจัดหา อุปกรณ วัสดุและการบริการที่ตองการและจําเปน
                     5.3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  ( Informational  support )  หมายถึง    การที่
อสม. ไดรับความชวยเหลือในดานความรู   การฝกอบรม แนวทางในการแกไขปญหา นิเทศติดตาม
หรือคําแนะนํา

          โดยทั้งนี้
                 - บุคคลในครอบครัว  หมายถึง    บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยูในบานหลังเดียวกันกับ

อสม. เชน  สาม ี ภรรยา  บิดา  มารดา  พี่  นอง หรือบุตร  เปนตน
                 - ผูนําชุมชน  หมายถึง  บุคคลใด ๆ  ที่ทํางานเพื่อสวนรวมจะโดยบทบาทหนาที่

หรือสมัครใจชวยเพื่อสวนรวมก็ตาม เชน ผูนําศาสนา ครู อบต. ผูใหญบานหรือผูนํากลุมตาง ๆ ใน
ชุมชน  เปนตน

                 - เจาหนาที่สาธารณสุข หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของ
อสม.ในสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
                 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน คือ นําผลของการศึกษาวิจัย
มาเปนแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ใหสามารถบรรลุเปาหมายของสุขภาพดี
ถวนหนาแบบยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                      บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

                 เพื่อใหการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทาง
สังคมตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)จังหวัดระยอง ในคร้ังนี้มีความถูกตอง
ครบถวน  สมบูรณตามหลักการ ทฤษฎีและระเบียบของวิธีการวิจัย  ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
                 1. คานิยมทางจริยธรรม ( Moral  values )

   2. ส่ิงจูงใจ  ( Incentives )
   3. การสนับสนุนทางสังคม  ( Social  supports )

                 4. การมีสุขภาพดีถวนหนา ( Health  For  All )
                 5. จิตวิทยาชุมชน  ( Community  psychology )
                 6. อาสาสมัคร ( Volunteer )

1.คานิยมทางจริยธรรม  ( Moral  values )
                 เนื่องจากคําวาคานิยมทางจริยธรรม (Moral values) มาจากการรวมคําที่มีความหมาย
สําคัญ  2  คําเขาดวยกัน คือ คานิยม (values) และจริยธรรม (Moral) เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ชัดเจนในตัวแปรคานิยมทางจริยธรรม ผูวิจัยจึงนําเสนอแยกประเด็นของแตละคํา  แลวจึงสรุปรวม
ความหมายของคานิยมทางจริยธรรมภายหลัง ดังนี้

คานิยม (values)
                 ส่ิงที่ควรคํานึงในการศึกษาเกี่ยวกับคานิยม คือ ความเปนนามธรรม ที่ไมมีรูปราง ที่
สามารถจับตองได ซึ่งมีความแตกตางจากส่ิงที่เปนรูปธรรมที่สามารถมองเห็น สัมผัสได จะอยางไร
ก็ตาม  การใชแนวความคิดในเชิงปรัชญาสามารถเปนรากฐานหรือวิธีการที่ใชในการศึกษาคานิยม
ของคนเราได  ดังคําอธิบายของ พนัส  หันนาคินทร (2523:12) ที่กลาวไววา  การคิดในเชิงปรัชญา
มีความมุงหมายใหเกิดความเขาใจอยางแจมชัดในเร่ืองของชีวิต และการดําเนินชีวิต เปนเคร่ืองมือ
ที่ใชในการแสวงหาคานิยม และอุดมคติที่ดี และสูงกวา เพื่อนําเขามาเปนสวนประกอบของชีวิต
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             ความหมายของคานิยม
                ในดานความหมายของคานิยมไดมีผูศึกษาไวมากมาย มีผูใหความหมายใกลเคียงกัน
ในรายละเอียด ดังนี้
                อานนท  อาภาภิรม  ( 2517 :19 )   ไดใหคําจํากัดความของคานิยมไววา คานิยมเปนส่ิง
สําคัญข้ันมูลฐานในการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลเพราะพฤติกรรม หรือการแสดงออก
ตาง ๆ ของบุคคลยอมข้ึนอยูกับลักษณะคานิยมที่มีอยู    ในบางคร้ังบุคคลตองเผชิญกับการตัดสิน
ใจวาตองการอะไร หรือในบางสถานการณตองตัดสินใจวาตองปฏิบัติอยางไร   การเลือกในส่ิงที่
ตองการ หรือการเลือกในส่ิงที่ตองปฏิบัติ  ก็คือ คานิยมของบุคคลนั้นนั่นเอง
                พนัส  หันนาคินทร (2523 :18) มีความเห็นวา คานิยม หมายถึง  การยอมรับ  นับถือ
และพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือกลุมคนมีตอส่ิงตาง ๆ ซึ่งอาจเปนวัตถุ ความคิด อุดมคติ
รวมทั้งการกระทําในดานเศรษฐกิจ  สังคม  จริยธรรม  และสุนทรียภาพ   ทั้งนี้โดยไดทําการ
ประเมินคาจากทัศนะตาง ๆ โดยถี่ถวนและรอบคอบแลว ( หากไมมีการพิจารณาประเมินคา  เพียง
แตรูสึกนึกคิดตอส่ิงตาง ๆ ความรูสึกนึกคิดเชนนี้  ก็มีฐานะเปนเพียงเจตคติที่มีตอส่ิงนั้น เทานั้น )
                 ลดาวรรณ  จันทานานนท  (2527 :14 ) สรุปความหมายของคานิยมวา  เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมทางสังคมและวิถีชีวิตตาง ๆ ของบุคคลในสังคม  ทั้งนี้เพราะคานิยมเปนส่ิงที่มีคาควรแก
การปฏิบัติและยึดถือ  คานิยมมิไดเปนเพียงเร่ืองของการถูกหรือผิด  ดีหรือไมดี  จริงหรือเท็จเทานั้น
แตยังรวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนเคร่ืองนําพฤติกรรมในชีวิตของมนุษยอีกดวย
                 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2524:411-412,อางถึงใน หลุยส
อัมสุทธ ิ2539 :18)ใหความหมายวาคานิยม คือ วิสัยสามารถของส่ิงใดก็ตามซึ่งเชื่อวา สนองความ
ปรารถนาของมนุษยไดหรือคุณสมบัติของส่ิงใดก็ตามซึ่งทําใหส่ิงนั้นมีประโยชน นาสนใจแกบุคคล
                 Dictionary of the Social Science(Cartir 1973:249) ใหคําจํากัดความของคานิยมวา
“คานิยมเปนความเชื่อ  ความคิดที่คนสนใจและยึดถือเปนมาตรฐาน (Standard) ในการประพฤติ “
                 โรคีช  (Rokeach 1970 : 5) ใหความเห็นวา  คานิยมเปนความเชื่ออยางหนึ่งมีลักษณะ
ถาวร   โดยเชื่อวาวิถีทางหรือจุดหมายปลายทางชีวิต  เปนส่ิงที่ตนหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ  หรือ
สมควรที่จะยึดปฏิบัติมากกวาวิถีชีวิต หรือเปาหมายชีวิตอยางอ่ืน
                 เครทซ และคณะ   (Kreth and others  1972 :102) ใหคําจํากัดความของคานิยมไววา
เปนความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงใดเปนส่ิงที่พึงปรารถนา หรือส่ิงที่ไมพึงปรารถนา คานิยม จะสะทอนให
เห็นวัฒนธรรมของสังคม   และเปนส่ิงที่สมาชิกในสังคมยึดถือรวมกันอยางกวางขวาง บุคคลใด
ยอมรับคานิยมใดเปนของตน  คานิยมนั้นก็จะเปนเปาหมายในชีวิตของบุคคลนั้น
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                 จากความหมายของคานิยมที่กลาวมานั้นจึงสรุปวา คานิยม หมายถึง การยอมรับ  เห็น
คุณคา  นิยมชมชอบ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มายึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ  ซึ่งคานิยมนั้น ๆ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงหลังจากนํามาปฏิบัติไดระยะเวลาหนึ่ง  คานิยมเปรียบเปนมาตรฐานของบุคคลที่ใช
ในการดําเนินชีวิตและเปนส่ิงที่สังคมของยอมรับดวย

              ความสําคัญของคานิยม       
                 คานิยมมีความหมายตอการดําเนินชีวิตของคนเราเปนอยางมาก และมีผูใหความ
สําคัญของคานิยมไว ดังนี้
                 สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522:1-3 ) กลาวถึง ความสําคัญของคานิยมไววา
คานิยมเปนมาตรฐานที่ใชนําพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความตองการของมนุษย     ในรูปของแรง
จูงใจและความตองการ  นอกจากนั้นระบบคานิยมของบุคคลยังชวยในการขจัดความขัดแยง  ชวย
ในการตัดสินใจ   และคานิยมยังเปนรากฐานของปญหาทางสังคมอีกมากมาย
                 สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522 : 22-24 ) ไดกลาวถึงหนาที่ (Function )และ
ความสําคัญ ของคานิยมไวดังนี้
                 1. คานิยมเปนมาตรฐาน (Standard)ที่ใชนําการกระทํา พฤติกรรมในหลายทาง ไดแก
                     1.1 เปนตัวนํา (Lead)  ใหบุคคลไดแสดงจุดยืนของตน  ในเร่ืองราวตาง ๆ  เกี่ยวกับ
สังคมออกมาใหเห็นชัดเจน
                     1.2 กําหนด (Predispose)  ใหบุคคลนิยมเลือกอุดมการณหนึ่งมากกวาอุดมการณ
                     1.3 เปนบรรทัดฐานที่ชวยนํา (Guide) การกระทําใหเราประพฤติ    หรือแสดงตัวตอ
ผูอ่ืน  ตามที่ประพฤติเปนปกติอยูทุกวัน
                     1.4 เปนบรรทัดฐานที่ใชในการประเมิน (Evaluate)   ตัดสิน (Judge ) ในการชื่นชม
ยกยอง ( Praise ) หรือตําหนิติเตียน ( Blame )  ตัวเองหรือการกระทําของผูอ่ืน
                     1.5 เปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบวาเรามีคานิยมทางจริยธรรม     และคานิยม
ความสามารถเทาผูอ่ืนมากนอยเพียงไร
                     1.6 เปนบรรทัดฐานที่ใชชวยในการชักชวน (Persuade )   หรือสรางประสิทธิผลตอ
คนอ่ืน โดยสามารถบอกเราไดวา  ความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม     หรือการกระทําใดที่จะมีคาพอที่
เราจะกระทํา  คัดคาน  ถกเถียง หรือพยายามที่จะเปล่ียน
                     1.7 เปนบรรทัดฐานที่ถูกใชเปนฐาน (Base)          สําหรับกระบวนการใหเหตุผลตอ
ความนึกคิด  และการกระทําของบุคคล      เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีแหงตน
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                 2. คานิยมเปนแรงจูงใจ ( Motivation ) คานิยมถือวามีองคประกอบของแรงจูงใจอยูใน
ตัวเชนเดียวกับองคประกอบทางดานความระลึกรู อารมณ และพฤติกรรม โดย “คานิยมจุดหมาย
ปลายทาง” จะเปนตัวบงชี้ความตองการหรือเปาหมายของมนุษย
                 3. ระบบคานิยมเปนแผนสําหรับการตัดสินใจ และแกความขัดแยง เพราะระบบคานิยม
จะเปนที่รวมของหลักการและกฎเกณฑตาง ๆ ที่บุคคลไดเรียนรูมา   ซึ่งจะชวยใหบุคคลสามารถ
ตัดสินเลือกระหวางทางเลือกตาง ๆ และเปนการชวยแกปญหาขอขัดแยงดวย
                 พนัส  หันนาคินทร ( 2523 :12-16 ) ไดอธิบายวา มีปญหาหนึ่งในวงการศึกษา คือ
ปญหาเร่ือง คานิยม  ทั้ง ๆ ที่เปนเร่ืองใกลตัวแตก็ยังไมสามารถจะขบใหแตกจนเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปได  ปญหาเร่ืองคานิยมเกี่ยวของกับการศึกษาอยูเกือบทุกข้ันตอนและทุกประเภทของ
การทํางาน และ คานิยมเปนสวนประกอบที่สําคัญ  ที่จะบงชี้วาจะประพฤติปฏิบัติอยางไร  ทั้งตอ
ตนเองและตอสังคม  การเลือกกระทําของแตละคนข้ึนอยูกับคานิยมที่ยึดถือเปนประการสําคัญ  มี
ความสอดคลองกับเซว่ิง และมอรีส (Zweing and Morris1983:280 ) ที่กลาววาปญหาทุกปญหา
เกิดจากคานิยมที่แตกตางกันของบุคคล
                 ลดาวรรณ  จันทานานนท ( 2527:10) ไดกลาวไววา  คานิยมมีความสําคัญเปนอันมาก
ตอพฤติกรรมของมนุษยเพราะคานิยมจะเปนเคร่ืองตัดสินใจ  กําหนดหรือผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง คานิยมจึงเปนพลังที่ซอนเรนภายใตพฤติกรรมทางสังคม
สวนใหญของมนุษย    คานิยมจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคมในแงของความเจริญกาวหนา
และการประกอบกิจการทุกแงทุกมุม  ไมวาจะเปนการศึกษา     อาชีพ    ครอบครัว   ศาสนา    การ
ปกครองและการเมืองหรือการตั้งเปาหมายความสําเร็จในชีวิต  ดังนั้นถาสามารถปลูกฝงคานิยมที่
ดีงามและเหมาะสมกับความตองการของสังคมได  พฤติกรรม การประพฤติปฏิบัติของสมาชิกใน
สังคมก็จะเปนไปตามที่สังคมปรารถนา
                เพ็ญแข  ประจนปญจนึก และออมเดือน  สดมณ ี( 2530 :19 ) ไดสรุปหนาที่และความ
สําคัญของคานิยมวามี  3  ประการ คือ
               1.เปนเคร่ืองกําหนดหรือเคร่ืองตัดสินใหแกบุคคล ในการตัดสินใจเพื่อใชลดความขัดแยง
ที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตของบุคคล
               2.เปนแผนชีวิต ( Blue print ) ใหแกบุคคล   โดยคานิยมทั้งหมดที่บุคคลยึดถืออยูจะชวย
บอกใหบุคคลทราบวา  ควรดําเนินชีวิตไปเชนไร
               3.ทําหนาที่คุมกัน  ไมใหบุคคลประพฤตินอกระเบียบของสังคม      หรือทําหนาที่ควบคุม
พฤติกรรมของบุคคล
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                 จุฑามณ ี จาบตะขบ (2542:22) กลาวถึงความสําคัญวา  คานิยมเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลทั้งในทางรางกาย และจิตใจ  มนุษยจะใชคานิยมเปนเคร่ืองมือประเมิน
เหตุการณ  หรือพฤติกรรมของคนอ่ืนแลววินิจฉัยวาดีหรือเลว  ควรทําหรือไมควรทํา  นาพอใจหรือ
ไมนาพอใจ   คานิยมของบุคคลจะชวยตัดสินใจในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งกลาวคือ 1.ชวยใน
การตัดสินใจวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทํา  2.ชวยสรางมาตรฐานและแบบฉบับความประพฤติของ
บุคคล  3. ชวยในการกําหนดทาทีของตนเองตอเหตุการณที่ตองเผชิญ   4. มีอิทธิพลเหนือจิตใจใน
การเลือกคบหาบุคคลอ่ืนและเลือกกิจกรรมทางสังคมที่ตนจะตองเขารวมดวยและ 5.ชวยกําหนด
แนวความคิดของบุคคล
                 ควิน (Quinn 1991: 33-35, quoted in Kolb and others 1991 :33-34)     กลาวถึง
ความสําคัญของคานิยมวา เปนส่ิงที่ตองคํานึงในการทํางานขององคกรที่มีประสิทธิภาพ  เพราะคา
นิยมมีอิทธิพลตอความคิดที่แตกตางกันของบุคคล  อาจนํามาซึ่งความขัดแยงขององคกรหรือ
ความรวมมือที่ด ี  คานิยมขององคกรจึงแสดงถึงระดับความสามารถในการทํางานและวัฒนธรรม
ขององคกรดวย
                เชเมอรฮอน (Schemerhorn 1998 :42 ) กลาววา ความแตกตางของบุคคลเปนผลมา
จากความแตกตางของคานิยมและทัศนคติ   คานิยมมีผลตอการแสดงออก  ดังนั้นคานิยมจึงมี
อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
                จากที่กลาวมาอาจสรุปความสําคัญของคานิยมวา เปนส่ิงที่มีอิทธิพลอยางมากตอการ
ดําเนินชีวิตของคนเราทั้งตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เพราะคานิยมสงผลตอความคิด การตัดสินใจ
และการกระทํา  ฉะนั้นควรสงเสริมใหมีการปลูกฝงคานิยมที่ดีแกคนในสังคม  เชน คานิยมในความ
รักชาติ  เล่ือมใสในพุทธศาสนา และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  เปนตน
                ฉะนั้นในบทบาท อสม. ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งขององคกรสาธารณสุขที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขในชุมชน เมื่อทราบถึงความหมายและความสําคัญของคานิยมแลว
ผูมีหนาที่บริหารจัดการที่ตองการใหงานตามบทบาทหนาที่ของ อสม.ประสบความสําเร็จ อาจตอง
นําคานิยมของ อสม.เขาไปรวมในการพิจารณาความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบันดวย
                และเพื่อใหเกิดความเขาใจในตัวแปรคานิยมทางจริยธรรม การศึกษารายละเอียดของ
คานิยม จึงนํามากลาวถึงดวย     เพราะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูรายละเอียดของตัวแปรคานิยมทาง
จริยธรรมตอไป
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              ประเภทของคานิยม
                 ในการศึกษาประเภทของคานิยม (Values) ซึ่งมีนักวิชาการที่ศึกษาไวไมมากนัก  จึงนํา
ในสวนที่มีความเกี่ยวของ ดังนี้
                 พนัส  หันนาคินทร (2523 :28-29)  ไดกลาววา ในการพิจารณาเร่ืองคานิยมนั้น เรามัก
จะตองพิจารณาในรูปของประเภทและแขนงของคานิยม  เพราะคุณสมบัติทั้งสองประการนี้เปน
เร่ืองยากที่จะแยกออกจากกันโดยอิสระ
                       แขนงของคานิยมมี  3  แขนง คือ
                             1.แขนงที่วาดวยจริยธรรม (Ethical  values)   เปนแขนงที่พิจารณาถึงคุณคา
ในดานความประพฤติของมนุษยทางดานจริยธรรม คําสอนในศาสนาสวนใหญ   จะเพงเล็งถึงดาน
จริยธรรมของมนุษยเห็นประการสําคัญ
                             2.แขนงที่วาดวยสุนทรียภาพ   (Esthetical values )    เปนแขนงที่พิจารณาถึง
คุณคาในดานความงามที่แสดงออกมาโดยส่ือตาง ๆ  เชน    ศิลปะ  ดนตรี  การแสดง เปนตน
                             3.แขนงที่วาดวยสังคม – การเมือง ( Socio - political values )      เปนแขนงที่
พิจารณาถึงคุณคาทางดานสังคม และการเมือง(รวมทั้งการเศรษฐกิจ)ที่มีอยูในแตละสังคมส่ิงที่เรา
มักจะตองเกี่ยวของดวยเปนอยางมาก   ก็มักจะเปนคานิยมในแขนงนี้
                       ประเภทของคานิยม  มีอยู  2  ประเภท  คือ
                             1. คุณคาในดานการใชสอยหรือเปนเคร่ืองมือ(Instrumental values )หมายถึง
คุณคาที่เกิดข้ึนจากการที่เราจะใชเพื่อใหเกิดผลอยางอ่ืนสืบตามมา
                             2. คุณคาภายใน (Intrinsic values) หมายถึง      คุณคาที่มีอยูในตัวเองของส่ิง
ตาง ๆ  คานิยมนั้น ๆ มีอยูในตัวของมันเอง   ไมไดพึ่งส่ิงอ่ืน  และมีลักษณะโดยเฉพาะของมัน   เชน
การทําความดีที่ไมหวังผลตอบแทนดวยประการใด ๆ   ก็ถือไดวาเปนคุณคาที่มีอยูในตัวของมันเอง
                 สาโรช  บัวศรี  ( 2526 : 25-26 )  ไดแบงคานิยมออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ
                              1. คานิยมที่เปนศีลธรรม(Morality) หมายถึง คานิยมที่เปนศีลธรรมโดยเฉพาะ
ไดแก Moral values และ Ethical values ซึ่งถือเอาวาพระศาสดาหรือพระผูเปนเจาเปนผูได
กําหนดไวใหแลว
                             2. คานิยมที่เปนขอตกลง (Convention) หมายถึง คานิยมที่ประชาชนในชาติ
ไดตกลงเห็นชอบ  กําหนดกันข้ึนเองไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออมตามยุคสมัย อันไดแก   อุดม
การณ  ธรรมเนียมประเพณ ี   วินัย และ กฎหมาย
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                       แตถาแบงยึดถือเอาวิชาชีพ(Profession)เปนหลักสําคัญอาจแบงไดเปน 2 ประเภท
                             1. คานิยมประเภทพื้นฐาน(Basic values) ไดแก  ศีลธรรม คุณธรรม กฎหมาย
                             2. คานิยมประเภทวิชาชีพ(Professional values)ไดแก อุดมการณประจําวิชา
ชีพของตนมารยาทประจําวิชาชีพของตน  พระราชบัญญัติประจําวิชาชีพของตนโดยเฉพาะ
                 ฟนิกซ ( Phenix1958:549–551) ไดแบงประเภทของคานิยมออกเปน 6 ประเภท ไดแก
                             1. คานิยมทางวัตถุ เปนคานิยมที่เกี่ยวกับปจจัยส่ีของมนุษย   ไดแก  เร่ืองของ
อาหารที่อยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค
                              2.คานิยมทางสังคมเปนคานิยมที่จะชวยใหบุคคลเกิดความรัก       และความ
สัมพันธกันในสังคม
                             3. คานิยมทางความจริง เปนคานิยมสําหรับผูตองการหาความรู และความจริง
ตามกฎแหงธรรมชาติ
                             4. คานิยมทางจริยธรรม    เปนคานิยมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางจิตใจ   ที่กอให
เกิดความรับผิดชอบในหนาที่ความรูสึกผิดชอบชั่วดีตาง ๆ และยึดถือไวเปนแนวปฏิบัติ
                             5. คานิยมทางสุนทรียะเปนคานิยมเกี่ยวกับความซาบซึ้งในความดี  และความ
งามของส่ิงตาง ๆ
                             6. คานิยมทางศาสนา เปนคานิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนา       ในดานความ
สมบูรณของชีวิต  รวมทั้งความรัก และการบูชาในศาสนาของตนดวย
                 แฟรนเคิล ( Fraenkel 1980 : 6-7 ) ไดแบงคานิยมออกเปน  2 ประเภท คือ
                             1. คานิยมทางสุนทรียศาสตร หมายถึง การศึกษาและการพิจารณาส่ิงที่บุคคล
เห็นวาสวยงามและมีความยินดีเบิกบานตอส่ิงนั้น
                             2. คานิยมทางจริยศาสตร หมายถึง การศึกษาพิจารณาเร่ืองความประพฤติวา
บุคคลควรประพฤติอยางไร เนนการพิจารณาเร่ืองความถูกตองไมถูกตอง
                 โรคีช ( Rokeach 1973:42 )ไดแบงประเภทของคานิยมออกเปน 2 สาขา
                             1. คานิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values)  หมายถึง       คานิยมที่เปน
ความตระหนักถึงเปาหมาย  ความสําเร็จ  ในขณะยังมีชีวิตอยู

      2. คานิยมที่เปนวิถีปฏิบัติ (Instrumental Values)  หมายถึง คานิยมที่เปน
แนวทางที่เปนวิถีปฏิบัติเพื่อไปสูยังจุดหมายปลายทาง หรือความสําเร็จของชีวิต
                 ฉะนั้นประเภทของคานิยมจึงมีความหลากหลายที่จะนํามาพิจารณาศึกษา เพื่อใหเกิด
เขาใจในเร่ืองของคานิยมดียิ่งข้ึน และอีกประการหนึ่งที่เราควรทําความเขาใจคือ  จริยธรรม ดังนี้
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จริยธรรม ( Moral )
                 จริยธรรมเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคม คนจะตองมีความรักในจริยธรรม  โดย
วัฒนธรรมจะอยูดีได  สัจธรรมเปนฐานข้ันตนที่สุด  รองจากนั้นคือ จริยธรรม  ซึ่งเปนเร่ืองของความ
จริงในข้ันโยงสูปฏิบัติการของมนุษย  อันเกี่ยวกับความดีงามและประโยชนสุขที่มนุษยจะไดรับ
โดยสอดคลองกับสัจธรรมนั้น มนุษยจะตองมีความรักในจริยธรรม  คือรักในความดีงาม และรักคือ
นิยมหรือเห็นชอบ ในเหตุผลที่รองรับการปฏิบัติของมนุษยโดยสอดคลองกับกฎธรรมชาตินั้น
( พระธรรมปฎก 2539 : 18 -19 )
              ความหมายของจริยธรรม
                 ผูทรงคุณวุฒิในวงการศาสนา    และศึกษาไดใหความหมายของจริยธรรมอันเปนที่
ยอมรับในวงการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมดังนี้
                 พุทธทาส  อินทปญโญ ( 2542 : 2-3 ) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมวา   คําวา
moral ที่เราถือกันวาไดแก ศีลธรรมนี้  เพงเล็งไปในทางการปฏิบัติมากกวาหลักวิชาการ ; สวนคํา
วา ethics นั้น เพงเล็งไปในทางหลักวิชามากกวาที่จะเปนตัวการปฏิบัติ    สวนคําวา moral นั้น
หมายถึง ระเบียบปฏิบัติโดยตรง ในภาษาไทยตรงกับคําวา  ศีลธรรม     ตามที่บัญญัติความหมาย
ใหรัดกุมก็ไดแกระเบียบปฏิบัติ, ซึ่งปฏิบัติเพื่อใหเกิดความผาสุกและสงบสุข เนื่องดวยสังคมเปน
สวนใหญ ; แมบุคคลจะเปนผูรับผลอันนั้น   แตผลอันนั้นเพงเล็งถึงสังคมสวนใหญ จะไดรับรวมกัน
เปนหนวยใหญ
                 พระราชวรมุน ี(ประยุทธ  ปยุตโต 2529: 590 ) อธิบายถึง ความหมายของจริยธรรมวา
จริย มาจากรากศัพท คือ จร  ซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรม แปลวา  เที่ยวไป ดําเนินไป  จาริกไป
ในเชิงนามธรรม แปลวา ประพฤติ  ดําเนินชีวิต  ครองชีวิตเปนอยู  จริย  ซึ่งเปนคํานามจึงแปลไดวา
ความประพฤติ  การดําเนินชีวิต  การครองชีวิตหรือความเปนอยู  ในภาษาไทยปจจุบัน จริยธรรม
เปนคําบัญญัติข้ึนใหมมาจาก  จริย+ธรรม นั่นเอง จริยธรรมก็แปลวา  ธรรมคือจริยะ  หรือหลักแหง
จริยะนั่นเอง พิจารณาความหมายของพระพุทธศาสนา พรหมจริยะแปลไดวาจริยธรรมอันประเสริฐ
หรือ มรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทานี้เอง  สวนความหมายตามรูปศัพท จริยธรรมแปลวา หลักความ
ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หลักการครองชีวิต หลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
หรือการครองชีวิตที่ถูกตองสมบูรณของมนุษยที่จะนําไปสูจุดหมาย คือ ความดับทุกข หรือความ
ส้ินสุดปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข
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                 พระเมธีธรรมมาภรณ  ( 2534 : 75 )  ไดกลาววา  จริยธรรมกับศีลธรรมมีความหมาย
ใกลเคียงกัน จะแตกตางกันก็ตรงที่มา        บางทานเรียกหลักแหงความประพฤติอันเนื่องมาจาก
คําสอนทางศาสนาวา “ศีลธรรม”  และเรียกหลักแหงความประพฤติอันพัฒนามาจากแหลงอ่ืน ๆ
วา  “จริยธรรม” ซึ่งอาจมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม หรือปรัชญา  เปนตน  ศีลธรรม
ซึ่งมาจาก หลักหรือขอบัญญัติของศาสนาจะมีลักษณะเฉพาะแตละศาสนา  สวนจริยธรรมนั้นมา
จากหลักทั่ว ๆ ไป  ที่นอกเหนือจากหลักศาสนา    จริยธรรมจึงมีความเปนสากลยิ่งกวาศีลธรรม
                 ดวงเดือน  พันธมุนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2520 :8)   ไดใหความหมายของ
จริยธรรมไววา  จริยธรรมเปนคําที่มีความหมายกวางขวางหมายถึงลักษณะทางสังคมของมนุษย
และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตาง ๆ   ดวยลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
จริยธรรม จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ  เปนลักษณะที่สังคมตองการ
ใหมีอยูในสมาชิกของสังคมนั้น คือ เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ใหการสนับสนุน   และผู
กระทําสวนมากเกิดความพอใจวา การกระทํานั้นเปนส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม  สวนอีกประเภทหนึ่ง
คือ ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกของสังคม เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือ
พยายามกําจัด  และผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนส่ิงที่ไมถูกตอง ไมสมควร
ฉะนั้นผูที่มีจริยธรรมสูง คือ ผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก  และประเภทหลังนอย
                 พนัส หันนาคินทร (2523:19)กลาววาจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ
(Conduct) ที่สังคมมุงหวังใหสมาชิกของสังคมประพฤติตาม  จริยธรรมเกี่ยวของโดยตรงกับความ
ถูกตองในความประพฤติ  มีความหมายถึง การกระทําอยางเสรีภายในขอบเขตของมโนธรรม
               สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต ( 2526 :15 ) ใหความหมาย โดยเนนที่พฤติกรรมวา จริยธรรม
คือ ความประพฤติ  ปฏิบัติในส่ิงที่ดีงาม   สังคมยอมรับ    ใหบรรลุถึงสภาพชีวิตที่มีคุณคาอันพึง
ประสงคของตนและสังคม
                 ธีระพร  อุวรรณโณ (2526 :2)ใหความหมายของจริยธรรม วา  “หมายถึงระบบของกฎ
เกณฑที่ใชจําแนกการกระทําที่ดีจากการกระทําที่ชั่ว  การกระทําที่ถูกตองจากการกระทําที่ผิด
และการกระทําที่ควรจากการกระทําที่ไมควร
                 พรรณทิพย  ศิริวรรณบศุร (2529 :4) ไดใหความหมายไววา  จริยธรรมเปนขอกําหนด
ของสังคมในลักษณะที่เปนมาตรฐานหรือกฎเกณฑที่บุคคลในสังคมนั้นเห็นวาควร  เห็นวาถูก  เห็น
วาดีที่จะปฏิบัติในฐานะสมาชิกของสังคม
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                 ประภาศรี  สีหอําไพ ( 2531:18, อางถึงใน เนาวรัตน  เฉลิมศรี 2543:15 )  ไดกลาวถึง
จริยธรรม วาหมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลอง
ของคุณธรรมหรือศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยาง
มีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรม ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม  อยูใน
สภาพแวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทําความด ี  ละเวนความชั่ว  มีแนวทางความประพฤติอยู
ในเร่ืองของความดี  ความถูกตอง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย
และเปนประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะสรางความสัมพันธอันด ี โดยสํานึกที่จะใช
สิทธิและหนาที่ของตนตามคานิยมที่พึงประสงค
                 วาสนา  ประวาลพฤกษ (2535 :1) กลาววา  จริยธรรม หมายถึง ส่ิงที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความดี  ความถูกตอง แกสังคมในระดับตาง ๆ และจะเกิดเมื่อคนมีความขัดแยง
เกี่ยวกับคุณธรรม หรือคานิยมตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  เชน  ถามีเหตุการณขัดแยงเกิดข้ึน  ทําใหตกอยู
ในสภาพที่ตองแกปญหาแลวเราตัดสินใจแกปญหา โดยยึดผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการแกปญหา
เพื่อสังคม แสดงวา เรามีจริยธรรมสูงกวาคนที่แกปญหาเพื่อประโยชนตนเอง
                 ดวงเดือน  พันธมุนาวิน (2543 :113 ) ไดกลาวถึง จริยธรรมวา เปนระบบการทําความดี
ละเวนความชั่ว ระบบดังกลาว หมายรวมถึงสาเหตุของการกระทําหรือไมกระทํานั้น  ตลอดจน
กระบวนการเกิดและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเหลานี้ดวย
                 ไสว  มาลาทอง (2542 : 5-6) กลาววา จริยธรรม (Morality) หมายถึง ธรรมที่เปนขอ
ประพฤติ ปฏิบัติ  หรือหลักธรรม คําสอนอันเปนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติของมนุษย  คําวา
จริยธรรมมาจากคํา 2 คํา คือ จริยะ+ธรรม ซึ่งแปลตามศัพท ไดวา  จริยะ แปลวา  ความประพฤติ
กิริยาที่ควรประพฤติ  ธรรมแปลวา คุณความดี  คําส่ังสอนในศาสนา  หลักปฏิบัติในทางศาสนา
ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑ เมื่อนําเอาคําวา ธรรม มาตอทายคําวา จริยะ
เปนจริยธรรมแปลความหมายวา  กฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือ หลักความจริงที่เปนแนวทาง
แหงความประพฤติ ปฏิบัติ
                 บุญม ี แทนแกว (2542 : 25) อธิบายวา จริยธรรม หมายถึง “ธรรมชาติหรือหลักธรรมที่
บุคคลควรประพฤติ” จัดวา “เปนคุณธรรมที่แสดงออกทางรางกายในลักษณะที่ดีงามถูกตอง  อัน
เปนส่ิงที่ประสงคของสังคม  และจริยธรรมจะมีได  จําตองอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา
                 เพียเจต (Piaget 1960:1) ไดอธิบายวา  จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณของมนุษย
และหนาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑในการใหความรวมมือเกี่ยวกับการจัดเตรียมสังคม ในเร่ืองความสนใจ
และอนามัยของแตละบุคคล  ความสัมพันธรวมกันในรูปของส่ิงที่ควรกระทําและสิทธิ ์ และในเวลา
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ตอมา  และไดเนนวา  จริยธรรม เปนส่ิงที่มนุษยแสวงมาจากกฎตาง ๆ  และตั้งข้ึนเพื่อเปนแนวทาง
ของสังคมหรือพฤติกรรมระหวางบุคคล
                 บราวน  (Brown 1965 :411) ไดใหความหมาย จริยธรรม วา จริยธรรม หมายถึง ระบบ
ของกฎเกณฑสําหรับวิเคราะหการกระทําผิดหรือถูกของบุคคล
               โคลเบิรก  (Kohlberg 1971:34 ) กลาวสรุปวา  จริยธรรมเปนลักษณะของความรูสึกผิด
ชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑและมาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติในสังคม อันเปนเคร่ืองตัดสินวา
การกระทํานั้นผิดหรือถูกโดยสังคมเปนผูตัดสิน
                 โฮแกน  (Hogan 1973:217) กลาววา  จริยธรรมเปนระบบของกฎเกณฑที่อยูภายนอก
ของบุคคลสรางข้ึนเพื่อชี้แนะพฤติกรรมสังคมหรือพฤติกรรมระหวางบุคคล
                 คารเทีย (Cartir 1973:373) กลาวสรุปวาจริยธรรม หมายถึง การปรับพฤติกรรมใหเขา
กับกฎเกณฑ หรือ มาตรฐานของความประพฤติที่ถูกตอง  ดีงาม
                 จากที่กลาวถึงความหมายของจริยธรรมสรุปไดวา   จริยธรรม  หมายถึง   การประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน    โดยมีหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว      และเปนการ
กระทําที่สังคมยอมรับ ซึ่งการกระทํานั้น ๆ ไมทําความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอ่ืน

              ความสําคัญของจริยธรรม
                 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานขาราชการพลเรือน (2542:11) ไดใหความ
สําคัญวา จริยธรรมเปนรากฐานแหงความเจริญรุงเรือง มั่นคง และสงบสุขของปจเจกชน  สังคม
และประเทศชาติ  รัฐทุกรัฐควรมีแนวนโยบายใหประชาชนมีจริยธรรมอันดีเปนหลักประการแรก
และถือเปนอุดมคติทีเดียว  สวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ ใหเปนอันดับรองลงมา  ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  การศึกษาทางวิชาการ  การเมือง  ที่ไมมีจริยธรรมเปนแกนกลาง
หรือเปนหลักยึดแลวยอมใหโทษมากกวาใหคุณ เปรียบเหมือนกับตนไมไมมีแกน  จริยธรรมก็
เหมือนแกน  ความเจริญนอกนี้เหมือนเปลือกกระพี ้ ซึ่งหอหุมแกนเอาไว  ถาเปรียบความรูเหมือน
ดิน  จริยธรรมยอมเหมือนน้ํา  ดินที่ไมมีน้ํายึดเหนี่ยวเกาะกุมยอมเปนฝุนละอองใหความรําคาญ
มากกวาประโยชน คนมีความรูที่ไมม ีจริยธรรมจึงมักเปนคนที่กอความรําคาญหรือความเดือดรอน
ใหแกผูอ่ืนอยูเนือง ๆ   การพัฒนาบานเมืองจึงตองพัฒนาที่จิตใจของคนกอน  เมื่อจิตใจของคนดี
แลว เร่ืองอ่ืน ๆ ก็จะพลอยดีตาม
                 ดังนั้นจริยธรรมในสังคมจึงควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก เศรษฐกิจ ปากทอง
ของประชาชนจะดีข้ึนทันท ีถาจริยธรรมของประชาชนดข้ึีน  ที่เศรษฐกิจตองเส่ือมโทรม  ประชาชน
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บางสวนตองหิวโหยนั้น  เพราะกลุมชนบางสวนของสังคมละเลยจริยธรรมนั่นเอง  กอบโกยเอา
ทรัพยสินสวนรวมไวเปนประโยชนสวนตัวมากเกินไป  ความเห็นแกตัว  ความแลงน้ําใจ  ขาดความ
เมตตาปราณ ี นั่นเปนสัญลักษณของการขาดจริยธรรม     โดยนัยนี้ จริยธรรมจึงเปนส่ิงจําเปน
สําหรับคนทุกคนในทุกอาชีพ  ทุกสังคม  สังคมจะอยูรอดไดก็ดวยจริยธรรม  จะสงบสุขหรือวุนวาย
ก็ข้ึนอยูกับจริยธรรมที่ปจเจกชน  ครอบครัว  หรือสังคมนั้น ๆ ประพฤติ ปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด

             องคประกอบของจริยธรรม
              ในการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม พบวาไดมีการศึกษาดานองคประกอบของจริยธรรม  ไว
ดังตอไปนี้
                 ดวงเดือน  พันธมุนาวิน (2522:33 - 35 )ไดแบงจริยธรรมออกเปน 4 องคประกอบ ดังนี้

     1. องคประกอบดานความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง    การมีความรูวาในสังคมของตน
นั้นถือวา   การกระทําชนิดใดดีควรกระทํา และการกระทําชนิดใดควรงดเวน      ปริมาณความรูเชิง
จริยธรรมข้ึนอยูกับอาย ุ ระดับการศึกษา    และพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล

     2. องคประกอบดานทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง      ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาง ๆ วา   ตนชอบ หรือไมชอบลักษณะนั้น ๆเพียงใด  ซึ่งสวน
มากจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้น ๆ   ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความหมายรวมทั้ง
ความรูและความรูสึกในเร่ืองนั้น ๆ เขาดวยกันดังนั้น   ทัศนคติเชิงจริยธรรม จึงมีคุณสมบัติที่สําคัญ
ที่ใชทํานายพฤติกรรมจริยธรรม    ไดแมนยํากวาการใชความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมของบุคคล
แตเพียงอยางเดียว       นอกจากนี้ทัศนคติอาจเปล่ียนแปลงไดเมื่อเวลาผานไป

     3. องคประกอบดานเหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือก
ที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   ซึ่งเหตุผลที่กลาวถึงนี้  จะแสดงใหเห็นเหตุ
จูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งนักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ไดใชการอางเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล เปนเคร่ืองแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล
นั้น

4. องคประกอบดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑ        หรือคานิยมของสังคมนั้น
เปนส่ิงที่สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอ่ืน ๆ        เพราะการกระทําของบุคคลจะสงผลโดยตรง
ตอความผาสุกและความทุกขของสังคมนั้น ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

                 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2524ก :3)     ไดแบงองคประกอบของจริยธรรม
ออกเปน 2  ดาน ดังนี้

1. คานิยมทางจริยธรรม (Moral values) คือ  สวนของลักษณะจิต (triat) ที่สังเกตไม
เห็นไดโดยตรงมีลักษณะเปนความเชื่อ      ความเห็นคุณคาความพอใจ     เต็มใจปรารถนาที่จะยึด
(Commitment) นําหลักจริยธรรมตาง ๆ  เขาไวในลักษณะนิสัย    บุคลิกภาพของตนเองคานิยมจะ
มีอิทธิพลเปนแรงจูงใจใหบุคคลมีความโนมเอียงจะประพฤติปฏิบัติถูกตองดีงาม     สอดคลองกับ
คานิยมที่ตนเองยึดถือ

     2. พฤติกรรมจริยธรรม(Moral conduct) คือ สวนที่เปนมาตรฐานของความประพฤติ
ปฏิบัติที่สังคมตองการ การกระทําใด ๆ ของบุคคล        ที่สอดคลองกับมาตรฐานของการประพฤติ
ถูกตองดีงาม  ก็จัดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมจริยธรรม
                 อุทุมพร  จามรมาน ( 2534 : 261) ไดแบงจริยธรรมออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ

     1. คานิยมทางจริยธรรม ( Moral values ) เปนสวนที่สังเกตโดยตรงไมได มีลักษณะ
เปนความเชื่อ  การเห็นคุณคา และความพอใจที่จะยอมรับยึดถือ

     2. พฤติกรรมจริยธรรม ( Moral conduct )    เปนพฤติกรรมที่แสดงอยูในมาตรฐาน
ของสังคมตามที่สังคมตองการ
                 พระเทพเวท ี (2535 :140 -160 ) กลาววา “ระบบจริยธรรมทั้งหมดของพุทธศาสนา
หมายถึง มรรค คือ วิธีปฏิบัติสายกลาง ( มัชฌิมาปฎิปทา)  มรรค คือ ทางอันประเสริฐเปนไปเพื่อ
ความสงบสุข  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน “
                 พระพุทธทาส  อินทปญโญ (2537:55-56) กลาววา มรรคมีองคประกอบ 8 ประการ คือ
                      1.  สัมมาทิฎฐ ิ      ปญญาอันเห็นชอบ

       2. สัมมาสังกัปปะ  ดําริชอบ
       3. สัมมาวาจา       เจรจาชอบ
       4. สัมมากัมมันตะ  ทําการงานชอบ
       5. สัมมาอาชีวะ     เล้ียงชีวิตชอบ
       6. สัมมาวายามะ   เพียรชอบ
       7. สัมมาสต ิ          ระลึกชอบ
       8. สัมมาสมาธ ิ       ตั้งใจชอบ

                และในองคมรรคทั้ง  8  จําแนกเปนองคประกอบของจริยธรรมได  3  ประการดังนี้
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      1. องคประกอบทางปญญา ( Higher  wisdom ) ประกอบดวย  ปญญาอันเห็นชอบ
และดําริชอบ

      2. องคประกอบทางศีล ( Higher morality )   ประกอบดวย   วาจาชอบ  การกระทํา
ชอบและเล้ียงชีพชอบ

      3. องคประกอบทางจิต ( Higher mentality )    ประกอบดวย เพียรชอบ  ระลึกชอบ
และตั้งใจชอบ
                 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2524 ข : 5 )     ไดจัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับ
จริยธรรมไทย สรุปวา จริยธรรมของบุคคลมีองคประกอบ 3 ประการ คือ

       1. ดานความรู ( Moral Reasoning )  คือ    ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง
ดีงาม  สามารถตัดสิน   แยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด

       2. ดานอารมณ ความรูสึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ  ศรัทธา
เล่ือมใส ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวในการประพฤติปฏิบัติตน

               3. ดานพฤติกรรม (Moral Conduct) คือ    การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคล
ในสถานการณตาง ๆ ซึ่งเชื่อวาเกิดจากอิทธิพลของทั้งสององคประกอบขางตน
                 บราวน (Brown 1965 : 411 ) ไดจําแนกองคประกอบของจริยธรรมออกเปน  3  มิติ คือ

       1. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูทางจริยธรรม  คานิยมทางจริยธรรม
ความเชื่อทางจริยธรรม  การตัดสินทางจริยธรรม การใชเหตุผลทางจริยธรรม

       2. ดานความประพฤติ ( Conduct ) หมายถึง พฤติกรรมภายนอกที่แสดงใหปรากฏ
ในสภาพการณตางๆไดแก ความประพฤติทางจริยธรรมการกระทําทางจริยธรรม

       3. ดานความรูสึก (Feeling )  หมายถึง     ความรูสึกหรือปฏิกิริยาที่มีตอพฤติกรรม
ทางจริยธรรม ไดแก  ความรูทางจริยธรรม  ทัศนคติทางจริยธรรม
                 ฮอฟแมน (Hoffman 1979 : 958 - 966)  ไดจําแนกองคประกอบจริยธรรมใกลเคียง
กับบราวน  โดยฮอฟแมนเชื่อวา  จริยธรรมเปนกระบวนการสัมพันธ ซึมซาบ ( Internalization )
ของ 3 องคประกอบ ที่มีอิสระจากกัน ไดแก

      1. ความคิดทางจริยธรรม ( Moral thought ) หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณคา
พฤติกรรมทางจริยธรรม  ไดแก  ความคิดทางจริยธรรม   การตัดสินทางจริยธรรม      การใชเหตุผล
ทางจริยธรรม เปนตน

      2. ความรูสึกทางจริยธรรม ( Moral feeling)     หมายถึง     ความรูสึกทางจริยธรรม
ไดแก   ทัศนคติทางจริยธรรม  ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

      3. การกระทําทางจริยธรรม (Moral behavior) หมายถึง การกระทํา หรือพฤติกรรม
แสดงออกทางจริยธรรม  ไดแก  ปฏิกิริยาทางจริยธรรม  พฤติกรรมทางจริยธรรม
                 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา     การจําแนกองคประกอบทางจริยธรรมที่ผูทรง
คุณวุฒิและนักการศึกษาไดแบงไวโดยสวนรวมตรงกันดังนี้ 1.องคประกอบทางปญญา (Moral
cognition)  2. องคประกอบทางความรูสึก ( Moral affection )    และ 3. องคประกอบทางการ
ประพฤติปฏิบัติ ( Moral conduct )
                 โดยปกติแลวเปนการยากที่จะหยั่งรูวัดไดถึงจิตใจภายในของบุคคล วามีลักษณะนิสัย
ในพฤติกรรมทางจริยธรรมตาง ๆ สูง ต่ํา เพียงใด   การจะรูระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
จําเปนตองอาศัยการอนุมาน (infer) จากพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติ เชน ถาชอบชวยเหลือผูอ่ืน ก็
อนุมานวามีจริยธรรมเมตตา เปนตน  (สุขุมาน  พาสวาง 2541:6 )
                 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2524 :54) ไดศึกษาระดับพัฒนาการทางจริยธรรม
โดยนักจิตวิทยาไดศึกษาลักษณะการกําเนิดของคุณสมบัติจริยธรรมในมนุษยจนไดความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางจริยธรรม  ตั้งแตเร่ิมเรียนรูที่จะทําพฤติกรรมใหสอดคลองกับความถูกตองดีงาม ไป
จนถึงระดับที่เปนคานิยมถาวรฝงลึกในบุคลิกภาพ   นักจิตวิทยาคนพบวามนุษยพัฒนาหลักการ
หรือกฎเกณฑ ของการประพฤติปฏิบัตินี้เปนข้ันๆ  ที่เรียกวาระดับพัฒนาการทางจริยธรรมจาก
ระดับตนที่ยังไมสมบูรณไปจนถึงระดับสูง ๆ มีคุณคาเหมาะสมตอความเปนมนุษยที่ประเสริฐ
                 การแบงระดับพัฒนาการทางจริยธรรม  ตามลักษณะโครงสรางของวัฒนธรรมในสังคม
ไทย จากผลการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทยไดมีความเห็นสอดคลองกันที่จะกําหนด
ระดับสูงต่ําของคานิยมทางจริยธรรม  ตามเกณฑแบงระดับจริยธรรมของโคลเบอรก ( Kolhberg
1976 : 406, อางถึงใน สุขุมาน  พาสวาง 2541:7 ) ไวดังนี้
                     ระดับ 1   พฤติกรรมทางจริยธรรม ที่ยึดหลักการไดรับผลประโยชนบางประการ  ของ
ตนเองเปนใหญ
                     ระดับ 2   พฤติกรรมทางจริยธรรม ที่ยึดหลักการใหผูอ่ืนในสังคมแคบ ๆ      ไดรับผล
ประโยชน เชน  เพื่อญาติ  พี่นอง   เพื่อนสนิท
                     ระดับ 3   พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ยึดหลักการเพื่อผลประโยชนของสังคมสวนใหญ
เชน ชุมชน  ประเทศชาติ
                     ระดับ 4  พฤติกรรมทางจริยธรรม ที่ยึดหลักการเพื่อความถูกตองดีงาม         อันเปน
อุดมคติ หรือ อุดมการณในจิตใจ  ทําความดีเพื่อความดี
                 จากที่กลาวมาทั้งหมด  เพื่อที่นําเขาสูประเด็นของคานิยมทางจริยธรรม ตอไป ดังนี้
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1.1 ความหมายของคานิยมทางจริยธรรม
                 จากการศึกษา คนควา ตัวแปรคานิยมทางจริยธรรมนั้น มีแหลงใหคนควาไมมากนัก
การกลาวถึงรายละเอียดของคานิยม และจริยธรรม ซึ่งเปนที่มาของ คานิยมทางจริยธรรมนั้น ทําให
เกิดความเขาใจความหมายและความสําคัญของคานิยมทางจริยธรรมไดระดับหนึ่ง  ตอไปจะได
กลาวถึงรายละเอียดของคานิยมทางจริยธรรมใหมีความชัดเจนมากข้ึน ซึ่งมีผูใหความหมายไวดังนี้
               พนัส  หันนาคินทร ( 2523 : 48 ) ไดใหความหมายวา คานิยมทางจริยธรรม  หมายถึง
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ควรตองประกอบกันทั้งความรูสึกทางจิตใจ  และการปฏิบัติทางกาย
อันสอดคลองกับความรูสึกทางจิต
                 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2524 ก :3) กลาวถึง คานิยมทางจริยธรรม วา
หมายถึง สวนของลักษณะจิต (trait) ที่สังเกตไมเห็นไดโดยตรง มีลักษณะเปนความเชื่อ ความเห็น
คุณคา  ความพอใจเต็มใจปรารถนาที่จะยึด (commitment ) นําหลักจริยธรรมตาง ๆ เขาไวใน
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตนเอง  คานิยมนี้จะมีอิทธิพลเปนแรงจูงใจใหบุคคลมีความโนม
เอียงที่จะประพฤติ ปฏิบัติถูกตอง ดีงาม สอดคลองกับคานิยมที่ตนเองยึดถือ
                 โรคีช  ( Rokeach, อางถึงใน ลดาวรรณ  จันทานานนท  2527 :17-18 )  ไดกลาววา
คานิยมทางจริยธรรม   หมายถึง      คานิยมจําพวกวิถีปฏิบัติที่มีจุดรวมอยูที่ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ซึ่งหากคานิยมเหลานี้ถูกละเมิด   บุคคลนั้นจะรูสึกสํานึกผิดและไมสบายใจ         ดวยเร่ือง
มโนธรรม ( Conscience ) ภายในใจวาไดทําผิด   สวนคานิยมที่เปนความสามารถของบุคคลนั้น
มีจุดรวมอยูที่ตัวเอง และไมมีสวนเกี่ยวกับความม ี  หรือไมมีจริยธรรม  การละเมิดคานิยมประเภท
นี้จะทําใหเกิดความรูสึกอับอายที่ตนเองขาดความสามารถเปนการสวนตัว
                 เฮเกล (Hegel 1770 -1831: 33-35) ใหความหมายวาความมีคุณคาหรือความสําคัญ
ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมตอบุคคลอ่ืน  โดยพิจารณาที่แรงกระตุน เจตนา
และการกระทําที่มีตอบุคคลอ่ืน ๆ
                 จากที่กลาวมา สรุปวาคานิยมทางจริยธรรม หมายถึง การกระทํา การแสดงออกของ
บุคคล ที่มีความตระหนักถึงความถูกตอง   เหมาะสม  ดีงาม โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมาก
กวาสวนตน   การมีความนิยม ชื่นชอบ หรือ ยึดมั่นในการทําความดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน หรืออีก
นัยหนึ่ง หมายถึง การกระทําที่สอดคลองกับจิตใจของตนเอง ที่ยึดมั่นในคุณธรรม   ความดี   เห็น
คุณคาของความดี ความถูกตอง พรอมกับนํามาเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต    ตัวอยาง
ของคานิยมทางจริยธรรม  เชน   ความรับผิดชอบ    ความเสียสละ    ความกตัญู   ความซื่อสัตย
สุจริต  ความละอายและเกรงกลัวตอบาป เปนตน
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1.2 ความสําคัญของคานิยมทางจริยธรรม
                 พุทธทาสภิกขุ (2534 :186, อางถึงใน สุขุมาน  พาสวาง 2541:2 ) ไดกลาววา  แนวทาง
หนึ่งของการพัฒนาเพื่อลดปญหาของสังคมลงไดก็คือ การพัฒนาจริยธรรมใหฝงลึกเปนคานิยม
อยูในลักษณะนิสัยและจิตใจของบุคคล ใหเปนพื้นฐานหรือภูมิคุมกันใหบุคคลละอายใจตอการทํา
ส่ิงที่ไมถูกตอง  ส่ิงที่ชั่วรายทั้งปวงมาประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง ดีงาม  ตามมาตรฐานที่สังคม
ยอมรับและตองการใหมากข้ึน
                 พระบรมราโชวาท  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาส
สัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม  3 - 9  ธันวาคม  2533  ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  จังหวัด
พิษณุโลก วา
                        ในบานเมืองเราทุกวันนี้    มีเสียงกลาวกันวาความคิดจิตใจของคน    เปล่ียนแปลงไปใน
            ทางที่เส่ือม  ความประพฤติที่เปนทางทุจริตหลายอยางมีทาทีที่จะกลายเปนส่ิงที่คนทั่วไป    พากัน
            ยอมรับและสมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคน
            มืดมัวลงไป   เปนปญหาที่เหมือนกระแสคล่ืนอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด      จําเปนตองแกไข
            ดวยการชวยกันฝนคล่ืนที่กลาวนั้น
                            ในการดําเนินชีวิตของเรา    เราตองขมใจไมกระทําส่ิงใด ๆ    ที่รูสึกดวยใจจริงวาช่ัว วา
            เส่ือม  เราตองฝน  ตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่ขัดกับธรรมะ   เราตองกลาและ
            บากบั่นที่จะกระทําส่ิงที่เราทราบวา  เปนความดี  เปนความถูกตองและ เปนธรรม    ถาเรารวมกัน
            ทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ    ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเส่ือมลงไป
            และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ
                            ถึงแมเราจะอยูทามกลางความเจริญรุดหนาแหงยุคปจจุบันอยางไร    เราก็ทอดทิ้งการ
            ศึกษาทางดานจิตใจและศีลธรรมไมได    ตรงขามเราควรเอาใจใสส่ังสอนกันใหหนักแนน     ทั่วถึง
            ย่ิงขึ้น  เพื่อมิใหความคิด ความเขาใจถูกตอง   สอดคลองกับสถานการณแวดลอม   ที่วิวัฒนาการ
            ไปไมหยุดย้ัง
                             การที่จะประกอบกิจใด ๆ ใหเปนผลดีนั้น   ยอมตองอาศัยความอุตสาหะ   พากเพียร
            และความซ่ือสัตย สุจริต  เปนรากฐานสําคัญ   ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตา      กรุณา
            ไมเบียดเบียนผูอื่น และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส    ถาปฏิบัติได
            ดังนี้   การงานของทานก็จะสําเร็จตามความปรารถนาทุกประการ
            ( พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  2533  :3 – 5 )
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                 พนัส  หันนาคินทร  (2523:48-52 ) กลาววา  นับแตโบราณกาลแลวที่คนไทยไดยึดถือ
คําส่ังสอนของพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิต หลักจริยธรรมของพุทธศาสนาเปนแบบแผน
ของความรูสึกนึกคิด  คานิยมและความประพฤติในชีวิตประจําวัน  ความจริงหากวาคนไทย
ดําเนินชีวิตตามแนวคําสอนของพุทธศาสนาอยางเครงครัด ปญหาทางสังคมของเราจะนอยกวานี้
มาก  แตเผอิญ คานิยมอยางอ่ืนที่มีกําลังแรงกวา  โดยเฉพาะความหลงอยางผิดทางในคานิยมของ
ตางชาติ  ทําใหคานิยมของคนไทยผันแปรไปในทางที่ไมพึงปรารถนาอยูมาก     คานิยมทางดาน
จิตใจ(Spiritual Value) อันเปนคุณลักษณะที่นําความสุขจากความสงบทางจิตใจมาใหนั้น  จําตอง
หลีกทางใหแกคุณคาทางวัตถุ ( Material Value )   ซึ่งมีลักษณะที่ว่ิงหนีตัวเองตลอดเวลา  นั่นคือ
ผูที่นิยมความสุขอันไดจากความเจริญทางวัตถุ  จําตองเปล่ียนวัตถุอันเปนบอเกิดแหงความสุขเพื่อ
ใหเกิดความสุขมากข้ึนกวาเดิมอยูตลอดเวลา
                 สถาบันขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. (2542 :12 ) ไดกลาววา  เราตองปลูกฝงคน
ของเราใหเห็นคุณคาของจริยธรรมอยางจริงจัง  ใหเห็นคุณคาภายใน ( Instrinsic values ) มาก
กวาคุณคาภายนอก ( Extrinsic values )  กลาวคือ  ใหเห็นคุณคาของคุณธรรมมากกวาความมั่งมี
ยศศักดิ์และชื่อเสียง ใหเห็นความสุขอันเกิดจากสติปญญา และคุณธรรมมีคาเหนือความสุขทาง
ผัสสะหรือโลกียสุข
                 จากคํากลาวขางตน คานิยมทางจริยธรรมจึงจัดเปนคานิยมทางดานจิตใจ  ( Spiritual
Values)หรือ คุณคาภายใน (Instrinsic values)  ที่สังคมไทยในปจจุบัน สมควรตองเรงสรางใหเกิด
ข้ึนกับประชาชนทุกเพศ     ทุกวัย          และกระทรวงสาธารณสุขเปนองคการที่จัดใหมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข หรือ อสม.เกิดข้ึนมาเปนเวลานานรวม 20 ป นับวาเปนการจุดประกายเร่ิมตนให
ประชาชนได มีความเสียสละ ทําประโยชนเพื่อสวนรวม เสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะใหเกิดกับ
ประชาชน   โดยบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้น  ประชาชนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหมีความสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได ซึ่งมีผลงานปรากฏในดานปริมาณชัดเจน    แตในดาน
คุณภาพการทํางานนั้น ยังตองมีการพัฒนาควบคูกันตอไป

1.2 ประเภทของคานิยมทางจริยธรรมของคนไทย
                 พนัส  หันนาคินทร ( 2523 :48-52 ) ไดสรุปวา  คําสอนของพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอ
คานิยมประจําชาติมาเปนเวลานาน และเปนสวนที่สรางนิสัยหรือคานิยมดี ๆ ของคนไทยไวมาก มี
หลักธรรมอันเปนบอเกิดแหงคานิยมในชีวิตของคนไทยสวนใหญ  ดังนี้
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                    1. หลักเร่ืองกรรม  คือ ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว เปนหลักสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่ง
สอนใหคนเวนจากความชั่ว  ประพฤติความดี  ใหรูจักควบคุมความประพฤติของตน  เมื่อทราบวา
ความเจริญรุงเรืองหรือความเส่ือมทรามแหงชีวิตอยูที่กรรมคือการกระทําของตนแลว จะไดเวน
กระทําความชั่ว  ทําแตความดี  คนที่เกิดมาไมเหมือนกัน บางคนเกิดในตระกูลมั่งม ี บางคนเกิดใน
ตระกูลยากจน  บางคนโง  บางคนฉลาด  ทั้งนี้ก็เพราะผลของกรรมที่ทําไวในปางกอนไมเหมือนกัน
คนที่ทํากรรมดีในอดีตยอมไดรับผลดีในชาตินี้ กรรมในอดีตถึงแมจะไมดีนัก หากในปจจุบัน
พยายามทําแตกรรมดีไวเสมอ  อาจชวยตัดรอนกรรมเกาใหเพลาลง  และสงฐานะใหสูงข้ึน  การให
ผลของกรรมมีตางกัน  บางอยางเร็ว บางอยางชาเหมือนพืชหรือผลไมปลูกพรอม ๆ กัน  บางอยาง
ใหผลกอน บางอยางใชเวลานาน  เพราะเหตุที่กรรมใหผลเร็วบาง ชาบาง   บางคนจึงเขาใจวาทําดี
ไมไดดี  ทําชั่วไมไดชั่วซึ่งทานไดกลาวไววา  คนยอมสําคัญผิดตราบเวลาที่กรรมนั้น ๆ ยังไมใหผล
หลักเร่ืองกรรมนี้ไดสอนตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน  จนฝงใจคนไทย  ทําใหคนไทยมีอุปนิสัยเปน
ตัวของตัวเอง  ไมชอบยุงเกี่ยวกับเร่ืองของคนอ่ืน  และมีอุปนิสัยชอบกระทําแตความดีเปนที่ตั้ง
                    2. หลักเร่ืองความทุกข  ซึ่งเรียกวา อริยสัจ  4   ประกอบดวย

         1)   ทุกข
                        2)   สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข

         3)   นิโรธ ความดับทุกข
         4)   มรรค ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข

                    พระองคทรงสอนวา เกิด   แก   เจ็บ   ตาย เปนทุกข  การสูญเสียของรัก  การประสบ
ส่ิงที่ไมพอใจ  การหวังส่ิงใดไมไดสมหวังก็เปนทุกข
                    เหตุใหเกิดทุกข คือ กิเลส   ตัณหา  ไดแก  โลภ  โกรธ  หลง   ความทะยานอยาก
พระองคอธิบายวา จิตของคนทุกคนนั้น มีธรรมชาติที ่สะอาด  บริสุทธิ ์  ผองใส  ตอมาเมื่อมีกิเลส
ตัณหา  เขาครอบงํา  จึงทําใหขุนมัว  และเกิดความทุกข
                    การที่จะขจัดความทุกขไดตองดับกิเลส  ตัณหา  ทําจิตใหผองใส  จะประสบกับความ
สุข  ดังนั้น  ความสุขของคนอยูที่จิตใจของตนเอง
                    เนื่องจากคําสอนของพระพุทธองคดังกลาว   คนไทยจึงเปนคนที่รูจักหาความสุขให
ตัวเอง  มองชีวิตในแงความสวยงาม  มีนิสัยราเริง  สนุกสนาน และยิ้มแยม แจมใส   คนไทยถือวา
ความสุขภายในใจของตนนั้นสูงกวาความสุขที่หาไดจากวัตถุ  เพราะเปนความสุขที่ละเอียดออน
และยั่งยืน สวนความสุขที่ไดจากวัตถุนั้นไมยั่งยืน     มักประกอบดวยสุขบางทุกขบาง  ดวยเหตุนี้
ถึงแมบุคคลจะยากจนก็หาความสุขได
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                    3. หลักเมตตากรุณา  พระองคทรงสอนใหมนุษยมีเมตตากรุณาแกกันและกัน  ให
สงสารผูไดรับทุกข  และหาทางชวยเหลือใหเขาพนทุกข  เมื่อมีภัยมาถึงตัวมนุษยมีความหวาดกลัว
และพยายามหลบหลีกภัยอยางไร   สัตวทั้งหลายยอมมีความกลัวและหลบหลีกภัยนั้นอยางเดียว
กัน  พระองคจึงสอนใหเมตตากรุณาครอบคลุมไปถึงสัตวทั้งหลายดวยอยางไมมีขอบเขตจํากัด  ดัง
ขอความที่สอนใหแผเมตตาจิตไปในหมูสัตว ดังตอไปนี้  “ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข มีความเกษม
มีตนถึงความสุขเถิด  ขอสัตวทั้งปวงนั้นจงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด  สัตวอ่ืนอยาพึงขมเหงสัตวอ่ืน
อยาพึงดูหมิ่นอะไร ๆ กันในที่ใด ๆ เลย  ไมควรปรารถนาทุกขแกกันและกัน  เพราะความเคืองแคน
หรือขัดใจ  มารดาถนอมลูกคนเดียวผูเกิดจากตนเสมอดวยชีวิตฉันใด  พึงเจริญเมตตาอันเปนในใจ
ไมมีประมาณในสัตวทั้งปวงแมฉันนั้น  บุคคลพึงเจริญเมตตาอันเปนไปในใจไมมีประมาณไปใน
โลกทั้งส้ิน  ทั้งเบื้องบน  เบื้องต่ํา  เบื้องขวา  เปนธรรมอันไมคับแคบ  ไมมีเวร  ไมมีศัตรู  ผูเจริญ
เมตตาจิตนั้น  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็ตาม  พึงตั้งสตินั้นไวตลอดเวลาที่ตื่นอยู  บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวกิริยานี้วาเปนพรหมวิหารในศาสนานี้ “
                        การที่ยกขอความเหลานี้มากลาวมีความมุงหมายเพื่อใหทานทั้งหลายไดพิจารณา
คําสอนเร่ืองเมตตาในพระพุทธศาสนานั้นละเอียด  ลึกซึ้ง  และกวางขวางเพียงใด
                        อิทธิพลของคําสอนนี ้  ทําใหคนไทยเปนคนมีน้ําใจ เมตตากรุณา  โอบออมอารี
และเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูอ่ืน  ไมคิดรุกรานหรือรังแกใคร
                        ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดนําหลักธรรมนี้มาเปนตัวแปรหนึ่ง ในการศึกษาอิทธิพลที่
มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
                    4. เสรีภาพ  พระพุทธศาสนาใหเสรีภาพแกบุคคล  พระพุทธเจาไมบังคับใหผูใดนับ
ถือพระองคและคําสอนของพระองค ใครจะนับถือก็ได  ไมนับถือก็ได  แลวแตความสมัครใจ  ผูที่
นับถือพระพุทธศาสนาจึงถือไดวามีเสรีภาพเต็มที่
                         ระเบียบวินัยของสงฆในเร่ืองเสรีภาพและการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้  นา
จะมีอิทธิพลตอคานิยมของคนไทยใหรักอิสรภาพอยูดวย เพราะคนไทยไดยอมรับ นับถือศาสนา
พุทธติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน
                    5. คิหิปฏิบัติ    สําหรับคนครองเรือน  พระองคสอน “คิหิปฏิบัติ” หรือ หลักของการ
ปกครองเรือน  เพื่อใหประชาชนรูจักหนาที่ของตน    มีความขยันขันแข็งในการเลาเรียนและทํามา
หากิน  รูจักเก็บรักษาทรัพยและใชเล้ียงชีวิตตามสมควรแกกําลังที่หามาได ไมใหฝดเคืองนัก ไมให
สุรุยสุรายเกินไป  ใหเลือกคบเพื่อนเปนคนดี  ไมคบคนชั่ว   สําหรับสมณพรหมณ พระองคอธิบาย
ความสัมพันธและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน เชน  บุตรพึงบํารุงมารดา  บิดา  ดวยสถาน 5  คือ
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            1)  ทานไดเล้ียงมาแลว  เล้ียงทานตอบ
                           2)  ทํากิจของทาน

3) ดํารงวงศสกุล
4) ประพฤติตนใหเปนคนควรรับมรดก
5) เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน

                     มารดา   บิดา  ไดรับบํารุงเชนนี้แลว  ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน 5
           1)  หามมิใหทําความชั่ว

2) ใหตั้งอยูในความดี
3) ใหศึกษาศิลปวิทยา
4) หาภรรยาที่สมควรให
5) มอบทรัพยใหในสมัยที่สมควร

                     ตามที่ยกมาแลวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  เพื่อแสดงใหเห็นวาคําสอนของพระองค
นั้น  อนุโลมสอนเขามาหาทางโลก  เพื่อใหประชาชนรูจักหนาที่ของตัวเอง  อันเปนการชวยใหสังคม
มนุษยอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข
                 6. คําสอนอ่ืน ๆ ที่มีประโยชนและมีอิทธิพลตอลักษณะอุปนิสัยของชาต ิ  ไดแกคําสอน
ในมงคลสูตร  คือ สูตรที่ กลาวถึงมงคลอันเปนเหตุใหถึงความเจริญอันสูงสุด  เชน  การเคารพออน
นอมและบูชาผูที่ควรบูชา  การบํารุงบิดา  มารดา  การสงเคราะหญาติ  การงดเวนจากบาป  ความ
เคารพ  ความไมจองหอง  ความอดทน  ความเปนผูวางาย เปนตน
                     คําสอนในกาลามสูตร     พระองคทรงสอนใหเชื่อโดยหาเหตุผล     ไมใหเชื่อโดยหลง
งมงาย  หลักทางสายกลางในการดําเนินชีวิต พระองคทรงสอนใหปฏิบัติทางสายกลาง ซึ่งเรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ไมเครงครัด หรือยอหยอนจนเกินไป  พิจารณาใหเหมาะสมกับเหตุการณและ
กําลังความสามารถ   การดําเนินชีวิตสายกลางนี้เปนผลใหคนไทยไดรูจักผอนหนักผอนเบา  รูจัก
อะลุมอลวย  ไมดื้อร้ันเอาแตใจตัวเอง
                     ทานผูรูไดสรุปหัวใจของพระพุทธศาสนาไวดังนี้คือ

              1)   ละเวนความชั่วทั้งปวง
    2)   ทําความดี ( ยังความดีใหถึงพรอม )
    3)   ชําระจิตใหผองแผวบริสุทธิ์

                      ความประพฤติที่ยึดหลักสามประการนี้ได  ยอมจะกอใหเกิดความสุข  แกตนเอง
และสังคมสวนรวมโดยแนชัด  เพราะเปนรากฐานแหงสันติสุขโดยแท

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37

              ความหมายของ พรหมวิหาร 4
                 พระธรรมปฎก (2541ข:24-25 ) ไดกลาววา  สมาชิกที่ดีผูชวยสรางสรรคสังคม  ควรมี
ธรรม คือ หลักความประพฤติ ที่เรียกวา  พรหมวิหารและ ผูวิจัยจึงไดนําพรหมวิหาร 4 มาเปนตัว
แปรอิสระ ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของอสม.  ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
                 พระธรรมปฎก. (2543 ก:182 )  ใหความหมายไวดังนี้
                     พรหมวิหาร  ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม , ธรรมประจําใจอันประเสริฐ , ธรรมประจําใจ
ของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ  ม ี  4  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา      และนอกจากนั้น
พระธรรมปฎก (2543 ข :148-149 ) ไดอธิบายรายละเอียด ของ พรหมวิหาร  ไวดังนี้
                 พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ , ธรรมประจําใจอันประเสริฐ ,
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ ์  ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤต ิ  จึงจะ
ชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอมนุษย สัตว ทั้งหลายโดยชอบ (holy abidings; sublime
states  of  mind )

        1. เมตตา หมายถึง ความรักใคร  ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข  มีจิตอันแผไมตรี
และคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา  ( loving – kindness , friendliness )

        2. กรุณา หมายถึง ความสงสาร   คิดชวยใหพนทุกข  ใฝใจในอันจะปลดเปล้ืองบําบัด
ความทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว  ( compassion )

        3. มุทิตา  หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผูอ่ืนอยูดีมีสุขมีจิตใจผองใส บันเทิง กอปรดวย
อาการแชมชื่น เบิกบานอยูเสมอ  ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข     พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดี
มีสุข  เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป  (sympathetic  joy ;  altruistic joy)

        4. อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเปนกลาง  อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นดวยปญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง     ไมเอนเอียงดวยรักและชัง   พิจารณาเห็น
กรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลว  อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว  สมควรแกเหตุอันตนประกอบ  พรอมที่
จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม  รวมทั้งรูจักวางเฉย  สงบใจมองดูในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา  เพราะ
เขารับผิดชอบตนไดดีแลว   เขาสมควรรับผิดชอบตนหรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิด
ชอบของตน (equanmity ; meutraoity ; poise )
                 ผูดํารงในพรหมวิหาร  ยอมชวยเหลือมนุษย  สัตวทั้งหลายดวยเมตตา กรุณา และยอม
รักษาธรรมไวไดดวยอุเบกขา  ดังนั้นแมจะมีกรุณาที่จะชวยเหลือปวงสัตว แตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่
จะมิใหเสียธรรม
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                 พรหมวิหารนี้  บางทีแปลวา  ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม ,  ธรรมเคร่ืองอยูอยางพรหม ,
ธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม หรือธรรมเคร่ืองอยูของทานผูมีคุณยิ่งใหญ
( abidings of  the Great Ones )
                 พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา  อัปปมัญญา 4  ( : unbounded  states  of  mind;
illimitables) เพราะแผสม่ําเสมอ โดยทั่วไปในมนุษย สัตวทั้งหลายไมมีประมาณ  ไมจํากัดขอบเขต
                 ไสว  มาลาทอง (2542 : 81-96,139–156)  ไดรวบรวมคูมือ จริยธรรมสําหรับประชาชน
หลักธรรมสําหรับสงเสริมการปกครองมีรายละเอียดดังนี้
                 คนเรานิยมอยูกันเปนหมู  เปนคณะ  เปนสังคม และคนในสังคมนั้น   ก็ประกอบดวย
สมาชิกทุกเพศทุกวัย  อาจจะมีความแตกตางกัน  ทั้งดานฐานะหนาที่การงาน    อุปนิสัย  ความรู
และความประพฤติ  มีทั้งคนดีและคนเลว  มีทั้งคนแข็งแรงและคนออนแอ หากไมมีการปกครอง
ไมมีผูใชอํานาจในการปกครอง  สังคมก็จะสับสนวุนวาย  ไมมีระเบียบวินัย  จะมีการกดข่ีขมเหงกัน
เอารัดเอาเปรียบกันตามใจชอบ  ฉะนั้นจึงตองมีการปกครอง มีระเบียบในการปกครองเพื่อควบคุม
ดูแลสังคมใหมีความเรียบรอย มีความสงบสุข
                 การปกครองนั้นจะเปนการปกครองในระบอบใดก็ตาม  ที่จะนับไดวาเปนการปกครอง
ที่ดีจะตองเปนการปกครองดวยธรรม เปนการปกครองที่สรางความเปนธรรมในสังคม  ในทางพระ
พุทธศาสนา  พระพุทธองคทรงแสดงหลักธรรมสําหรับสงเสริมการปกครองไวเปนอันมาก แตในที่นี้
จะนําเสมอไวพอเปนแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
                 คําวา พรหมวิหาร  แปลวาธรรมเปนเคร่ืองอยูของทานผูใหญ   ธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐม ี 4  อยาง คือ     1. เมตตา    ความรักใคร  ปรารถนาจะใหเปนสุข

                  2. กรุณา     ความสงสาร  คิดจะชวยใหพนทุกข
                  3. มุทิตา     ความพลอยยินดีในเมื่อผูอ่ืนไดดี
                  4. อุเบกขา   ความวางใจเปนกลาง    ความวางเฉย   ไมดีใจ  ไมเสียใจ

เมื่อผูอ่ืนถึงความวิบัติ
                 ดังนั้น การฝกฝนตนในเร่ืองปฏิบัติพรหมวิหารธรรม    ในเบื้องตนควรปฏิบัติดังนี้
                     1.มองผูอ่ืนในแงดี ตั้งความปรารถนาดีตอคนทั่วไป   2. แผเมตตา   3.  ขวนขวายให
ความชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอ่ืน 4. สนับสนุนและเขารวมในงานสาธารณประโยชน 5.ไมเยยหยัน
รังแก และริษยาผูอ่ืน    6.  แสดงความยินดีในเมื่อผูอ่ืนประสบความสําเร็จ   7.วางใจเปนกลางมอง
ส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง   และในลําดับตอไป  ควรเลือกปฏิบัติตามวาระ  คือ
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1. เมตตา  ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาปกติ หรือเหตุการณทั่วไป
2. กรุณา  ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาเมื่อคนอ่ืนไดรับความทุกขและเดือดรอน
3. มุทิตา  ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาเมื่อคนอ่ืนไดดี  หรือ ประสบความสําเร็จ
4. อุเบกขา ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาเมื่อคนอ่ืนเขาถึงความวิบัติและหมดหน

ทางจะชวยเหลือใด ๆ ไดแลว
                 พึงสังเกตวาในหลักวิชาการนั้น การเจริญเมตตาโดยเฉพาะเจาะจง คือ ระหวางผูใหญ
กับผูนอย  ทานเรียกวา  “พรหมวิหารธรรม”   แตถาเจริญไป  คือ  เจริญ หรือ แผเมตตาไปแบบไม
เจาะจง  ทานเรียกวา  อัปปมัญญา  คือ มีลักษณะสากล  และตองมีความเขาใจอยูเสมอวา  การ
แสดงเมตตากรุณานั้นจะตองมีความรูและเขาใจดวยเหตุผลเสมอ    มิใชแบบชาวนากับงูเหาเพราะ
ถือการกระทําแบบนั้นเปนการประมาท  ขาดความรอบคอบหรือความระมัดระวัง
                 พระราชวรมุน ี ( 2529:635-753 )    ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ  4 ประการ
วา เปนหลักการสงเคราะห  หรือ หลักการยึดเหนี่ยวน้ําใจและประสานหมูชนไวในสามัคค ี      ซึ่ง
เปนหลักธรรมสําหรับแสดงน้ําใจตอกันระหวางคนทั่วไป    เมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกัน ( คําสอน
สําหรับทิศ 6 )  จึงเหมือนกับพูดวา  พุทธศาสนาสอนใหคนทั้งหลายเปนมิตรกัน  หรือ ปฏิบัติตอกัน
อยางมิตร  นอกจากนี้พึงสังเกตดวยวา  บรรดาขอปฏิบัติเหลานี้  การเอาตัวเขาสมาน  คือ  ทําตัว
ใหเขากับเขาได  ไมถือตัว  รวมสุข รวมทุกขกัน  นับวาเปนคุณธรรมสําคัญ  เปนการเขาถึงตัวอยาง
แทจริง  ซึ่งมีผลทางจิตใจ และชักจูงความรูสึกนึกคิดไดมาก  ดังจะเห็นวาทานจัดมิตรรวมสุข รวม
ทุกขไวเปนมิตรแทประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

                                   เนกขัมมะ                   เมตตา                 ทาน

    สัมมาสังกัปปะ          อพยาบาท                 กรุณา               ปยวาจา              สัมมาวาจา

                                    อวิสิงหา                    มุทิตา                 อัตถจริยา           สัมมากัมมันตะ

                                                                    อุเบกขา             สมานัตตตา

แผนภูมิที่  1  แสดงหมวดธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4
ที่มา : พระราชวรมุน,ี  พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529 ), 753.
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                 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงหมวดธรรมสําคัญ  2 หมวด  คือ  พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ
4 รวมไวกับองคมรรค  3  ขอ  คือ  พรหมวิหาร  4  อยูในฝายสัมมาสังกัปปะ  และสังคหวัตถุ 4  อยู
ในฝายสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
                 การแสดงหลักการนี้  มีความประสงคสําคัญ คือ
                 1.ใหรูจักแยกใหถูกตองระหวางคุณธรรมที่เปนพื้นอยูในจิตใจ หรือจริยธรรมในข้ันความ
คิด กับคุณธรรมที่แสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมในข้ันปฏิบัติการ  ไมใหสับสนปะปนกัน  โดย
เฉพาะหลักพรหมวิหาร 4  นั้น  มักถูกเขาใจสับสนบอย   คือ  ถูกนําไปใชพูดหรืออธิบายเหมือนเปน
คุณธรรมข้ันปฏิบัติการ  แตความจริงพรหมวิหารมีเมตตา เปนตน     เนนคุณธรรมประจําใจเปน
คุณภาพจิตหรืออยูในระดับความคิด  เนื่องในสัมมาสังกัปปะ  การฝกอบรมพรหมวิหารก็รวมอยูใน
หมวดสมาธ ิ หรือ อธจิิตตสิกขา  ดวยเหตุนี้พรหมวิหาร 4  จึงจัดเปนกรรมฐาน  หมวดหนึ่งใน
จํานวนกรรมฐาน  40  คือ เปนเร่ืองของภาวนา  สวนในข้ันปฏิบัติการ  ก็มสัีงคหวัตถุ 4  มารับชวง
ทําหนาที่ตอจากพรหมวิหาร  ทําใหมีการแสดงออกในสังคม  ถาจะใชพรหมวิหาร เชน เมตตากับ
การแสดงออกภายนอก  ก็ตองเอาเมตตานั้นไปประกอบการกระทํา เชน พูดวา  กายกรรมประกอบ
ดวยเมตตา   วจีกรรมประกอบดวยเมตตา  แตลําพังเมตตายังไมเปนการกระทําข้ันปฏิบัติการทาง
สังคมโดยตัวของมันเอง  ทาน  ปยวาจา  อัตถจริยา  เปนตน  ในสังคหวัตถุ  ซึ่งอยูฝายศีล จึงจะ
เปนปฏิบัติการทางสังคม
                 ความเขาใจในหลักการนี้  จะชวยชาวพุทธเองใชหรือปฏิบัติหลักธรรมตาง ๆ ไดถูกชิ้น
ถูกอันมั่นเหมาะชัดเจนยิ่งข้ึน  และจะรูจุดผิดพลาดแหงคํากลาวหาของคนภายนอกที่เคยพูดวา
ชาวพุทธไดรับการส่ังสอนใหทําดีบําเพ็ญประโยชนเพียงดวยการนั่งนอนแผเมตตาอยูเฉย ๆ ในหอง
                  2.ใหเห็นความประสานสัมพันธ  ระหวางคุณธรรมในใจของบุคคลกับจริยธรรมภาค
ปฏิบัติการทางสังคม  แสดงถึง ความสมบูรณของพุทธธรรม  ที่มีคําสอนเปนระเบียบ  มีหลักธรรม
ครบทุกข้ันตอน  และบอกใหรูวา  การบําเพ็ญความดีภายนอก  หรือ การแสดงออกดีงามทางสังคม
จะตองมีคุณธรรมที่ลึกซึ้งภายใจจิตใจเปนรากฐาน  จึงจะเปนไปโดยจริงใจ บริสุทธิ์เปนของแทและ
มั่นคงยั่งยืน งานสังคมสงเคราะหไมวาในรูปของทาน หรืออัตถจริยาก็ตาม จะเปนไปโดยบริสุทธิ์ใจ
ก็ตอเมื่อมีเมตตากรุณาเปนพื้นฐานอยูในใจ
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1.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
                 การนําทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับตัวแปรคานิยมทางจริยธรรมมาศึกษานั้น ผูวิจัยได
นําทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีพื้นฐานแนวคิดในดานการพัฒนาจริยธรรม       ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ตัวแปรที่ศึกษา อาจตองนํามาบูรณาการใหเกิดความสมบูรณมากข้ึน  ดังนี้

                 1.4.1 ทฤษฎีการกระจางคานิยม ( Value Clarification )
                           แรทส และคณะ ( Raths and others 1966 :30-31) ศึกษาวา คานิยม คือ หลัก
การประพฤติปฏิบัติตนตอส่ิงตาง ๆ ที่บุคคล ถือวาดีงาม  ถูกตอง  และควรคาแกการยึดถือ
กระบวนการพิจารณาและเสริมสรางคานิยมมีจุดมุงหมายใหผูเรียนคนพบดวยตนเองวา   หลักการ
ที่ดีที่ถูกที่ควร   ตามทัศนะของตนเปนอยางไร
                          คานิยมเกิดจากการเรียนรูของแตละบุคคล และจะแสดงออกมาในรูปของความ
เชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และความรูสึกของแตละบุคคลแลวไดแสดงออกมาในชีวิตประจําวันมาก
มาย พฤติกรรมที่แสดงออกมานี้ มีบางสวนเทานั้นที่เชื่อไดวาเปนการแสดงออกของคานิยม  เกณฑ
ในการพิจารณาวาพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นสะทอนคานิยมของบุคคลหรือไมพิจารณาดังนี้
                            1.การเลือก
                               1.1 การเลือกอยางอิสระไมมีการบังคับ
                               1.2 พิจารณาผลที่เกิดจากแตละทางเลือก

1.3 ตัดสินในเลือกโดยเสรี
                            2. การเห็นคุณคา โดยที่
                                2.1 มีความสุขและภาคภูมิใจ
                                2.2 เต็มใจที่จะยึดมั่นในส่ิงที่เลือกนั้นอยางเปดเผย
                            3. การปฏิบัติตามคานิยม
                                3.1 ปฏิบัติตามที่ตนตัดสินใจเลือก
                                3.2 กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา ๆ จนกระทั่งเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต
                 กระบวนการดังกลาวเปนระบบของการพัฒนาตนเอง (self development ) เมื่อมนุษย
เรียนรูตนเอง  เขาใจบุคลิกภาพของตนเองจากการใชกลวิธีในการหาทางเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทาง
เพื่อตอบสนองความตองการ  เมื่อทางเลือกใดแสดงออกแลวไดผลสําเร็จก็จะยึดทางเลือกนั้นไว
เปนคานิยมและปฏิบัติอีกในโอกาสตอไป ถาปฏิบัติซ้ํา ๆ ก็จะเปนลักษณะนิสัยและเปนบุคลิกภาพ
ในภาพรวม
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                 การพัฒนาบุคคลใหมีจริยธรรมตองพัฒนาโดยเติมเต็มความตองการพื้นฐานถึงข้ันที่ 4
ตามการวิจัยของ Maslow  คือ ทางกาย  ความปลอดภัย  ความรัก  ความมีคาและศักดิ์ศรี  จึงจะ
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพใหถึงข้ันที่ 5 ( self actualization ) ที่บุคคลครองคุณธรรม  มีความรัก
และศักดิ์ศรีในตน  มีวินัย  มีจริยธรรม และมีประสิทธิผลในการดําเนินชีวิตและอาชีพการงาน
                 ทฤษฎีนี้เนนกระบวนการใหบุคคลไดสํารวจความคิด  ความเชื่อ ความตองการ  และ
การกระทําของตนเองเพื่อใหบุคคลไดรูจักตนเองสังคมและส่ิงแวดลอม เกิดการแลกเปล่ียนคานิยม
ของตนกับของผูอ่ืนมาเปนแหลงขอมูลสําหรับตนเอง  ชวยใหบุคคลไดคนหาวาคานิยมอะไรมี
ความหมายตอตนเอง  เปนคานิยมที่พึงประสงคของตนเอง  กระบวนการดังกลาวเปนไปแบบ
พลวัต คือ บุคคลจะสํารวจคานิยมของตนอยูเสมอ  คานิยมที่สมบูรณคือคานิยมที่ผานกระบวน
การทั้ง 7 ข้ัน  ดังกลาวและบุคคลจะสามารถดําเนินชีวิตตามคานิยมของตน มีความคิด  ความรูสึก
และการกระทําที่สอดคลองกัน  บุคคลไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มประสิทธิภาพ

                 1.4.2  ทฤษฎีคานิยมของสแปรงเกอร ( Spranger )
                           อี.สแปรงเกอร (E. Spranger,อางถึงใน ลดาวรรณ จันทานานนท 2527:15-18 )
นักปรัชญาชาวเยอรมันไดอธิบายจําแนก ลักษณะคานิยมที่สําคัญของมนุษยวามี 6 ประเภท โดย
คนสวนมากจะมีคานิยมเหลานี้หนึ่งหรือสองประเภทที่เดนชัดกวาประเภทอ่ืน ๆ ดังนี้
                           1.คานิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ (Theoertical value)  ไดแก  ความนิยมศึกษา
หาความรู  ความจริง  เหตุผลและการรวบรวมจัดระบบความรู
                          2. คานิยมทางเศรษฐกิจ  (Ecomoic  value )  เปนคานิยมที่ทําใหบุคคลแสวงหา
ประโยชนทรัพยและความมั่งคั่ง
                          3. คานิยมทางสุนทรียภาพ  (Aesthetic  value) เกี่ยวของกับความชื่นชม  พึงพอ
ใจในความงาม  รูปแบบและความเหมาะสมกลมกลืนในลักษณะตาง ๆ
                          4. คานิยมทางสังคม ( Social value)ไดแก  ความรักเพื่อนมนุษย  ความตองการ
ชวยเหลือ  ทําประโยชนใหแกเพื่อนมนุษย
                          5. คานิยมทางการเมือง ( Political  value  ) คือ  ความนิยมอํานาจอิทธิพลและ
ชื่อเสียง
                          6. คานิยมทางการศาสนา( Religious value ) ไดแก ความเชื่อและความยึดถือ
ในศาสนาส่ิงศักดิ์สิทธิ์  หรือจุดมุงหมายอันสูงสุดในจักรวาล (Utimate  goal)
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              1.4.3  ทฤษฎีคานิยมของโรคีช  (Rokeach)
                     โรคีช  ( Rokeach 1973 :7-8)  ใหความหมายของ   คานิยม     วาเปนความเชื่อ

อยางหนึ่งลักษณะยืนยงถาวรซึ่งเปนแนวทาง   ในการประพฤติ  ( mode of  conduct  )   หรือเปน
เปาหมายในการดําเนินชีวิต  ( end – state  of  existance  )     เปนส่ิงที่ตนเองหรือสังคมเห็นดี
เห็นชอบ  สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติ  ไดจําแนกคานิยมของมนุษยออกเปน  2  ประเภท  คือ
                          1. คานิยมที่เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  เรียกวา  “ คานิยมวิถีปฏิบัติ ”
( Instrumental values ) เปนคานิยมที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของการกระทําแบง  ออกเปน  2 สวน
คือ

1.1 คานิยมทางจริยธรรม ( Moral values) เปนคานิยมที่มีจุดรวมอยูที่ความ
สัมพันธระหวางบุคคล   หากคานิยมนี้ถูกละเมิด   บุคคลจะสํานึกผิด  ไมสบายใจดวยมโนธรรม

1.2 คานิยมดานความสามารถ (Competence values)      เปนคานิยมที่มี
จุดรวมอยูที่ตนเอง  การละเมิดคานิยมประเภทนี้จะรูสึกอับอายที่ตนขาดความสามารถ

           2. คานิยมจุดหมายปลายทาง ( Terminal values ) เปนคานิยมที่อยูในตัวบุคคล
แบงออกเปน  2  สวน คือ

2.1 คานิยมระดับบุคคล (Personal values) เปนคานิยมที่มีอยูในตัวบุคคล
2.2 คานิยมระดับสังคม( Socialvalues )เปนคานิยมที่มีอยูนอกตัวบุคคล

ตารางที่1 แสดงคานิยมตามทฤษฎีของโรคีช ( Rokeach )

คานิยมวิถีชีวิต (Instrumental values ) คานิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal values)
1. ทะเยอทะยาน  (ambitios)
2. ใจกวาง  (broad  minded)
3. สามารถ  (capable)

4. สนุกสนานราเริง (cheerful )
5. สะอาด  (clean)
6. ความกลา  (courageous )
7. การใหอภัย  ( forgiving  )
8. ความเอื้อเฟอ  (helping )

1.ชีวิตที่สะดวกสบาย (a comfortable life)
2. ชีวิตที่ต่ืนเตน (an execiting life )
3. ความรูสึกวาประสบความสําเร็จ (a sence of
    accomplishment)
4. โลกที่มีสันติสุข ( a world of peace )
5.มองโลกแหงความงาม (a world of beauty )
6 . ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ( e q u a l i t y )                                                
7.ความปลอดภัยในครอบครัว(family security)
8. ความอิสระ (freedom)
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ตารางที่ 1 (ตอ)

คานิยมวิถีชีวิต (Instrumental values ) คานิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal values)
9.   ซ่ือสัตย  ( honest )
10. สรางสรรค  ( imaginative )
11. อิสรเสรี  ( independent )
12. มีสติปญญา  ( intellectual )
13. มีเหตุผล  (logical)
14. เปนที่นิยม  (loving)
15.เช่ือฟง  (obedient)
16.สุภาพ  (polite)
17.รับผิดชอบ  (responsible)
18.ควบคุมตนเอง (self controlled)

9. ความสุข (happiness)
10.ความรูสึกกลมเกลียว (inner harmony )
11.มีความรักที่สมบูรณ  (mature love)
12.ความม่ันคงของชาติ (national security)
1 3 . ค ว า ม ส ง บ สุ ข ท า ง ใ จ ( p l e a s u r e )                                                 
14.การชวยเหลือผูอื่น (salvation)
15.การเคารพตนเอง (self- respect)
16.การยอมรับจากสังคม (social recognition)
17.การมีมิตรแท( ture friendship)
18. ความรอบรู  (wisdom)

ที่มา  : Rokeach , The  Nature  of  Human Values ( New York : Free Press,1973 ), 7-8.

                     โรคีชไดประมาณคานิยมทั้ง  2  ประเภท ไวอยางละ  18  ประการ     ดังปรากฏใน
ตารางที่1 ความแตกตางระหวางคานิยมทั้ง  2  ชนิด  อยูที่กลุมหนึ่งเปน “วิถีทาง” ( mean )  และ
อีกกลุมหนึ่งเปน“จุดหมายปลายทาง”(Terminal values)มีศูนยรวมอยูที่ตัวบุคคล (self centre)
และมีศูนยรวมอยูที่สังคม  ( Society-centre )  อีกสวนหนึ่ง
                     สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522 :12-17) ไดสรุปทฤษฎีคานิยมของ  มิลตัน
โรคีช  ( Milton Rokeach ) ไวดังนี้ คือ
                     1.คานิยมเปนความเชื่อแบบพรรณนา(Descriptive Belief) มีลักษณะถาวรประกอบ
ดวย 3 สวนคือ

1.1 เปนการระลึกรู (Cognitive)  หมายถึง   บุคคลนั้นรูในทางที่ถูกของการกระทํา
หรือรูเปาหมายที่ถูกตองในชีวิตที่พยายามใฝแสวงหา

1.2 เปนความรูสึกสัมพันธ ( Affective ) หมายถึง   บุคคลนั้นชอบ หรือไมชอบ
เห็นดวย และสนับสนุน หรือไมเห็นดวย และคัดคานคานิยมนั้น

1.3 เปนองคประกอบของพฤติกรรม(Directive of behavioral)หมายถึง คานิยม
เปนตัวนําไปสูพฤติกรรม หรือ ใชเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกกระตุนใหเกิดการกระทํา
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                     2.คานิยมนั้นเปล่ียนแปลงไดยาก จึงทําใหเกิดความตอเนื่องกัน ของบุคลิกภาพ
สังคม และวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ประสบการณในชวงชีวิตของคน ก็ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
คานิยมได   และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม   แตการเปล่ียนแปลงนั้นจะ
ไมเกิดข้ึนในลักษณะชั่วครู  ชั่วยาม  ตามอารมณข้ึนลงของมนุษย

      3.คานิยมมีลักษณะเปรียบเทียบระดับความสําคัญ       เพราะในชวงชีวิตของมนุษย
จะตองผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมมากข้ึนเร่ือย ๆ ไดพบเห็นสถานการณตาง ๆ มากมาย
และจะพบวาในแตละสถานการณก็จะมีหลายคานิยม  ซึ่งอาจเปนคานิยมที่ไมสอดคลองกัน  หรือ
ไมตรงกับที่ไดรับรูมา   มนุษยจึงตองตัดสินใจเลือกคานิยมอันใดอันหนึ่ง  จึงทําใหเกิดการจัดลําดับ
คานิยมโดยใหความสําคัญแตกตางกันตามที่ตนรูสึก  ซึ่งสวนนี้ทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
บุคคลดวย
                     นอกจากนี้  โรคีช (Rokeach 1968 :16) ยังไดเสนอวา  กรอบทฤษฎีเร่ืองโครงสราง
ของคานิยมนี้ตั้งอยูบนฐานคติ (Assumption)เกี่ยวกับธรรมชาติแหงคานิยมของมนุษย  5  ประการ
คือ

1. จํานวนของคานิยมที่แตละคนมี  จะมีอยูไมมากนักและจะอยูในขายที่จะ
นับและศึกษาได

2. ความแตกตางของคานิยมจะแสดงออกทางระดับ  ( Degree )
3. คานิยมตาง ๆ สามารถจะนํามาจัดการรวมกันเขาเปนระบบคานิยมได
4. บอเกิดของคานิยมก็คือ  สังคม  วัฒนธรรม  และสถาบันทางสังคมตาง ๆ

จนถึงบุคลิกภาพ
5. ผลที่ตามมา  คือ   คานิยมของมนุษย     จะแสดงออกทางทัศนคติ  และ

พฤติกรรมของมนุษยในเกือบทุกรูปแบบ ที่นักสังคมศาสตรสนในที่จะศึกษาวิเคราะห

                 1.4.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ( Piaget )
                                เพียเจต (Piaget 1932,อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2541:
38-39)เปนผูริเร่ิมความคิดที่วาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นยอมข้ึนอยูกับพัฒนาการทาง 
สติปญญาของบุคคล เพียเจตไดแบงข้ันตอนของการพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  4  ข้ัน คือ

             1.ข้ันรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว(Sensorymotor Operation)
       2.ข้ันเร่ิมคิดดวยวิจารณญาณ ( Pre - Operation Thinking )

                               3.ข้ันคิดดวยรูปธรรม ( Concrete  Operation Thinking )
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             4. ข้ันคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา ( Formal Prepositional Thinking or
Formal Operation Thinking )
                               จากพัฒนาการทั้ง  4  ข้ันนี้  เพียเจตไดนํามาเปนหลักเกณฑในการแบงข้ัน
พัฒนาการทางจริยธรรมเปน  3  ข้ัน คือ

              1.ข้ันกอนจริยธรรม  เร่ิมตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ  2  ขวบ      เปนข้ันที่ยังไมมี
ความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมไดอยางละเอียด  มีแตความตองการทางรางกาย  เด็กเหลานี้
จะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันรับรูจากประสาทสัมผัส และการเคล่ือนไหว  ( Sensorymotor
Operation )

              2.ข้ันฝกคําส่ัง  อยูในชวงอายุระหวาง 2 - 8  ป      ในข้ันนี้เด็กจะสามารถรับรู
สภาพแวดลอมและบทบาทของตนเองตอผูอ่ืน รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําส่ัง กฎเกณฑตาง ๆ
เปนส่ิงที่ตองปฏิบัติตาม   ซึ่งเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันเร่ิมคิดดวยวิจารณญาณ
( Pre - Operation Thinking and Early Concrete  Operation Thinking )

              3.ข้ันยึดหลักแหงตน  พัฒนาการในข้ันนี้จะมีตั้งแตเด็กอายุ  8  ปข้ึนไป    เด็ก
วัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ัน Late  Concrete  Operation Thinking  และข้ัน Formal
Operational  Thinking  ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และตั้ง
เกณฑที่เปนตัวของตัวเองได

                 1.4.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม  ( Moral  develoment  theory )
                           โคลเบอรก (Kohlberg1971:64-65)เปนผูนําคนสําคัญในเร่ืองทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมโดยกลาววา  พัฒนาการของจริยธรรมเปนผลของพัฒนาการทางปญญาจริยธรรม
คือ  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความถูกผิด  เกิดจากการคิดไตรตรองตามเหตุผล  ซึ่งตองอาศัย
วุฒิภาวะ โคลเบอรกจึงนําทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเพียเจตมาเปนหลักในการสรางทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม  ตามทฤษฎีของเพียเจต  พัฒนาการทางปญญาของมนุษย  มีการพัฒนา
เปนลําดับข้ันตามอายุ  เร่ิมจากข้ันที่ยังไมสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  แลวจะไปเปน
ลําดับข้ันจนสามารถคิดอยางมีหลักการ  มีเหตุผล  เปนนามธรรมได
                           โคลเบอรกจึงแบงพัฒนาการทางจริยธรรมเปน  3  ระดับ และแตละระดับยัง
แบงพัฒนาการออกเปน  2  ข้ัน  รวมเปน  6  ข้ัน ดังนี้
                       1. ระดับกอนมีจริยธรรม (Preconventional level)  ระดับนี้บุคคลจะตอบสนองตอ
กฎเกณฑซึ่งกําหนดไวโดยมีผูมีอํานาจเหนือตน บุคคลจะเลือกทําพฤติกรรมเฉพาะที่เปนประโยชน
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ตอตนแองโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดตอผูอ่ืนซึ่งมักพบไดในเด็กอายุ4-10ปในระดับนี้แบงเปน 2 ข้ัน
                               ข้ันที่ 1  การเชื่อฟงเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ
                               ข้ันที่ 2  การแสวงหารางวัลและการแลกเปล่ียน
                       2. ระดับมีจริยธรรมตามกฎเกณฑ  ( Conventional  level ) เปนระดับที่บุคคลจะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมยอยที่ตนมีสวนรวมอยู  หรือทําตามกฎหมายและศาสนา  โดยไม
คํานึงถึงผลที่ตามมา  ในระดับนี้บุคคลยังตองการการควบคุมจากภายนอก  แตก็ยังนึกถึงจิตใจผู
อ่ืนดวย  ระดับนี้เร่ิมพัฒนาหลังอายุ  10  ป และพบมากในวัยรุนและผูใหญแบงเปน  2  ข้ัน
                               ข้ันที่ 3  ใชการเปนที่ยอมรับของกลุมหรือสังคมเปนเหตุผลในการตัดสิน
                               ข้ันที่ 4  ใชระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสิน
                       3. ระดับมีจริยธรรมของตนเอง  ( Post-conventional  level ) เปนระดับที่ตัดสินขอ
ขัดแยงดวยการนํามาคิดไตรตรอง  แลวตัดสินดวยตนเองตามคานิยมที่ตนยึดถือ  ระดับนี้เร่ิม
พัฒนาตั้งแตอายุ  13-16  ป ในบางสังคม   และอาจไมปรากฏเลยในบางสังคม  ซึ่งแบงเปน  2  ข้ัน
                               ข้ันที่ 5  การมีเหตุผลและเคารพตนเอง       ใชสัญญาสังคมเปนเหตุผลในการ
ตัดสิน
                               ข้ันที่ 6  ใชหลักการจริยธรรมสากลเปนเหตุผลในการตัดสิน
                          ตามทัศนะของโคลเบอรก  จริยธรรมแตละข้ันเปนผลของการคิดไตรตรองซึ่งตอง
อาศัยทั้งความสามารถทางปญญา  การคิด  และการสังเกตของบุคคล  กลาวคือ  เมื่อบุคคลไดรับ
ฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ในทัศนะใหมโดยเฉพาะจากผูที่มีระดับพัฒนาการสูงกวาตน
1  ข้ัน  และเมื่อเกิดความขัดแยงจะเกิดความไมสมดุลยข้ึนทําใหบุคคลนั้นตองปรับตนเอง  โดยการ
สํารวจและจัดระเบียบความเขาใจของตนเองใหม จําแนกประเด็นตางๆ และบูรณาการ ใหเปน
ความเขาใจใหมที่สามารถอธิบายส่ิงตาง ๆ ไดดีข้ึน     ผลของกระบวนการนี้ทําใหไดจริยธรรมใหม
ที่มีข้ันสูงกวาจริยธรรมเกา
                          กลาวโดยสรุป  ไดดังนี้
                          1. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล  จะพัฒนาไปตามลําดับข้ัน  โดยเร่ิมจาก
ต่ําสุดถึงสูงสุด  และจะกาวหนาไปทีละข้ัน  ไมมีการยอนกลับหรือขามข้ัน
                          2. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความเปนสากล
                          3. พัฒนาการทางจริยธรรม เปนกระบวนการปฏิสัมพันธ ระหวางพัฒนาการของ
มนุษยกับการเรียนรูทางสังคม
                          4. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางปญญา
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                 1.4.6  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ( Bandura )
                            ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่ตรงขามกับโคลเบอรก (วาสนา ประวาลพฤกษ 2535
:4-6) ที่วาการเกิดจริยธรรมเปนผลของสังคมประกิต ( socialization )  โดยใชกระบวนการขัดเกลา
อุปนิสัยอันเปนผลจากการซึมซับ (internalization) และถอดแบบ (indentification) จากสังคมดังนี้
                           1. ส่ิงที่เรียนรู คือ ความสัมพันธตาง ๆ  เงื่อนไขความสัมพันธตาง ๆ ทําใหเกิด
ความเชื่อและความคาดหวังเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ เชน  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผล
ที่เกิดจากความเชื่อและความคาดหวังเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ    ทําใหเกิดการควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษยและเมื่อเรียนรูวาเหตุการณนั้น ๆซึ่งความคาดหวังนี้ทําใหมนุษยตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําพฤติกรรมเพื่อใหเกิดผลตามที่ตนปรารถนา
                           2. วิธีเรียนรูใชประสบการณตรงและเรียนรูไดดวยการสังเกต
                           3. ผลของการเรียนรูจะอยูในรูปของความเชื่อวา อะไรสัมพันธกันอยางไร  ความ
เชื่อนี้อาจแตกตางกันตามประสบการณที่ไดรับ  หรือจากการบอกเลา ซึ่งมักจะมีลักษณะโนมนาว
จิตใจ  มีความนาเชื่อสูง  เชน คําสอนของศาสนาตาง ๆ ความเชื่อของคนมีอานุภาพในการกําหนด
พฤติกรรมของคน
                           4. การควบคุมพฤติกรรมดวยสติปญญาเปนการใชสติปญญา ไตรตรอง ทําให
มองเห็นวิธีตาง ๆ  การคิดเชิงประเมินวาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะทําใหเกิดผลอยางไรบาง  ทําใหเกิด
การตัดสินใจจะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เปนการบังคับตัวเองใหประพฤติ
ปฏิบัติที่ตนตั้งใจไว
                           5. การตัดสินใจทางจริยธรรม  เปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิด
ของการกระทําตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่แตละบุคคลคิดวาตนเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน  ในสภาวะแวด
ลอมและกาลเทศะที่เหมาะสม
                           6. การบังคับตนเอง ( self regulation ) จะตองมี  3  องคประกอบ  คือ บุคคล
จําตองมีมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ  ประเมินความประพฤติปฏิบัติของตนตามมาตรฐาน   และ
มีปฏิกิริยาตอตนเองตามผลของการประเมิน  องคประกอบทั้ง  3  นี้เกิดจากการเรียนรูทั้งโดยตรง
และโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูใหญที่เปนตนแบบ  และบุคคลจะพึงพอใจใจตนเองก็ตอ
เมื่อไดทําตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งไวเทานั้น
                           ดังนั้น ในการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีนี ้  จึงเนนตัวแบบที่จะใชเปนตัวอยาง
โดยใชวิธีเทียบเคียง ( identification )  จนในที่สุดยอมรับเกณฑของสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของ
ตนโดยอัตโนมัติ
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1.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
                 แพรวพรรณ  เกิดโภคา  (2525 : บทคัดยอ)     ศึกษาคานิยมทางจริยธรรมของนักเรียน
อาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปการศึกษา 2524  จํานวน
600  คน   แบงเปน  2  ประเภท คือ นักเรียนอาชีวศึกษาโรงเรียนรัฐบาล  300  คน   และนักเรียน
อาชีวศึกษาโรงเรียนราษฎร  300  คน พบวา ชั้นปที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับคานิยมทาง
จริยธรรมของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยชั้นปที่ 3 มี
คะแนนของคานิยมทางจริยธรรมสูงสุด  รองลงมาไดแกชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ตามลําดับ  ผลการ
เรียนซึ่งวัดจากคะแนนสะสมเฉล่ียของปการศึกษาที่ผานมาแตกตางกัน มีความสัมพันธกับคานิยม
ทางจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยที่มีคะแนนสะสมเฉล่ียสูง ก็จะมีคะแนนคานิยมทางจริยธรรมสูงกวาผูที่มีคะแนนสะสมเฉล่ีย
รอง ๆ ลงมาตามลําดับ  แผนกวิชาที่แตกตางกัน     มีความสัมพันธกับคานิยมทางจริยธรรมของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  โดยผูศึกษาอยูใน
แผนกพณิชยกรรม  มีคะแนนของคานิยมทางจริยธรรมสูงสุด รองลงมาไดแกผูศึกษาอยูในแผนก
อุตสาหกรรมและแผนกคหกรรมและศิลปกรรมตามลําดับ   รายไดของครอบครัวที่แตกตางกันมี
ความสัมพันธกับคานิยมทางจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร    อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา เปนผูที่มีคาคะแนนของคานิยมทาง
จริยธรรมสูงกวา ผูที่มีรายไดของครอบครัวสูง ตามลําดับ
                 ประเสริฐ  พณิชยกุล  (2534 : 92-96 ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม  จํานวน 592 คน   ผลการวิจัยพบวา  ระดับพฤติ
กรรมทางจริยธรรมของนักเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับ 3  เมื่อแยกพิจารณารายดานพบวาพฤติ
กรรมทางจริยธรรมอยูในระดับ 3  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่อยูในระดับ 3 ไดแก  การใชปญญาในการแกไขปญหา  ความเมตตา
กรุณา สติสัมปชัญญะ ความไมประมาท ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัตยสุจริต   พฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่อยูในระดับ 2  ไดแก  การใฝสัจจะและหิริโอตตัปปะ   เมื่อวิเคราะหความแปรปรวน
ของคาเฉล่ียพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามเพศ พบวา การใชสติ
ปญญาในการแกปญหา  ความเมตตากรุณา  และสติสัมปชัญญะ     มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อจําแนกตามอาชีพของบิดา  มารดา     พบวา  พฤติกรรมทาง
จริยธรรมดานการใฝสัจจะและดานความซื่อสัตยสุจริต  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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                 ปราณ ี รามสูต  ( 2540 :38-42 )        ศึกษาผลของการอบรมจริยธรรมโดยใชกิจกรรม
เชิงจิตวิทยา     จากกิจกรรมในโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพชีวิตและการเสริมสรางคานิยมตอ
จริยธรรม 6 ดาน ของนักศึกษา คือ  1) การยอมรับตนเอง  2) การยอมรับผูอ่ืน  3) ความรับผิดชอบ
4) ความมีเหตุผล   5) ความมีวินัย   6) ความอุตสาหะ    โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฏธนบุรี จํานวน  60  คน  ที่ศึกษาในชวงปการศึกษา  2536 -2537   ใชวิธีจับคูในการเลือก
กลุมตัวอยาง  โดยถือเกณฑเพศ  อายุ  ชั้นป  แยกกลุมตัวอยาง ที่ไดจับคูไวแลวนั้นออกเปน  2
กลุม  กลุมหนึ่งเปนกลุมทดลองเขารับอบรม  และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ใชเวลาอบรม 3 วัน
รวมชั่วโมงการอบรม  27 ชั่วโมง  อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุมมิไดเขารับการอบรม      ภายหลัง
กิจกรรมผานไป 1 เดือน  ไดทําการสํารวจจริยธรรม  6  ดานของนักศึกษาทั้ง  2  กลุม    ใชแบบ
สอบถาม  ที่พัฒนามาจากแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจริยธรรมที่สรางข้ึนโดยหนวยศึกษานิเทศก
กรมฝกหัดครู  ปการศึกษา 2525  นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉล่ีย  แลวทําการทดสอบคาระดับความ
เชื่อมั่นที่มีนัยสําคัญทางสถิติของความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียคะแนนของกลุมตัวอยาง ทั้ง 2
กลุม  โดยใชวิธี   t-test       ผลการวิจัยพบวา      กลุมตัวอยางที่เขารับการอบรมมีคะแนนเฉล่ีย
จากแบบสํารวจจริยธรรมสูงกวากลุมตัวอยางที่มิไดเขารับการอบรมจริยธรรมดวยกิจกรรมดังกลาว 
คาความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 1%  สรุปผลการวิจัยไดวา   การอบรมนักศึกษาดวย
กิจกรรมเชิงจิตวิทยาชวยพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาได
                 สุขุมาน  พาสวาง  ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาระดับจริยธรรมและความสามารถใน
การคิดเปนของชาวชนบท  อําเภอวารินชําราบ  อุบลราชธาน ี กลุมตัวอยางจํานวน  393  คน  อายุ
13 ปข้ึนไป  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จากการศึกษาวิจัยพบวา  ระดับจริยธรรม
ในภาพรวมอยูในระดับ 3 คือ เปนพฤติกรรมจริยธรรมที่ยึดผลประโยชนของสังคมสวนใหญ เมื่อ
วิเคราะหพฤติกรรมจริยธรรมรายดาน  พบวา คาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมที่อยูในระดับ
3 ไดแก  ดานความเมตตา – กรุณา  ดานการใชปญญาในการแกปญหา  ดานความขยันหมั่นเพียร
ดานความไมประมาท ดานสติ – สัมปชัญญะและดานความซื่อสัตยสุจริต สวนพฤติกรรมจริยธรรม
ดานใฝสัจธรรม  ดานหิริ – โอตตัปปะ  มีคาเฉล่ียของคะแนนอยูในระดับ 2  คือ เปนพฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่ยึดผลประโยชนของบุคคลอ่ืนในสังคมแคบ ๆ เชน ญาติพี่นอง  เพื่อนสนิท   ความ
สามารถในการคิดเปน จากกลุมขอมูล  3  ดาน  คือ  ดานตนเอง  ดานสังคมและส่ิงแวดลอม  ดาน
วิชาการ  พบวา สวนมากชาวชนบทจะใชขอมูล  2  ดานประกอบการตัดสินใจแกปญหา  โดยจะใช
ขอมูลดานวิชาการควบคูกับดานตนเองมากที่สุด  รองลงมาไดแก  การใชขอมูลดานวิชาการควบคู
กับดานสังคมและส่ิงแวดลอม และดานตนเองควบคูกับดานสังคมและส่ิงแวดลอม ตามลําดับ
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สวนพฤติกรรมจริยธรรมของชาวชนบทเมื่อจําแนกตามอาย ุ  จํานวนบุตร  วิธีการอบรมเล้ียงดูของ
พอแม/ผูปกครอง   และความถี่ในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ    ความสามารถในการคิดเปนเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   และพฤติกรรมจริยธรรมของชาวชนบท ไมมีความสัมพันธกับความ
สามารถในการคิดเปนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงพฤติกรรมทางจริยธรรม ดานความเมตตา
กรุณา เทานั้น  ที่มีคาเฉล่ียของคะแนนสัมพันธกับความสามารถในการคิดเปน  ในทิศทางตรงกัน
ขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
                 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. (2542:บทคัดยอ) ไดจัดทําโครงการ
การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อหารูปแบบและวิธีในการเสริม
สรางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของหนวยงาน การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา
วิเคราะห โดยวิธีการศึกษาคนควาจากขอมูลทุติยภูมิที่เปนเอกสารอางอิง  ตํารา และผลงานการ
วิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ และศึกษาขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากขอเท็จจริงโดยตรงจากหนวยงาน
ตาง ๆ จํานวน  252  หนวยงาน โดยแบงเปน  3  กลุมไดแก กลุมที ่ 1 เปนสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  จํานวน141 สวนราชการ กลุมที่ 2  สวนจังหวัด  มีจํานวน  76  จังหวัด
และกลุมที ่3 เปนสถาบันการศึกษามีจํานวน  35  แหง   ทั้งนี้รวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจาก
หนวยงานทั้งส้ิน 164 แหง คิดเปน  รอยละ 65.08  ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวา ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในหนวยงานตาง ๆ ที่เปนกลุมประชากรเปนชายมากกวาเปน
หญิงและสวนมากมีอายุตั้งแต 40-44 ป นับถือศาสนาพุทธ  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดพบวา วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดผลมากที่สุดคือวิธีการ
ฝกอบรม (รอยละ16.69) จากวิธีการพัฒนาตาง ๆ จํานวน 26 วิธ ี  ขอคุณธรรมที่สําคัญและไดมุง
ทําการพัฒนามากที่สุด คือความรับผิดชอบ  ( รอยละ 5.15 )  รองลงมาคือความซื่อสัตย (รอยละ
4.89)  ความสํานึกในหนาที่ (รอยละ 4.86)  ความเสียสละ (รอยละ 4.64)        และสุจริตในหนาที่
(รอยละ4.42)   ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไดพบวาเร่ือง งบประมาณในการ
พัฒนามีผลตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง พบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยเห็นวาควรจะเร่ิมการเสริมสรางตั้งแตวัยเยาว โดยการสรางส่ิง
แวดลอมของครอบครัวในชุมชนและสังคมมากที่สุด          รองลงมาไดแกการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมควรมีการจัดทําอยางจริงจังเปนระบบ และตองมีความตอเนื่องเปนรูปธรรมเพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมาก  และไดเสนอวาผูบริหาร หรือผูนําควรตองทํา
ตนใหเปนตัวอยางที่ดี           ผูมีอํานาจควรใหความสนใจและเอาใจใสตอการพัฒนาคุณธรรมและ
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จริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยจะตองลงมาสัมผัสดวยตนเองและใหทุกคนมีสวนรวม
                 อัลพอท, เวอรนอนและลินเซย (Allport , Vernon and lindsey 1960 :265 ) ไดศึกษา
เปรียบเทียบคานิยมในการทํางานของบุคคลซึ่งแบงออกเปน  6  ดาน คือ คานิยมทางวิชาการ  คา
นิยมทางเศรษฐกิจ  คานิยมทางสังคม  คานิยมทางการปกครอง  คานิยมทางสุนทรียภาพ  และคา
นิยมทางศาสนา  พบวา ผูประกอบอาชีพแตกตางกัน ไดแก  รัฐมนตรี   ผูจัดการฝายจัดซื้อและนัก
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม  มีคานิยมในการทํางานแตกตางกัน
                 มัวร ( Moore 1968 : 126 )  ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงทางคานิยมของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยฟลอลิดา  โดยแบงนิสิตเปน  2  กลุม  คือ  นิสิตกลุมที่มีความเปล่ียนแปลงทางคา
นิยมต่ําและกลุมที่มีความเปล่ียนแปลงทางคานิยมสูง  ซึ่งผลการศึกษาพบวา  กลุมที่มีความ
เปล่ียนแปลงทางคานิยมต่ําชอบพูดเร่ืองศีลธรรม  ศาสนา  คุณงามความดี  และความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืน   สวนกลุมนิสิตที่เปล่ียนแปลงคานิยมสูง  ไมชอบพูดเร่ืองไมดีเกี่ยวกับคนอ่ืน  สวนคานิยม
ทางความถนัดทางการเรียน   อุปนิสัยทางการเรียน  บุคลิกภาพและการเลือกเพื่อนนั้น  ทั้งสอง
กลุมมีคานิยมไมแตกตางกัน
                 เรสต ( Rest 1976 :263 – 274 ) ไดศึกษาวิจัยเพื่อดูแนวโนมของอายุและการศึกษาที่มี
ตอพัฒนาการทางจริยธรรม พบวา เมื่อระดับการศึกษาเพิ่มข้ึน  พัฒนาการทางจริยธรรมจะสูงข้ึน
ดวย  แตผูใหญที่มีอายุมากที่ไมไดศึกษาตอ  กลับมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่ํากวาผูที่เรียนระดับ
วิทยาลัยข้ึนไป
                 เชอรริงตันและคณะ ( Cherington and others 1980:245 )  ไดศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ
โดยสัมภาษณพนักงานดีเดนจากบริษัทตาง ๆ ในอเมริกา พบวา  การใหคุณคาความสําคัญในงาน
หรือการมีจริยธรรมในการทํางานสูงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน และกอใหเกิดผลผลิตที่ดี
ผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานตองการมากที่สุด  คือ  ความภาคภูมิในอาชีพ  รองลงมา คือ  เงินและ
คาตอบแทนที่สูงข้ึน  สวนปจจัยที่มีผลตอจริยธรรมในการทํางาน ประกอบดวย  2  สวนหลัก  คือ
ความภาคภูมิในอาชีพ  (Pride in Craftmanship)  และการเห็นความสําคัญของงานตามความเชื่อ
ทางศีลธรรม ( Moral Importance  of  Work ) นอกจากนี้ยังพบวา  โดยเฉล่ียเพศหญิงมีจริยธรรม
ในการทํางานโดยรวมสูงกวาเพศชาย  แตในขณะเดียวกันเพศชายเห็นคุณคาความสําคัญในการ
ทํางานมากกวาเพศหญิง  และพบวา อายุมีผลตอจริยธรรมในการทํางาน     โดยผูที่มีอายุมากจะมี
จริยธรรมในการทํางานสูงกวาผูที่มีอายุนอย
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2. สิ่งจูงใจ ( Incentives )

                 การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายเปนความปรารถนาขององคการ
ฉันใด   ความสําคัญที่ตองใหกับบุคคลในองคการก็มีมากฉันนั้น  เพราะบุคคลเปนทรัพยากรที่มี
คุณคา และสงผลตอประสิทธิภาพของงาน   จึงตองมีการศึกษาบุคคลกับการทํางานวามีความ
สัมพันธกันอยางไร   ในการปฏิบัติงานของ อสม.ก็เชนกัน   กระทรวงสาธารณสุขยอมตองการให
เกิดผลงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ          จึงเปนความทาทายความสามารถของเจาหนาที่ผู
รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานวาจะทําใหเกิดข้ึนไดอยางไร  การศึกษาส่ิงที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ผูวิจัยจึงนําส่ิงจูงใจมาเปนตัวแปรหนึ่งในการศึกษาวิจัยนี้  โดยตองการศึกษา
วาส่ิงจูงใจที่จัดดําเนินการอยูในปจจุบันนี้     สงผลใหเกิดการจูงใจในการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของ อสม.ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดหรือไม

2.1 ความหมายของสิ่งจูงใจ
                 ในการจูงใจบุคคลเพื่อใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ตามที่ตองการนั้น   ฝายจัดการหรือนัก
บริหารทุกคนอาจกระทําไดโดยใชเคร่ืองลอใจ  หรือส่ิงจูงใจตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณที่เกี่ยวของภายใตเงื่อนไขที่มีอยู  บุคคลจึงมีปฏิกริยาตอส่ิงจูงใจแตกตางกัน และ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ไดมีส่ิงจูงใจหลายประการที่เกี่ยวของ  จึงควรมีการ
ศึกษาความหมายของส่ิงจูงใจใหมีความชัดเจน  และ มีผูใหความหมายสวนใหญไดอธิบายรวมกับ
แรงจูงใจ ( Motivation )  ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง    ดังรายละเอียดตอไปนี้
                 วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541:448)ใหความหมายในพจนานุกรมซีเอ็ด ไววา    Incentive
หมายถึง (คํานาม) ส่ิงกระตุน ,เคร่ืองกระตุน,  ส่ิงดลใจ ,  เคร่ืองสงเสริม  - (คําคุณศัพท) ที่กระตุน,
ที่ดลใจ
                 ยอดชาย  ทองไทยนันท  (อางถึงใน วิภาพร  โฝดสูงเนิน 2539 :5)  กลาววาส่ิงจูงใจ
หรือ ความตองการ คือ พื้นฐานของพฤติกรรมความตองการของมนุษยแตละบุคคลมีหลายรอย
อยาง  และความตองการทุก ๆ  อยางจะแขงกันทําใหเกิดพฤติกรรมของบุคคลข้ึน  ความตองการที่
มีแรงมากที่สุดในเวลาหนึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรม  แตเมื่อความตองการเร่ิมไดรับการสนองตอบให
พึงพอใจแลว  ความตองการจะลดลง  และจะไมเปนส่ิงจูงใจใหบุคคลแสวงหาเปาหมายเพื่อใหเกิด
ความพอใจอีกตอไป
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                 จูเลียส และวิลเล่ียม  (Julius and William,อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน 2516:431)
กลาววา ส่ิงจูงใจ (Incentive) เปนองคประกอบสําคัญของแรงจูงใจ (Motive) หรือการจูงใจ
(Motivation)       ส่ิงจูงใจ คือ   เปาหมายของบุคคลที่จะกําหนดทิศทางของแรงขับบุคคลใหเกิด
แรงจูงใจได ส่ิงจูงใจอาจเปนส่ิงที่จับตองไดหรือไมอาจจับตองไดก็ได       ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ”
ส่ิงจูงใจ  หมายถึง วัตถุ  หรือสภาวะใด ๆ ที่สามารถเราใหเกิดแรงจูงใจได”
                 กรีน (Green 1984 :164 ) ใหความหมาย ส่ิงจูงใจ วา  เปนส่ิงที่ทําใหเกิดแรงกระตุน
และเปนพลังที่เกิดข้ึนกอนพฤติกรรม         กอใหเกิดความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย
                จากที่กลาวมาพอสรุปความหมายของ ส่ิงจูงใจ ไดวาหมายถึง ส่ิงใด ๆ ก็ตามที่ทําให
เกิดแรงกระตุน หรือแรงผลักดันใหบุคคลเกิดความตองการ มีผลโดยตรงตอการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลในการใชความสามารถ หรือความพยายามใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

2.2 ความสําคัญของสิ่งจูงใจ
                 ในการปฏิบัติงานนั้นความพอใจของบุคคล จัดเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่
จะนําไปสูความสําเร็จของงาน  บุคลากรในองคการหรือหนวยงานจะเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหาร และส่ิงจูงใจที่ตรงกับความตองการ
ฉะนั้นผูบริหารที่มีความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานบุคคลอยางดี ประกอบกับมีปจจัยที่เปนเคร่ือง
จูงใจมาก    บุคลากรในองคการหรือหนวยงานนั้นยอมเกิดความพึงพอใจในการทํางานมาก   การ
จูงใจในการทํางาน  คือ  การสรางสวนประกอบในการทํางานเพื่อโนมนาวจิตใจใหคนมีความรูสึก
ผูกพันอยูกับงาน    ทุมเทและเสียสละกับการทํางานเพื่อองคการหรือหนวยงาน          ซึ่งการจูงใจ
( Motivation ) จะเกิดไดตองอาศัยส่ิงจูงใจเปนเคร่ืองลอ ดังที่สมพงศ  เกษมสิน  กลาวถึง การจูงใจ
วา  หมายถึง  ความพยายามที่จะชักจูงใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตามส่ิงจูงใจ  และส่ิงจูงใจเปน
วิธีที่สําคัญวิธีหนึ่ง    ที่จะจูงใจใหบุคคลรวมมือกันปฏิบัติงานใหแกองคการอยางมีประสิทธิภาพ  มี
ความสอดคลองกับ เกร่ี แดสเลอร (Gary  Dessler )    อธิบายตามแบบจําลองความสัมพันธของ
ส่ิงจูงใจกับการจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวังของวูม (Vroom ) วา การจูงใจจะมีเกิดข้ึนถาส่ิงจูงใจ
นั้น มีความสําคัญหรือมีคาเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลหรือไม เปนเหตุผลให
เกิดความพยายามทําใหงานบรรลุเปาหมายและการไดมาซึ่งส่ิงจูงใจนั้น    ดังนั้นในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล   ส่ิงจูงใจจึงควรถูกนํามาพิจารณาเปนประการแรกวามีความเหมาะสมหรือไม    และมี
ผูกลาวถึงความสําคัญของส่ิงจูงใจในประเด็นที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
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                 วรรณพร  เพียรสาระ (2538 :36) กลาววา คน(Man) นับวาเปนปจจัยนําเขาที่มีคามาก
ที่สุด เพราะคนเปนปจจัยหลักที่จะทําใหองคการหรือหนวยงาน  มีความเคล่ือนไหวดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งข้ึน   คือ คนเปนผูใชปจจัยอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชน  ดังนั้นองคการหรือ
หนวยงาน จะตองพิจารณากําลังคนเปนประการสําคัญวาทําอยางไรจึงจะไดคนดี  มีความรู  ความ
สามารถและรักษาคนดีที่ไดมานั้นใหอยูกับองคการหรือหนวยงานไดนานที่สุด อีกทั้งทําอยางไรเพื่อ
ที่จะชักจูงใหผูที่ปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน  ใชกําลังความคิดใหเต็มความสามารถ
ในงานที่ทําเพื่อใหงานนั้น บรรลุเปาหมายของสังคมสวนรวม      ฉะนั้นการจูงใจ( Motivation)  ให
ผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางที่องคการหรือหนวยงานตองการนั้น ตองอาศัยส่ิงจูงใจ
(Incentives ) เปนเคร่ืองลอ
                 เคทซและคาหน  ( Katz and Kahn,  quoted  in  Dessler 1981 :340 ) ไดกลาววา
การจูงใจ (Motivation) เปนเร่ืองของภายในจิตใจ เปนปฏิบัติการที่เกิดข้ึนเอง  หัวหนางานไมตอง
ใชไมแข็งหรือของหวาน   การกระทํานําไปสูรางวัลภายในตน   เขาจะมีวิธีแรงจูงใจหลายรูปแบบที่
จะสรางความพึงพอใจใหกับตัวเองโดยไมตองใชส่ิงจูงใจ
                 ผูวิจัยตองการศึกษาวา ส่ิงจูงใจที่ไมใชเงิน ไดแก ความสําเร็จในงาน   การไดรับการ
ยอมรับ  และลักษณะของงาน สามารถทําให อสม. เห็นความสําคัญ ในความมีคุณคาของงาน
อาสาสมัครใหเกิดเปนรางวัลภายในตน ที่สรางความพึงพอใจในงานไดหรือไม เพราะงานอาสา
สมัครเปนงานที่อุทิศตน  เสียสละ การดูแล (Caring) และการบริการ (Service)  ส่ิงที่ตามมาคือ
ความรวมมือ (Charity) และการไดเปนอาสาสมัคร (Voluntaryism) จะพัฒนาเปนจิตสํานึกตอสวน
รวม (Community Sense) ใหมีความตองการชวยเหลือผูอ่ืนเกิดข้ึนเปนนิสัยหรือไม เมื่อเกิดปญหา
และอุปสรรค อสม.จะมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองที่จะทํางานอาสาสมัครตอไปไดหรือไม

2.3 ประเภทของสิ่งจูงใจ
                 จากการศึกษาความสําคัญพบวาส่ิงจูงใจเปนปฐมเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆในพฤติกรรม
ของการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  ดังนั้นการบริหารจัดการงานที่ดี  จึงควรจัดใหมีระบบการ
จูงใจที่ดี  ถูกตอง  เหมาะสมดวย  และไดมีผูจําแนกประเภทของส่ิงจูงใจไวใกลเคียงกันดังนี้
                 สมพงศ  เกษมสิน   ไดแบงประเภทของส่ิงจูงใจออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ   คือ
                        1. ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน( Financial incentive ) เปนส่ิงจูงใจประเภทที่เห็นไดงาย  มี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของผูที่ตองรับผิดชอบงาน พนักงาน  เจาหนาที่  ซึ่งส่ิงจูงใจ
ประเภทนี้ม ี 2  ชนิด ดังนี้
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     1.1. ส่ิงจูงใจทางตรง  (Direct incentive) เปนส่ิงจูงใจที่มีผลโดยตรงตอผลผลิต
ของการปฏิบัติงาน    เชน     การจายคาจางใหสูงข้ึนในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไดสูงกวาระดับ
มาตรฐานที่กําหนดไว

     1.2. ส่ิงจูงใจทางออม (Indirect incentive) เปนส่ิงจูงใจที่มีผลในทางสนับสนุน
หรือสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานดีข้ึน   มีกําลังใจ    รักงานมากข้ึน     เชน
การจายบําเหน็จ   บํานาญ    คารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย และประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ               
                        2. ส่ิงจูงใจที่ไมใชเงิน (Non financial incentive) เปนส่ิงจูงใจประเภทนี้สวนใหญ
มักเปนเร่ืองที่สามารถสนองตอบตอความตองการทางจิตใจ เชน การไดรับการยอมรับ ไดรับการ
ยกยอง (Recognition)    การเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  (Belonging)       และความมั่นคงในงาน
( Security  of  work) เปนตน
                 ในการศึกษาวิจัยนี้ไดนําแนวการจัดประเภทของส่ิงจูงใจตามแนวของสมพงศ เกษมสิน
มาจัดเปนตัวแปรที่ศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง ซึ่งมี
รายละเอียดกลาวถึงตอไป
                 บรรจบ  เนียมมณ ี(2523 :226) ไดจําแนกประเภทของส่ิงจูงใจออกเปน  2 ประเภท คือ
                        1. ส่ิงจูงใจในทางบวก (Positive incentive) หมายถึง  การใหส่ิงที่ผูรับยินดีจะ
ยอมรับวา เปนประโยชนแกผูรับ  เชน  การใหเงิน (money) เปนคาตอบแทน  ความมั่นคงในหนาที่
การงาน (security)       ความยกยองชมเชย (praise)       ความรูสึกมีสวนรวมในการเปนเจาของ
(belongingness)    การแขงขัน(competition) เพื่อปรับปรุงตนเอง การรับรูผลงานของตนเอง
(knowledge of results )   การมีสวนรวม ( participation ) ในกิจกรรมขององคการ
                        2. ส่ิงจูงใจในทางลบ (Negative incentive)  ไดแก  การประณาม (reprimand)
การตัดเงินเดือน (monetary)  การลดข้ัน (demotion)   การใหออกจากงาน (layoff)     การไลออก
จากงาน (discharge)
                 ชรูเดนและเซอรแมน (Chruden and Sherman 1968 :274-280 ) ไดจําแนกส่ิงจูงใจ
ออกเปน  2  ประการ  คือ
                        1. ส่ิงจูงใจทางบวก (Positive incentive) ประกอบดวย เงิน ความมั่นคงปลอดภัย
การชมเชย   การยอมรับนับถือ  การแขงขัน   การไดรับรูผลงาน  การมีสวนรวม  ส่ิงจูงใจทางบวกนี้
เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
                        2. ส่ิงจูงใจทางลบ  (Negative incentive)  ไดแก  การบังคับ  การขูเข็ญ และการ
ลงโทษ  ส่ิงจูงใจทางลบจะกอใหบุคลากรเกิดความคับของใจในการปฏิบัติหนาที่การงาน
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ความสัมพันธของการจูงใจ ( Motivation ) กับสิ่งจูงใจ ( Incentive )
            ในการศึกษาพบวา  ส่ิงจูงใจ (Incentive) เปนเคร่ืองมือของการจูงใจ (Motivation)    ใน
การคนควาส่ิงจูงใจจะถูกนํามาอธิบายรวมกับการจูงใจ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในความสัมพันธ
ระหวางส่ิงจูงใจและการจูงใจ ดังแผนภูมิที่ 2
                                                                                                  ส่ิงจูงใจ หรือ รางวัล
                                                        พฤติกรรมจูงใจ                                  (อาหาร)

         ความตองการถูกกระตุน
                   (ความหิว)                               พฤติกรรมจูงใจ
                                                       หยุด
                                                                                                               ส่ิงจูงใจ หรือ รางวัล
                                                                                                                      (อาหาร)

                                 ผลที่ตามมา
                           เปนความขัดของใจ
             ความตองการของบุคคลและการจูงใจ ( Human Needs  and  Motivation )

แผนภูมิที่ 2   แสดงความสัมพันธระหวาง การจูงใจ   ส่ิงจูงใจ  และความขัดของใจ
ที่มา :  Gary Dassler, Personal  Management (Verginia : Reston Publishing Company inc,
1981) , 207.
                 ความตองการของมนุษยเปนกําลังสําคัญของการจูงใจ   รากฐานของการจูงใจทั้งหมด
ขับเคล่ือนมาจากความตึงเครียดภายในเปนผลใหเกิดความไมพอใจที่สําคัญ  การจูงใจจะไดรับ
การตอบสนองเมื่อบุคคลไดรับส่ิงจูงใจหรือรางวัลที่พอใจกับความตองการที่ถูกกระตุน ความขัด
ของใจเกิดข้ึนเมื่อมีส่ิงกีดขวางระหวางบุคคลกับส่ิงจูงใจหรือรางวัล
                 มีผูใหความหมายของการจูงใจที่มีความสัมพันธกับส่ิงจูงใจ ดังนี้
                    พยอม  วงศสารศรี ( 2530:103 ) ใหความหมาย การจูงใจ คือ การนําปจจัยตาง ๆ
มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย หรือเงื่อนไขที่
ตองการ
                    นภดล  เชนะโยธิน (2531:174) ใหความหมาย การจูงใจ คือ การชักนําหรือชักจูง
บุคคลใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร  โดยใชส่ิงจูงใจหรือปจจัย
ตลอดจนเทคนิคที่จะสรางความพึงพอใจ
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                    วรรณพร  เพียรสาระ ( 2538 :36 ) กลาววา พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกมาของ
มนุษยนั้น  เปนผลสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันบางประการที่ชักนําใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้น  แรง
ผลักดันดังกลาวทางพฤติกรรมศาสตรเรียกวา แรงจูงใจ ( Motive) นั่นเอง  ดังนั้นการชักนําหรือการ
จูงใจใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค จึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวโยงกับส่ิงเราหรือแรงจูงใจโดยตรง
ส่ิงจูงใจอาจมีไดจากภายในและภายนอกตัวบุคคล  แตมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล คือ ความ
ตองการ (Needs)
                    นิรมล  กิติกุล (2542 :157) ไดสรุปความหมายของการจูงใจ วา   เปนศิลปะของผูนํา
ที่จะใชส่ิงจูงใจหรือปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตาม
ทิศทางหรือจุดประสงคที่ตองการ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการได

2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
                2.4.1  ทฤษฎีสิ่งจูงใจของรอยรัดเนอร (Roy Radner, quoted in  Maskin 2001:
1-2) เร่ิมศึกษาเมื่อป 1994 มีความเกี่ยวของกับการจูงใจใหเกิดการกระทําของบุคคลในสังคมให
เปนไปตามแผน    ซึ่งทฤษฎีมีความสําคัญในดานการธุรกิจ วางแผนทางการตลาด  มีวิธีการ
กระตุนความสนใจ ใหเกิดความรวมมือ   รอย รัดเนอร ไดศึกษานําทฤษฎีส่ิงจูงใจเปนแนวในการ
วิเคราะห การแขงขันทางการตลาด ใหเกิดความสําเร็จในองคการ
                 2.4.2  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว ( Abraham Maslow)
                                มาสโลว (Maslow , quoted in Dassler 1981:207-209 ) ไดกลาววา มนุษย
มีความตองการ  5  พื้นฐาน : ดานรางกาย  ความปลอดภัย  ดานสังคม  ความเปนตัวเอง และ
ความสําเร็จในชีวิต  ความตองการเหลานี้เรียงลําดับเหมือนข้ันบันได(ดังแผนภูมิที่3) ความตองการ
แตละข้ันจะไดรับการกระตุน เมื่อความตองการข้ันต่ําไดรับการตอบสนองความพอใจ
                                                                                                                           ความสําเร็จในชีวิต
                                                                                           การยอมรับยกยอง                                                                                   

                                                                                    
                                                                ตองการสังคม
                                              ความปลอดภัย

         ความตองการดานรางกาย
แผนภูมิที่ 3   แสดงความตองการตามลําดับขั้นของ มาสโลว ( Maslow )
ที่มา : Gary Dassler, Personal  Management  ( Verginia : Reston Publishing Company inc,1981 ), 207.
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                 มาสโลว   ไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา   การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความ
ตองการอยางเปนระเบียบ   ลําดับข้ันของความตองการ (Hierachy of needs ) นี้  คือ

      1. ความตองการทางกายภาพ ( Physiological needs ) คือ ความตองการทางดาน
รางกาย เปนข้ันพื้นฐานของความตองการ เชน  ความตองการอาหาร  น้ํา  อุณหภูมิที่เหมาะสม  ที่
หลบภัย  การพักผอน เปนตน
                     2. ความตองการทางดานความปลอดภัย ( Safety  needs ) เมื่อดานรางกายไดรับ
การตอบสนองความพึงพอใจแลว   ไมเกิดความหิวกระหาย  มีอาหารเพียงพอ  มีที่อยูอาศัย
ลําดับตอไปคือ ตองการความปลอดภัย  ความตองการจะกระตุนใหปองกันตนเองจากอันตราย
และ ตองการความเปนสวนตัว

     3. ความตองการมีสังคม (Social needs )เมื่อบุคคลไดรับความพอใจในดานรางกาย
และมีความปลอดภัยแลว  มาสโลว  กลาววาไมนานกิจกรรมจะกระตุนพฤติกรรมจูงใจใหตองการ
ความผูกพัน   การใหและรับในดานอารมณ   ความชอบ    ความเมตตา และมิตรภาพ

     4. ความตองการความเคารพ ยกยองตนเอง (Ego needs) ซึ่ง McGregor อธิบายวา
1) เปนความตองการใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อความมั่นใจ  การพึ่งตนเอง การประสบ
ความสําเร็จ  การมีความรู และ 2) เปนความตองการที่เกี่ยวของกับความมีชื่อเสียง โดงดัง เพื่อได
รับการยกยอง   ความซาบซึ้งในคุณคา   ที่สมควรไดรับความเคารพจากคนในระดับเดียวกัน
                   ส่ิงเหลานี้เปนความแตกตางจากลําดับข้ันที่ 1-3 เพราะเปนความพึงพอใจที่เกิดข้ึนได
ยาก  บุคคลตองมีความแนวแนมั่นคง เปนความปรารถนาที่ไมมีขอบเขตสําหรับการประสบความ
สําเร็จ  มีความรูและการยกยองนับถือมากข้ึน

   5. ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self actualization  needs)  เปนความตองการ
ในระดับสูงสุดซึ่งหมายถึง การที่บุคคลผูนั้นใชความสามารถของตนในทุกดานได และเปนทุกอยาง
ที่ตัวเขาอยากจะเปน ซึ่งแตละคนจะไมเหมือนกันสุดแตความสามารถและความตองการของบุคคล
                 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ไดรับการอภิปรายวา จะวัดความเที่ยงตรง
ของลําดับความตองการไดอยางไร  ทดสอบไดยากไมมีวิธีการทดสอบจุดเวลาที่บงบอกความพอใจ
ของบุคคลในระดับต่ําหรือสูง ในทางปฏิบัติความตองการ ลําดับที่ 1และ 2 นักจิตวิทยายอมรับได
ในระดับที่สูงข้ึนไปเปนความรูสึกที่มีความสําคัญเพราะข้ึนกับสติปญญาของบุคคล  ความตองการ
ที่ปรากฏมีไดไมถึง 5 ข้ันตามที่มาสโลวกําหนดไว   ความตองการในระดับสูงจะเกิดข้ึนไดตองไดรับ
การกระตุนจากความตองการในระดับลางกอน ในการจูงใจในการทํางานใหเกิดความปรารถนา
ประสบความสําเร็จ การยอมรับยกยองนั้น ตองสนองความตองการหรือเติมเต็มในข้ันที่1และ2กอน
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                 2.4.3 ทฤษฎีเฮอรสเบอรกและแรงจูงใจ ( Frederick Herzberg and motivatior –
hygiene  theory  )  เฮอรสเบอรก(Herzberg) ไดอภิปรายวามนุษยมีความตองการแตกตางกันอยู
2 ประการ  ประการแรก คือ แรงขับที่ปรารถนาจะหลีกหนีความเจ็บปวด และ ความพึงพอใจใน
ความตองการข้ันพื้นฐาน เชน ตองการอาหาร  เส้ือผา  ที่หลบภัย หรือที่ดีกวานี้ตองการเปนเงิน
สําหรับใชจายส่ิงเหลานี้   ในประการนี้จัดเปนระดับลางซึ่งมีความเหมือนกับความตองการดาน
กายภาพและความปลอดภัยของมาสโลว   ประการที่สอง บุคคลมีความตองการในระดับสูง ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของอุปนิสัย : ความสามารถใฝสัมฤทธิ์และพัฒนาการดานจิตใจ
ความมุงมั่นตองานที่ยากลําบาก   ไดรับความมีชื่อเสียง  และการยอมรับยกยอง มีความเหมือนกับ
ลําดับข้ันตองการมีสังคม  ความเคารพยกยองในตนและความสําเร็จแหงตนของมาสโลว
                           เฮอรสเบอรก (Herzberg)  ไดสรางสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลเพื่อ
ดูความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของงาน ( Job satisfaction ) และประสิทธิภาพในการผลิต
ซึ่งประกอบดวย  2  องคประกอบ ดังนี้
                           1.ปจจัยจูงใจ (Motivatorfactors) หรือความพอใจในงาน คือ องคประกอบที่
เกี่ยวของกับเร่ืองงานโดยตรง  (Content) เปนเคร่ืองกระตุนใหคนรักงานหรือชอบงานไดแก

               -  ความสําเร็จในหนาที่การงาน  ( Achievement )
               -  การไดรับการยอมรับ  ( Recognition )
               -  ลักษณะของงาน ( Work  itself )
               -  ความรับผิดชอบ  ( Responsibility )
               -  ความกาวหนา  ( Advancement )
               -  ความเติบโตในอนาคต ( Growth )

   2.ปจจัยค้ําจุน  ( Hygiene factors ) หมายถึง   องคประกอบที่เปนส่ิงแวดลอม
(Context) ของงานที่ชวยสงใหผูปฏิบัติงานพอใจในงาน  หรือเปนปจจัยที่จะบํารุงรักษา  ทําใหเกิด
ความไมพอใจ  ถาขาดปจจัยเหลานี้ผูปฏิบัติจะเกิดความไมพอใจ  แตถึงมีปจจัยเหลานี้หรือเพิ่ม
ปจจัยประเภทนี้มากข้ึนก็ไมทําใหเกิดความพอใจในการทํางานหรือเกิความพอใจมากข้ึน  ไดแก

               - นโยบายและการบริหารงาน( Company policy and administration )
               - หัวหนางาน( Supervision )
               - เงินเดือน  ( Salary )
               - ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ( Relationship with Peers)

                                      -  เงื่อนไขการทํางาน  ( Work  conditions )
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                                      - ชีวิตสวนตัว ( Personal life )
                                      -  ความสัมพันธผูใตบังคับบัญชา (Relationship with subordinates)
                                      - สถานภาพ ( Status )
                                      - ความปลอดภัย ( Security )
                 สรุปวา 1) ปจจัยค้ําจุนชวยปองกันความไมพึงพอใจ ขณะที ่ 2) ถาไมมีปจจัยจูงใจก็จะ
ไมสามารถจําแนกสาเหตุของความไมพอใจได    ปจจัยค้ําจุนมีความสําคัญ  เพราะทําใหเกิด
ปจจัยจูงใจไดในภายหลัง เนนวา ความตองการในระดับลาง (ปจจัยค้ําจุน) ตองไดรับการตอบ
สนองกอน  จึงจะเกิดความตองการระดับสูง (ปจจัยจูงใจ) ส่ิงนี้จะทําใหมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
จึงควรสรางปจจัยจูงใจใหเกิดข้ึนใหเกิดข้ึนในการทํางานใหมีความนาสนใจและทาทาย  จะทําใหมี
อํานาจและแรงจูงใจ  ประการสําคัญผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองความพอใจโดยเฉพาะความ
ตองการในระดับลาง (ปจจัยค้ําจุน)
                 กิ๊ฟฟน  (Griffin 1982 :27-32 ) ไดกลาววา เฮอรสเบอรก ไดศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณ
คาของงาน (Job Enrichment ) วา  คนงานที่ไดรับประสบการณที่ดีในการทํางาน    เชน การไดรับ
ความสําเร็จ   ไดแสดงความสามารถ  ไดรับความกาวหนา  ทําใหเกิดการเห็นคุณคาของงาน เกิด
แรงจูงใจและพอใจที่จะทําใหงานมีความสมบูรณมากข้ึน    และเมื่อเขาไดรับรูความสําคัญหรือ
เห็นคุณคาของงานแลว จะมีลักษณะที่บงบอกได  6  ประการ ดังนี้ 1) เกิดความรับผิดชอบตองาน
2)  มีความตองการที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ          3)  มีความสามารถในการควบคุมงาน
4)  มีการประเมินคุณคา หรือผลสําเร็จของงาน  5 ) ไดมีการเรียนรู ใหเกิดทักษะใหม พัฒนาตนเอง
และ 6)  รูจังหวะของงานวาส่ิงใดควรทํา หรือไมควรทํา
                 2.4.4 ทฤษฎีความคาดหวัง  ( Expectancy  theory )
                           ทฤษฎีความคาดหวังสรุปวาการจูงใจบุคคลที่ออกแรงพยายาม บนพื้นฐาน
ความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ    วูม( Vroom ) มีพื้นฐานความคิด 3 แนวทาง
                           1)วาเลินซ (Valence)เปนการทําใหเห็นคุณคาหรือความสําคัญ ผลของปฏิกริยา
ที่แสดงออกมาของบุคคล  เปนความเขมแข็งของความปรารถนา หรือดึงดูดความสนใจไปขางหนา
ผลลัพธของปฏิกริยาการกระทํา  บางทีอธิบายไดวา เปนผลลัพธที่แสดงใหเห็นรางวัล เชน  การ
จายเงิน การสงเสริม และการยอมรับนับถือ    ผลลัพธหรือรางวัลที่บุคคลใหคุณคาทางบวกหรือลบ
                           2) เคร่ืองมือสงเสริม (Instrumentality) เปนผลจากการรับรูของบุคคลตอความ
สัมพันธระหวางผลลัพธอันดับแรก(ความสําเร็จที่มีแนวโนมสูง)กับผลลัพธอันดับสอง (การสงเสริม)
อาจหมายถึง ขอบเขตความเชื่อวาทําใหประสบความสําเร็จ  จะเปนเคร่ืองมือใหไดรับการสงเสริม
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                           3) ความคาดหวัง (Expectacy) หมายถึง การรับรูความสัมพันธระหวางระดับ
การใหความพยายามและระดับการปฏิบัติ หรือ หมายถึงขอบเขตที่บุคคลรูสึกวาไดปรารถนา
พยายาม นําไปสูระดับแรกของผลลัพธ  โดย วูม ไดทํานายวา งานอะไรที่จะเลือก  และ ระดับ
ความพยายามอะไรที่จะเติมลงไปในงาน
                           วูม อภิปรายวา  การจูงใจมีความเกี่ยวพัน  3  ประการคือ
                               1.ผลงานเปนรอง พอใจหรือไม

             2.รูสึกวาปฏิบัติงานเต็มที่  เปนผลลัพธระดับแรกหรือไม จะใชเคร่ืองสงเสริม
หรือไม
                               3.รูสึกวาไดใชความพยายามมากข้ึนในการปฏิบัติงานหรือไม
                           สรุปวา ความเขมแข็งของการจูงใจบุคคลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพข้ึนอยู
กับ 2 ประการ คือ 1) ความเชื่อของบุคคลวาพยายามใหเกิดการเปล่ียนแปลง และ 2) ความดึงดูด
ของผลลัพธหรือรางวัล ที่ไดรับรูไดจากการปฏิบัติงานที่ดี
                 2.4.5  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ( Behaviorism )
                            นักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม  คือ  ดอลลารด , มิลเลอร และ ฮัลล  ( Dollard ,
Miller,  Hull, อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล  2533:112 )     ไดสรางทฤษฎีแรงขับ ( Drive ) โดยถือ
หลัก Homeostasis  ที่กลาววาโดยธรรมชาติแลวมนุษยเราแสวงหาสถานภาพสมดุลอยูเสมอหรือ
มีความโนมเอียงที่รักษาความคงตัวภายใน  เปนตนวา  เวลาหิว  น้ําตาลในเลือดลดลง  ทําให
มนุษยแสวงหาอาหารรับประทาน  ความหิวเปนแรงขับที่ทําใหเกิดพฤติกรรม   ทฤษฎีนี้เปนที่รูจัก
กันโดยทั่วไปวาเห็นทฤษฎีลดแรงขับ  ( Drive  reduction  theory ) ฮัลล ( Hull ) ไดอธิบายทฤษฎี
ลดแรงขับ  ไวดังนี้

     ส่ิงเรากอนเกิดพฤติกรรม                 ความตองการ                แรงขับ               ตอบสนองหรือพฤติกรรม
      (Anticedent stimulus)                     (Needs )                   (Drive)            ( Response or Behavior )

                                                                                                                        การลดความตองการ
                                                                                                                        ( Need  Reduction )
แผนภูมิที่ 4   แสดงทฤษฎีลดแรงขับ ของฮัลล ( Hull )
ที่มา: Hull ,อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 112.
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                 ส่ิงเรากอนเกิดพฤติกรรม  หมายถึง  สภาวะที่เกิดการขาด  ทําใหเกิดความตองการและ
เปนแรงขับกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตอบสนอง  และทําใหความตองการลดลง
                 จากทฤษฎีตาง ๆ ที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  ส่ิงจูงใจ จัดเปนส่ิงเรากอนเกิดพฤติกรรม
ในการศึกษาการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. รัฐไดจัดเบี้ยประชุม และสวัสดิการดาน
รักษาพยาบาลเปนส่ิงตอบแทนเพื่อใหเปนแรงกระตุนในการทํางาน   แลวส่ิงจูงใจและส่ิงตอบแทน
ที่อสม.ไดรับในปจจุบันตอบสนองตรงกับความตองการของอสม.    หรือสามารถทําใหอสม.เห็น
คุณคาและความสําคัญของงานอสม.ไดหรือไม และอยางไร

2.5. วิจัยท่ีเกี่ยวของ
                สฤต  สันติเมทนีดล และคณะ ( 2529 : บทคัดยอ )       ไดทําการศึกษาส่ิงจูงใจ   และ
ประโยชนเกื้อกูลแกขาราชการที่ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท   พบวาปจจัยที่มีสวนทําใหพอใจในการ
ทํางานคือ   มีเพื่อนรวมงานที่ด ี  มีผูบังคับบัญชาและใตบังคับบัญชาที่ดี     มีความสัมพันธที่กับ
ประชาชน   ส่ิงตอบแทนหรือคาตอบแทนตาง ๆ ที่ดีและยังพบอีกวาวิธีดึงดูดขาราชการใหปฏิบัติ
งานในสวนภูมิภาค   ไดแก  การจัดสวัสดิการที่ดี
                กรองแกว  อยูสุข ( 2533 : 41) อธิบายถึงคานิยมในการทํางานของคนไทยวา  แตเดิม
จะใหความสําคัญในดานของผลตอบแทนและหนาที่การงาน ซึ่งปจจุบันพบวา ใหความสําคัญกับ
ลักษณะของงาน  มีรายไดในระดับที่ยอมรับได    มีโอกาสเปนหัวหนางานและมีเวลาพักผอน
                 ธิดาพร  เสาวนะ (2538 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอสม. ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลและครอบครัวที่มีตอการปฏิบัติงานของอสม. ไดแก
รายได  ประสบการณการทํากิจกรรมกอนเปนอสม. การยอมรับและการสนับสนุนของบุคคลใน
ครอบครัวและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ไดแก ลักษณะชุมชน
ระดับความสัมพันธ  และการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนและปจจัยทางระบบงานไดแก  การ
นิเทศงาน  ส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน  ความเพียงพอของส่ิงสนับสนุน  ความสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่กับอสม.และระหวางอสม.ดวยกัน มีผลตอการปฏิบัติงาน
                 วรจิตร  หนองแก (2540 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณ
สุขตามบทบาทของอสม.ในจังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   ไดแก ประสบการณเดิมดาน
สาธารณสุข ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนง  ทัศนคติตอบทบาท  ความคาดหวังผลประโยชน
การไดรับขาวสารทางดานสุขภาพ  การปฏิสัมพันธกันในกลุมอสม.และการสนับสนุนจากเจาหนาที่
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                 สุนทร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา ( 2541:66,82-84) ศึกษาปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงานของ
อสม.ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา  งบประมาณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน  ความเพียงพอของงบประมาณ การสนับสนุนดานความรูอยางตอเนื่องของเจาหนาที่
ความรวมมือของประชาชน  การใหเกียรติยกยองเชื่อถือจากประชาชน  ความรูสึกภาคภูมิใจของ
อสม. ความเพียงพอของการนิเทศ  การรับรูบทบาทในการปฏิบัติงาน   ความพึงพอใจของ อสม.
ตอสวัสดิการและคาตอบแทน    ความสามารถและทักษะในการใหบริการ   มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของอสม. ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
                 ประกอบพร  สินธุรัตน ( 2542 : บทคัดยอ )    ศึกษาการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา แรงจูงใจทั้ง 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน
ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน   มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของอสม.อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานของอสม.ได
                 โซตเตอรและซารา (Soeters and Nzala1994:51-55)     ไดสํารวจความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ที่มีตออสม.ในการปฏบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศแซมเบีย  เพื่อนําไปสูการจัด
ตั้งกลุมสาธารณสุขมูลฐานการคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา ปจจัยที่เปนเหตุจูงใจสําคัญให
อสม.ปฏิบัติงานไมไดอยูที่เงินหรือคาตอบแทน  แตอยูที่การนิเทศของเจาหนาที่เปนสําคัญ

3.  การสนับสนุนทางสังคม ( Social supports )

                 การสนับสนุนทางสังคมมีพื้นฐานมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม จัดเปนวิธีการ
สําคัญของการปองกันและควบคุมปญหา รวมถึงเปนการสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางบุคคล
กับสมาชิกของครอบครัว กลุม ชุมชน องคการตาง ๆ         ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการศึกษา
ผลกระทบของการสนับสนุนทางสังคม  ตอพฤติกรรมสุขภาพของมนุษยในรูปแบบตาง ๆ กอใหเกิด
แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมหลายรูปแบบ ที่มีทั้งความแตกตางและความสอดคลองกัน
ผูวิจัยจึงไดนําการสนับสนุนทางสังคมมาเปนตัวแปร   ในการศึกษาอิทธิพลที่มีตอการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. จังหวัดระยองวา การสนับสนุนดานตาง ๆ ที่ไดจัดใหกับอสม.นั้น
สามารถตอบสนองกับความตองการและพัฒนาไดตรงประเด็น หรือไม อยางไร ดังรายละเอียดใน
การศึกษา คนควาดังตอไปนี้
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3.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
                 บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ  ( 2528 :171, อางถึงใน กฤติกาพร  ใยโนนตาด 2542 : 52 )
ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวามีความหมาย  2  ดาน ดวยกัน คือ
                      1. ความหมายเชิงแคบ หมายถึงส่ิงที่ผูไดรับการสนับสนุนไดรับจาก  ผูใหการ
สนับสนุน ไดแก ขอมูล  ขาวสาร  วัสดุส่ิงของ และ / หรือ  การสนับสนุนทางดานจิตใจ     ขอมูล
ขาวสาร  ทําใหผูไดรับการสนับสนุนไดมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูรับตองการ
                      2.  ความหมายเชิงกวาง  หมายถึง       เครือขายของการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ของบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเครือขาย  ปริมาณความถี่ของการมปีฏิสัมพันธ
กัน  และรวมถึงหนาที่ของเครือขายสังคมนั้น ๆ วามีหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนทางดานจิตใจ
ความหวงใย  ความรัก  การใหวัสดุส่ิงของ  และการแลกเปล่ียน ขาวสาร
                 วรัญญา  บุนินทร (2541:37) ไดสรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา เปน
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  และบุคคลกับเครือขายสังคม  ในรูปของการสนับสนุน
ชวยเหลือในดานขอมูล  คําแนะนํา  วัตถุ  ส่ิงของ  เงินทอง  หรือแรงงาน      ทําใหบุคคลรับรูและ
พึงพอใจวา มีคนรัก  เอาใจใส  ยอมรับ และเห็นคุณคา  รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซึ่ง
การสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญตอความเครียดและปรับตัวไดอยางเหมาะสม
                 สุดฤทัย  เตชะไตรภพ (2541:42) ไดสรุป การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่
บุคคลไดรับการชวยเหลือจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ติดตอสัมพันธกัน  ในดานวัตถุส่ิงของขอมูล
ขาวสาร  ความรูจากส่ือในรูปแบบตาง ๆ  หรือการใหความชวยเหลือ  ใหคําปรึกษาแนะนํารวมไป
ถึงการสนับสนุนในดานการยอมรับการยกยองและเห็นคุณคา   ในส่ิงที่เขาปฏิบัติอยูเพื่อที่จะทําให
เขามีกําลังใจ และจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคล
สามารถเผชิญและตอบสนองตอความเครียดไดในระยะอันส้ัน
                 ดวงเดือน  มูลประดับ(2541:42) ไดสรุปวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนความชวย
เหลือประคับประคองจากบุคคลอ่ืนทั้งดานจิตใจ  อารมณ สังคม  วัตถุส่ิงของ  การเงิน  ขอมูล
จากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  ซึ่งมีผลตอการลดระดับความเครียดและวิกฤตการณในชีวิตได
ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางอารมณ และสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
                 กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542:52) ไดใหความหมาย การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือ
จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม  ทั้งดานอารมณ  ดานขอมูลขาวสาร  ดานการเงิน แรง
งาน หรือวัตถุส่ิงของตาง ๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนในสังคมนั้น คือ สมาชิกในครอบครัว  ญาติพี่นอง  เพื่อน
หรือบุคลากรทางการแพทย  ทําใหผูไดรับการสนับสนุนเกิดความรูสึกผูกพัน  เชื่อวา มีคนรักและ
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สนใจ  มีคนยกยอง และมองเห็นคุณคา และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  สามารถเผชิญ
และตอบสนองตอความเครียดและความเจ็บปวยได  สงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การรักษาสุขภาพอนามัยและมีสุขภาพที่ดี
                 ขวัญใจ  พิมพิมล  ( 2542 :70 ) ไดสรุปวา แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนส่ิงที่บุคคลได
รับจากบุคคลหรือกลุมคน แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ
                 คอบบ ( Cobb 1976 : 300 ) ไดใหความหมายวา  การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่
บุคคลไดรับขอมูลหรือขาวสาร ที่ทําใหเขาเชื่อวามีคนรักและเอาใจใส  มีคนยกยองและมองเห็น
คุณคา  รวมทั้งรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
                 แคปแลน  คาสเซล  และกอร ( Kaplan ,Cassel and Gore  1979 : 50 -51) ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว  2  แนวคิด คือ  แนวคิดแรกหมายถึง ความพอใจตอ
ความจําเปนพื้นฐานทางสังคม  อันไดแก  การไดรับการยกยองนับถือ  การยอมรับ  การไดรับความ
เห็นใจ และความชวยเหลือ  โดยการติดตอสัมพันธกับคนในกลุมสังคม สวนแนวคิดที่สอง หมายถึง
ความสัมพันธที่มีอยูหรือขาดหายไป  ซึ่งบุคคลสามารถรับรูไดจากกลุมสังคมที่ใหการสนับสนุนหรือ
จากบุคคลที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น
                 เฮาส ( House 1981,อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541: 35 ) กลาววา การสนับสนุน
ทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย  การสนับสนุนดานอารมณ  ซึ่งเกิดจาก
ความใกลชิดผูกพัน  ความรักหวงใย  ความไววางใจ  การสนับสนุนดานความคิด  การตัดสินใจ
ซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือ   เห็นถึงความมีคุณคา    และการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ได
แก คําแนะนํา  ขอมูล  วัตถุส่ิงของ หรือบริการตาง ๆ ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ และขอมูล
เพื่อการเรียนรูและการประเมินตนเอง
                 ทอยส  ( Thoits  1982 : 145-159 ) ใหความหมายวา การสนับสนุนทางสังคมเปนการ
ที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณและสังคม  ส่ิงของและขอมูลซึ่งการ
สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ และตอบสนองตอความเจ็บปวยและความเครียดได
                 ฮับบารค  มูเลนแคมป และบราวน ( Hubbarc, Muhlenkamp and Brown1984:266 )
ไดสรุปวา  การสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสรางหลายมิติ   ซึ่งประกอบดวยการติดตอส่ือสารใน
แงดีทําใหมีความรูสึกผูกพัน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน
โดยคํานึงถึงแหลงที่มาดวย
                 เพนเดอร (Pender1987: 396) ไดกลาววาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรูสึก
เปนเจาของ การไดรับการยอมรับ การเปนที่รักและนับถือ รวมทั้งการมีคุณคาเปนที่ตองการสําหรับ
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บุคคลอ่ืน  โดยไดรับจากกลุมบุคคลในระบบของสังคมนั้นเปนผูใหการสนับสนุนดานจิตใจ  วัตถุ
ขาวสาร  คําแนะนํา  ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม
                 ไวส  ( Weiss 1974 ,อางถึงใน กฤติยาพร ใยโนนตาด 2542 : 51) ไดใหความหมายวา
เปนความรูสึกอ่ิมใจ  หรือพึงพอใจตอความตองการซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพของบุคคล     ในสังคม
ที่ประกอบดวย  ความผูกพันใกลชิดสนิทสนม   การเขารวมในสังคม      การไดมีโอกาสเล้ียงดูอุมชู
ผูออนแอกวา  การสงเสริมรูสึกถึงคุณคาแหงตน  การพึ่งพากันและกัน  และการใหคําแนะนํา
                 คาหน ( Kahn 1979 : 85 ) กลาววา   การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธอยางมี
จุดมุงหมายระหวางบุคคล  ทําใหเกิดความผูกพันในแงดีจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ในดานเงินทองส่ิงของหรืออ่ืน ๆ ซึ่งส่ิงเหลานี้อาจเกิดเพียงอยางเดียวหรือ
มากกวาหนึ่งอยาง
                 บารรีรา ( Barrera 1981:70 ) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  ความใกล
ชิดการชวยเหลือโดยใหส่ิงของ  แรงงาน  เวลา  การใหขอมูลขาวสาร  ตลอดจนการใหขอมูลปอน
กลับ  ขอมูลเพื่อการเรียนรู  และการประเมินผลตนเองในสังคม
                 ในที่นี้ขอสรุปความหมายของ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  การที่บุคคลมีความ
พึงพอใจจากการไดรับความชวยเหลือ  เกื้อกูล  ในดานอารมณ จิตใจ  ดานส่ิงของ และดานความรู
ความสามารถตาง ๆ ที่มีความจําเปนตอตนเอง ผลของการสนับสนุนทําใหบุคคลสามารถตอบ
สนองตอส่ิงเราตาง ๆ ไดตามตองการ   สงผลใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตที่เปนปกติสุข

3.2  ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม
                 ไลเบอรแมน ( Lieberman1986 : 461-465 )   กลาววา    การสนับสนุนทางสังคมมีผล
ตอการลดอุบัติเหตุ  การเกิดเหตุการณเครียดในชีวิต   ทําใหสามารถปรับและเปล่ียนแปลงการรับรู
ของบุคคลตอภาวะเครียด   และสามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะเครียด      สามารถเปล่ียน
แปลงความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของภาวะเครียด   กับระดับการเปล่ียนแปลงบทบาท
หนาที่ของบุคคลสามารถสงเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบุคคล          และในทํานองเดียวกัน  ก็
สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียด        หรือสามารถดูดซับผลกระทบ    ที่เกิด
จากภาวะเครียด  สามารถเปล่ียนแปลงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง        และความสามารถในการ
ควบคุมส่ิงแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ซึ่งถูกทําลายลงจากเหตุการณเครียดที่เกิดข้ึน  และการ
สนับสนุนทางสังคมนี้มีผลโดยตรงตอการปรับตัวของบุคคล
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                 เฮาส ( House1981:23 ) กลาววา การมีสัมพันธภาพที่ด ีทั้งในงานและนอกงาน   เปน
เกราะปองกันและยาคลายเครียดไดดี  จะเห็นไดชัดเจนอยางยิ่งสําหรับกรณี  คนที่มีลักษณะชอบ
การสังคม  การมีเพื่อนฝูง  ญาติมิตรที่เขาใจ  จะชวยใหเขามีกําลังความตานทานในการรับ
ความเครียดไดดีข้ึน
                 บารรีรา และอินลีย  ( Barrera and Ainley 1983 :133 –143 )  กลาววา  การสนับสนุน
ทางสังคม จะใหความชวยเหลือแกบุคคลในดานเงิน วัสดุอ่ืน ๆ      ที่อยูอาศัย  และการใหปจจัยที่
จําเปนในการดํารงชีวิต   ไดแก
                       1. ใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพ  ใหการประคับประคองและสนับสนุน
ดานจิตใจ  ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม    มีความอบอุน   รูสึกมีคนอ่ืนหวงใยและเอาใจใส

2. ใหคําแนะนําขอมูล  และขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน
                       3. ใหขอมูลยอนกลับในส่ิงที่ไดกระทํา เพื่อใหบุคคลไดปรับปรุงแกไข     หรือไดรับ
กําลังใจในส่ิงที่ไดทําแลวและเสริมสรางโอกาสใหบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ
                 เพนเดอร (Pender 1987:396) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมการเจริญ
เติบโต  และการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย  เปนการเพิ่มคุณคาของตนเอง  ทําใหมี
อารมณมั่นคง  และมีความผาสุกในชีวิต ลดความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิต  เปนการดํารงไวซึ่งสุข
ภาพ  มีการปอนกลับ ยืนยัน รับรอง หรือทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณการกระทําของบุคคล
นั้นวาเปนที่ตองการ ของสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคมเปนกันชน  หรือเบาะรองรับเหตุการณ
ที่เปนภาวะวิกฤตในชีวิต
3.3  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
                 นักวิจัยไดศึกษาประเภทของการสนับสนุนทางสังคมไวมีความแตกตางกัน  ดังนี้
                 สมจิต  หนุเจริญกุล ( 2536 :13 ) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3
ชนิด คือ

    1.การชวยเหลือโดยการใหขอมูลขาวสาร   ความรูเกี่ยวกับโรค     และการรักษา
ใหคําแนะนําในการแกปญหา และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความประพฤติและปฏิบัติของบุคคล                    

    2.การใหความชวยเหลือดานอารมณ  ไดแก  การใหความสําคัญ    การใหความ
มั่นใจ  ความรูสึกที่สามารถจะพึ่งพา  และไววางใจผูอ่ืนซึ่งทําใหเขารูสึกวาไดรับความเอาใจใส
หรือ ไดรับความรัก

    3.การใหความชวยเหลือที่เปนรูปธรรม  คือ การใหความชวยเหลือ โดยตรงหรือ
การใหส่ิงของหรือการใหบริการ
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                 เคปแลน และคณะ (Kaplan and others 1977:50-51) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน  2  ชนิด คือ

        1.การสนับสนุนทางสังคมที่เปนรูปธรรม (Tangible  support)   ซึ่งอาจอยูใน
รูปของการชวยเหลือดานการเงินหรือการชวยเหลือดานรางกาย

        2.การสนับสนุนทางสังคมที่เปนนามธรรม (Intangible support )อยูในรูป
ของการใหกําลังใจ  ความรัก และความอบอุนทางอารมณ
                 เชฟเฟอร และคณะ( Schaefer and others 1981:381-406)  ไดแบงการสนับสนุนทาง
สังคมเปน  3  ชนิด ไดแก
                              1. การสนับสนุนดานอารมณ  (Emotional support)    หมายถึง  ความผูกพัน
ใกลชิดการไดรับการยืนยัน  ทําใหบุคคลไดรับความรัก  หรือ ไดรับการดูแล เอาใจใส
                              2. การสนับสนุนดานส่ิงของ (Tangible support)  หมายถึง    การไดรับความ
ชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของและการบริการ

       3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support)หมายถึงการไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคคลสามารถนําไปแกปญหา     หรือขอมูลปอนกลับทําใหบุคคลรับรูถึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติตน
                 ในการศึกษานี้ ผูวิจัยใชแนวทางการแบงประเภทการสนับสนุนทางสังคมของเชฟเฟอร
และคณะ ซึ่งมีความครอบคลุมในการปฏิบัติงานของ อสม.ในงานสาธารณสุขทุกดาน โดยศึกษา
การสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ จากแหลงของบุคคลในครอบครัว  ผูนําชุมชน และเจาหนาที่
สาธารณสุข
                 ทอยด  (Thoits 1982:147 ) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความ
จําเปนพื้นฐานทางสังคม  ( Basic social needs ) ไวเปน  2  ดาน คือ
                       1.การชวยเหลือดานอารมณและสังคม (Social emotion needs) ไดแก   การไดรับ
ความรัก ความใกลชิดสนิทสนม ความผูกพันไดรับการดูแลเอาใจใส     การไดรับการยอมรับและ
เห็นคุณคามีความรูสึกแหงการเปนเจาของ สังคมสวนรวม ตลอดจนมีความรูสึกปลอดภัย
                       2.การชวยเหลือดานส่ิงของและแรงงาน (Instrumental aid)    ไดแก    การไดรับ
คําแนะนําดานขาวสารขอมูลอันเปนประโยชนตลอดจนความชวยเหลือดานส่ิงของแรงงาน และ
เงินทอง
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                 ไวส ( Weiss 1974:130 ) กลาวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมวามี  6  ชนิด คือ
                       1. การไดรับความผูกพันใกลชิดสนิทสนม ( Attachment )  เปนสัมพันธภาพแหง
ความใกลชิด ที่ทําใหรูสึกวาตนเปนที่รักและไดรับการดูแลเอาใจใสซึ่งมักจะไดรับจากบุคคลใกลชิด
เชน คูสมรส เพื่อน สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  ถาบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้  จะมีความรูสึก
ถูกแยกจากอารมณ  ( Emotion isolation ) หรือรูสึกเดียวดาย ( Loneliness )
                       2. การไดมีโอกาสเล้ียงดูผูอ่ืน(Opportunity of nurturance) หมายถึง การที่บุคคล
มีความรับผิดชอบในการเล้ียงดูหรือชวยเหลือบุคคลอ่ืนและพึ่งพาผูอ่ืนได ถาขาดการสนับสนุน
ชนิดนี้  จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตนี้ไรคา  ( Meaningless  in  life )
                       3. การมีสวนรวมในสังคมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม(Socialintegration)หมายถึง
การมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมในสังคมทําใหมีการแขงขัน แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน  รวมทั้งมี
ความหวงใยเขาใจซึ่งกันและกัน ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้ ทําใหบุคคลรูสึกถูกแยกจากสังคม
                       4.การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา ( Reassuranal  of  worth )  หมายถึง การที่
บุคคลไดรับการเคารพ ยกยอง   และชื่นชมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม อันเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในครอบครัวและสังคม ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความเชื่อมั่น
หรือไรประโยชน ( Uselessness )
                       5.ความเชื่อมั่นในความเปนมิตรที่ด ี( Sense of  reliable  alliance ) การสนับสนุน
ชนิดนี้จะไดมาจากครอบครัว หรือเครือญาติ  ซึ่งมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือหวงใย
ซึ่งกันและกัน ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความมั่นคงและถูกทอดทิ้ง(Sense of vulnerability
and  abandonment )
                       6. การไดรับคําชี้แนะ(The obtaining of guidance) หมายถึง  การไดรับความชวย
เหลือทางอารมณ  ขอมูลขาวสาร  จากบุคคลที่ตนศรัทธา  และเชื่อมั่น  ในชวงที่บุคคลเผชิญกับ
ความเครียดหรือภาวะวิกฤต ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทส้ินหวัง
( Hopelessness or despair )
                 ทิลเดน (Tilden1985 :201-211) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภทคือ
                       1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support ) เปนความรูสึกใกลชิด   ผูกพัน
รักใคร และมีความรูสึกเปนเจาของ  ตลอดจนรูสึกไวเนื้อเชื่อใจและไววางใจ
                       2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(Informationalsupport ) เปนการใหคําปรึกษา
ดานขอมูลขาวสารในการแกปญหา ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการกระทําของ
บุคคล
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                       3. การสนับสนุนดานส่ิงของ ( Tangible support )    เปนการชวยเหลือดวยการให
ส่ิงของ  เงินทอง หรือบริการ
                 จาคอบสัน (Jacobson1986:47 -57 ) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคม เปน  3  ชนิด คือ
                       1. การสนับสนุนทางดานอารมณ(Emotional support) หมายถึง พฤติกรรมที่ทําให
รูสึกสบายใจ  และเชื่อวามีบุคคลยกยอง  เคารพนับถือ  รัก  หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงถึงความ
เอาใจใสและมั่นใจ
                       2. การสนับสนุนทางดานสติปญญา (Cognitive support ) หมายถึง ความรู ขอมูล
ขาวสาร   คําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจส่ิงตาง ๆ  และสามารถปรับตัวไดกับการเปล่ียนแปลง
                       3. การสนับสนุนทางดานส่ิงของ (Materials support ) หมายถึง ส่ิงของและบริการ
ตาง ๆ ที่ชวยแกปญหาบางอยางได
                 เพนเดอร (Pender1987:257)แบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิด คือ
                       1. การสนับสนุนดานอารมณ  ( Emotional support )    เปนการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนการสวนรวม  ซึ่งอาจเปนการชวยในสภาวะซึมเศรา
                       2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational support )    เปนการชวยเหลือ
บุคคลใหเกิดความเขาใจวาควรทําอยางไรถึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอตนเอง
                       3. การชวยเหลือดานทรัพยากร (Instrumental  aid )  เปนการใหความชวยเหลือ
ในเร่ืองงาน เชน ชวยเตรียมอาหาร หรือชวยดูแลลูก   เพื่อใหมารดาไดมีเวลาในการทํากิจกรรมใน
การพักผอน  หยอนใจ
                       4. การยอมรับ ( Affirmation ) การยอมรับชวยใหบุคคลแตละคนเขาใจภาวะ   และ
ศักยภาพที่เปนจริงของตนเอง

3.4  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
                 จากการศึกษาไมพบวามีทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมโดยตรง  แตพบวามี
ทฤษฎีทางจิตสังคม   ทั้งจากกลุมนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาที่สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรม
ชวยเหลือผูอ่ืนซึ่งก็มีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม    และการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม. ดังมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้

3.4.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ( Social Exchange Theory )
            โฮแมน (Homans 1961,อางถึงใน ฐิติยา เพชรมุน ี2540 :8-11)   ซึ่งไดอธิบาย

กระบวนการมปีฏิสัมพันธ (Interaction ) ของบุคคล  โดยใชแนวคิดและหลักการที่มาจากจิตวิทยา
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กลุมพฤติกรรมนิยม  ไดปรับกระบวนการอาศัยการเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร    เชน   ในทาง
จิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมจะพิจารณาวา การแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับความถี่ในการ
เสริมแรงและคุณคาในการเสริมแรงที่ไดรับ  ซึ่งอาจเปรียบเทียบกับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรเบื้อง
ตน วาเปนกําไร  คาใชจาย  หรือการลงทุน ลงแรง  นั่นคือ     เมื่อบุคคลมปีฏิสัมพันธกันจะเกิด
พฤติกรรมในการแลกเปล่ียน (exchange behavior)   ในการแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนอาจเปนส่ิงที่
ตองการ    ส่ิงที่ไมตองการ   ความพอใจ หรือความคับของใจก็ได  โฮแมน (Homans) ใหความ
สําคัญวา สังคมไมวาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ   จะมีสภาพดีหรือไมด ีคนในสังคมจะอยูไดไม ข้ึน
อยูกับผลลัพธสุดทาย  ของการแลกเปล่ียน  ดังนั้น พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งจึงสามารถเปนส่ิงเรา
ใหเกิดพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งได
                 จากแนวคิดของทฤษฎีนี้มองวา เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืนเพราะหวังวา
จะไดรับผลตอบกลับบางอยาง อาจเปนความสบายใจ  ความพอใจ ความภาคภูมิใจ สังคมยกยอง
ซึ่งจัดไดวาเปนการเสริมแรง หรือ เปนรางวัลจากการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

                 3.4.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม(Social Learning Thery)
                           แบนดูรา (Bandura 1977:35,125 -139 ) เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย นอกจาก
เปนปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว  ยังเกิดจากการเรียนรูดวยทั้งส้ิน  และการเรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ
สามารถเรียนรูไดโดยประสบการณตรง หรือดวยการสังเกต โดยมีตัวกําหนดพฤติกรรม (behavior
determinants ) โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเปนประจําอยางสม่ําเสมอจะทําใหบุคคล
สามารถคาดการณไดวา ถามีส่ิงหนึ่งเกิดข้ึนแลวจะมีอีกส่ิงหนึ่งตามมา  การรูเงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้
จะทําใหบุคคลสามารถทํานายเหตุการณไดวาอะไรจะเกิดข้ึนและเกิดไดอยางไรภายใตภาวะการณ
ตางๆที่เกิดข้ึนกอน ซึ่งเรียกวาพฤติกรรมที่เกิดกอนปรากฏเหตุการณ (antecedent determinants)
ดังนั้นการเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเราของบุคคลจึงมีผลตอการเกิดพฤติกรรม   นอกจากนั้น
ยังมีตัวกําหนดที่แสดงถึงผลอันเกิดตามมาภายหลังแสดงพฤติกรรม(consequent determinants )
ซึ่งหมายถึง การเรียนรูส่ิงตาง ๆ    ในทางสังคมมนุษย  เปนการเรียนรูเงื่อนไขผลการกระทําวา
พฤติกรรมใดทําแลวไดรับรางวัลหรือผลทางบวก  และพฤติกรรมใดกระทําแลวไดรับผลทางลบ
การเรียนรูเงื่อนไขผลการกระทําดังกลาว      ทําใหมนุษยเลือกกระทําพฤติกรรมที่ไดรับผลทางบวก
หรือที่เรียกวาการเสริมแรง     และหลีกเล่ียงการกระทําพฤติกรรมที่จะไดรับผลทางลบ       หรือการ
ลงโทษ    ฉะนั้นการเกิดพฤติกรรมจึงข้ึนอยูกับผลของการกระทําดวย  สามารถเรียนรูไดจาก
ประสบการณตรง  และจากการสังเกตตัวแบบ หรือการกระทําของผูอ่ืนที่สังเกตเห็น  ซึ่งเปนการ
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เรียนรูจากประสบการณทางออม  นอกจากนี้แบนดูรายังกลาวถึงการเรียนรูทางสังคมวาเปน
กระบวนการทางปญญา ( cognitive  process)  การเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและ
ผลการกระทําจะอยูในรูปของความเชื่อและความคาดหวัง   ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญาที่จะทํา
หนาที่ควบคุมหรือกํากับการกระทําของมนุษยในเวลาตอมา  การควบคุมพฤติกรรมดวยปญญามี
ตัวแปรที่สําคัญมาเกี่ยวของ  3  ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑเงื่อนไข (contingency
reguration )  การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง (self efficacy expectation)  และ
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึน
                 จากแนวคิดของทฤษฎีนี้ชวยใหเกิดความเชื่อพื้นฐานที่วา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจาก
การเรียนรู  บุคคลจะเรียนรูจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ แลวเกิดเปนประสบการณวา เมื่อ
กระทําการชวยเหลือผูอ่ืนแลวไดผลในทางที่ดี  ก็จะทําใหเรียนรูที่จะกระทําพฤติกรรมด ี ๆ ตอไป
แตถาไดรับประสบการณในการเรียนรูวา กระทําชวยเหลือผูอ่ืนแลวกลับไดรับผลในทางเลวราย
บุคคลก็จะเรียนรูที่จะหยุดพฤติกรรมนั้น    การปฏิบัติงานของ อสม.ก็เชนเดียวกัน ประสบการณจะ
เปนส่ิงที่ชวยตัดสินใจใหแสดงพฤติกรรมการให    และรับความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว
ผูนําชุมชน  และเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป

                 3.4.3 ทฤษฏีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory )
                                 เฮมิลตัน (Hemilton1964,อางถึงใน ฐิติยา เพชรมุน ี2540 :8-11) ไดดัดแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย ซึ่งเร่ิมเสนอโดย Charles Darwin กลาวคือ เฮมิลตัน
(Hemilton) ไดอธิบายพฤติกรรมเสียสละของส่ิงมีชีวิตวา  เพื่อเปนการอยูรอดของสวนรวม  หรืออยู
รอดรวมในวงญาติ (inclusive fitness) ที่หมายถึง นอกจากการเสียสละเพื่อลูก ๆ แลว   ยังมีการ
เสียสละเพื่อเครือญาติทั้งหมด  เพื่อใหมีการคงไวซึ่งการสืบเนื่องของวงศตระกูล  เนื่องจากมนุษยมี
ความสํานึกในความรับผิดชอบของตนที่มีตอสังคม  จึงทําใหเสียสละเพื่อสังคมได  ในสังคมทั่วไปไม
วาเปนสังคมใด ๆ ก็มักมีบรรทัดฐาน(Norm) อยูวา  การชวยเหลือผูอ่ืนเปนส่ิงที่นายกยองและถือเปน
ความรับผิดชอบตอสังคม( social responsibility )  ที่ตองชวยเหลือกัน      ผูที่ไดใหความชวยเหลือ
ผูอ่ืนจึงเปนผูที่ควรแกการยกยองถึงแมวาจะไมมีใครเห็นก็ตาม  ผูกระทําเองก็ยังมีสิทธิที่จะรับรูวา
ตนเองนายกยอง  นอกจากนี้ยังมีส่ิงสําคัญที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือกันในสังคม  คือ
การที่บุคคลมีการแลกเปล่ียนดวยความเห็นอกเห็นใจ ( empathy reciprocity ) บุคคลจะรับรูความ
ทุกขของคนอ่ืนไดใกลเคียงกับคนที่กําลังมีทุกข  ทั้งยังคิดวาตนเองเห็นใจและเขาใจผูอ่ืน  และผูอ่ืนก็
เขาใจหรือรับรูในความเห็นใจนั้นดวย  บุคคลพวกนี้จะสามารถลดความทุกขของผูอ่ืนไดมาก  ที่
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สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ  แมบุคคลในสังคมจะมีความไมเทาเทียมกัน  แตความไมเทาเทียมกันนี้ก็
มิไดเปนอุปสรรคตอการชวยเหลือและเสียสละเพื่อกันและกัน นั่นคือ  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน
เปนส่ิงที่สามารถมีไดเสมอภาค (equity) กันทุกคนในสังคม ดังนั้นสังคมที่ดีจะสงเสริมใหทําความดี
โดยการสอนใหรูจักการเสียสละ ใหการชวยเหลือแกเพื่อนรวมโลกเพื่อใหสังคมอยูรอด  สถานภาพ
ทางสังคมไมเปนอุปสรรคตอการทําความดีและเสียสละเพื่อสังคมและเพื่อนรวมโลก

3.5  วิจัยท่ีเกี่ยวของ
              สุวารี  สุขุมาลวรรณ (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข     ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก
พบวา ปจจัยเร่ืองความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสม.และการประสานงาน
ระหวาง ผสส.กับอสม. มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของอสม.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95    และจากการศึกษาเพิ่มเติม พบวา ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว
มีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริจาคจากอสม. อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99  สําหรับปญหาในการปฏิบัติงาน ไดแก  คุณสมบัติ   และ
วิธีการคัดเลือก ผสส./อสม.ไมเหมาะสม  ขาดการฝกอบรมฟนฟูความรูอยางตอเนื่อง และการนิเทศ
งานของเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล   ขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ
                 ลีนา ฐิติเบญจผล (2537:บทคัดยอ)ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิกบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   จังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาพบวา  การใหแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และผูปกครอง  ทําใหนักเรียนเกิดการ
เปล่ียนเปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองและสามารถทําใหนักเรียนเลิกบุหร่ีได

                 ชอทิพย  บรมธนรัตน และคณะ(2539,อางถึงใน ประกอบพร  สินธุรัตน 2542 : 50)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมลฐาน     ตามบทบาทหนาที่ของอสม. ณ ศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับดับการศึกษา  รายไดครอบครัวระยะเวลาปฏิบัติงาน การรับรูบทบาทหนาที่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงสนับสนุนทางสังคมและการนิเทศงานจากเจาหนาที่ระดับตําบล
พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขมูลฐาน
ตามบทบาทหนาที่
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                  อุไรวรรณ  บุญสาลีพิทักษ ( 2542 : บทคัดยอ )  ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จังหวัดลพบุรี พบวาสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ  64.7    อายุระหวาง 19 – 68  ป    สถานภาพสมรสคู  รอยละ 85.9  จบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 74.7  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 73.1  สวนใหญมีรายได
ต่ํากวา 5,000  บาทตอเดือน  รอยละ 77.5  และเคยเปนอสม.มานานกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 38.7
และสวนใหญจะไมเคยมีประสบการณดานสาธารณสุข รอยละ 74.2 นอกจากเปนอสม.ในหมูบาน
แลวยังมีตําแหนงอ่ืนในหมูบานอีก รอยละ 59.1 และไดรับการนิเทศงานรอยละ 49.3  ไดรับการฝก
อบรมทุกเดือน รอยละ 60  เคยไปศึกษาดูงาน รอยละ 58.8  ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณครบ
รอยละ 88.1  การมีสวนรวมของชุมชนรอยละ 75.3  ความรูของอสม.โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 77.2  การรับรูบทบาทหนาที่ของอสม.โดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.7
แรงจูงใจของอสม.โดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ66.6  การปฏิบัติงานของอสม.โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 60.6  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานขอมูลขาวสารสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 61.9   ดานการจัดทําแผนและงบประมาณอยูในระดับมากรอยละ 50.3
ดานการบริหารศสมช. อยูในระดับมาก รอยละ 41.9  ดานการเผยแพรประชาสัมพันธอยูในระดับ
มาก รอยละ43.5  ดานการใหบริการอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.6 และจากการวิเคราะห
ความสัมพันธ พบวา  การสนับสนุนทางสังคม ไดแก  การนิเทศงาน  การศึกษาดูงาน  การมีสวน
รวมของชุมชน  การรับรูบทบาทหนาที่โดยรวมและแรงจูงใจโดยรวม มีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหนาที่ของอสม. อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ( P<0.05) และเมื่อวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  พบวา  การรับรูบทบาทหนาที่  แรงจูงใจ  สามารถอธิบายความผัน
แปรของการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอสม. ในศสมช.จังหวัดลพบุรีไดรอยละ 29.7
                  เบอรรีรา (Bererra 1981:69-96 ) ไดศึกษาความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคม
กับการปรับตัวในหญิงตั้งครรภวัยรุน  พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
ปรับตัวหรือการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภวัยรุน  เพราะถือวา  การตั้งครรภของวัยรุนเปน
ภาวะวิกฤติอยางหนึ่ง  เนื่องจากความเครียด  ในการเผชิญปญหากรณีที่สังคมไมยอมรับ  และที่
สําคัญที่สุดคือ  ขาดการยอมรับจากครอบครัว  เมื่อตองอาศัยอยูกับสามีตามลําพัง  มักพบกับ
ปญหาดานเศรษฐกิจ  ปญหาความวาเหว  ขาดการกระตุนจากสังคม  ทําใหเกิดภาวะวิกฤติไม
สามารถดูแลตนเองในระยะตั้งครรภและทายสุดอาจแกปญหาดวยการทําแทง
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4. การมีสุขภาพดีถวนหนา ( Health For  All = HFA )

                 แมวาประเทศไทยจะประสบความสําเร็จสามารถบรรลุเปาหมาย สุขภาพดีถวนหนาใน
ระดับหนึ่งแลวนั้น  กระทรวงสาธารณสุขยังคงดําเนินการสุขภาพดีถวนหนาตอไป เพราะเล็งเห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชน   จึงไดมีการจัดประชุมสัมมนา “เสนทาง
ประวัติศาสตรสาธารณสุขสูการมีสุขภาพดีถวนหนา“ ข้ึน   ในวันที่  29 - 30  มกราคม  2543   ณ
โรงแรมสีมาธาน ี   จังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุมไดมีมติรวมกันที่จะดําเนินงานสุขภาพดีถวน
หนาอยางยั่งยืน  ตลอดไปภายใน  10  ปขางหนา ( พ.ศ.2553 )       และประกาศเปนขอตกลงที่
โคราชสูการมีสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน  2543 -2553

4.1  ความหมายของการมีสุขภาพดีถวนหนา
                 แถลงการณแหงอัลมา-อตา  วาดวยการสาธารณสุขมูลฐาน   ไดใหความหมายของการ
สาธารณสุขมูลฐานไวดังตอไปนี้ ( สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน  2532 :11)

  1. คือบริการอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษย อยางนอยที่สุดจะตองประกอบดวย
1.1 การศึกษาและถายทอดความรูวาดวยปญหาและสาเหตุแหงปญหาดานสุขภาพ

อนามัย และวาดวยมาตรการที่จะใชปองกันปญหาเหลานั้น    ดวยการสงเสริมสุขภาพอนามัยให
สมบูรณแข็งแรง

1.2 การสงเสริมการผลิต และการจัดหาอาหาร  รวมทั้งโภชนาการอันเหมาะสม
1.3.การจัดหาน้ําสะอาด   ใหเพียงพอแกการอุปโภคบริโภค       รวมทั้งการปรับปรุง

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมข้ันพื้นฐาน
1.4 บริการอนามัยแมและเด็ก  รวมทั้งการวางแผนครอบครัว
1.5 การควบคุมปองกันโรคที่เปนปญหาของชุมชน
1.6 การปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด
1.7 บริการรักษาความเจ็บปวยที่เกิดข้ึนแกตัวบุคคลใหดีที่สุดตามเหมาะสม
1.8 จัดใหมียาอันจําเปนไวพรอมที่จะใชไดเมื่อตองการ

   2. เปนบริการที่อาศัยวิธีการและเทคโนโลยีตามหลักวิทยาศาสตร     และเปนที่ยอมรับ
ในทางสังคม

   3. จัดบริการใหโดยเสมอหนากัน  แกตัวบุคคล      ครอบครัวและชุมชนโดยที่ตัวบุคคล
ครอบครัว และชุมชนเหลานั้นไดมีสวนรวมอยางเต็มที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

  4. การจัดใหมี และทํานุบํารุงบริการนั้นอยูในวิสัยที่รัฐรวมกับชุมชน  จะสามารถดําเนิน
การตอไปไว   ดวยหลักการพึ่งตนเองและตัดสินอนาคตดวยตนเองของชุมชน

  5. เปนภารกิจหลักของระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ  โดยที่ถือเปนภารกิจหลัก   ของ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  และของประเทศดวย

  6. เปนบริการที่สรางจุดเชื่อมโยง     ใหบริการสาธารณสุขของรัฐทั้งระบบ      เขาไปถึง
ประชาชนยังที่ทํางาน   ชุมชน    ครอบครัว และตัวบุคคล

   7.เปนบริการที่สรางจุดเร่ิมตนของกระบวนการ   ในอันที่จะสรางความสมบูรณ    แหง
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วหนากัน

4.2  ความสําคัญ หลักการ แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน
                 ในการพัฒนางานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไดนํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน
มาเปนกลวิธีหลักในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน   โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดของการ
พัฒนา  คือ การใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาในป พ.ศ.2543  ซึ่งการดําเนินงานตามกลวิธีการ
สาธารณสุขมูลฐานนั้น  ไดมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดการพัฒนาที่เปล่ียนไปจากเดิม คือ     การที่
ใหเจาหนาที่ของรัฐ  เปล่ียนบทบาทใหมจากเดิม  คือเปล่ียนจากผูใหบริการมาเปนกระตุน   ใหคํา
แนะนําและสนับสนุนใหประชาชนเปนผูริเร่ิมบริการประชาชนดวยตนเอง

            หลักสําคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน  มี  4  ประการ คือ
               1. การมีสวนรวมของประชาชน  ( People Participation = PP ) ซึ่งสําคัญตั้งแตการ
เตรียมเจาหนาที่   เตรียมชุมชน  การฝกอบรม  การติดตามดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหประชาชนใน
หมูบานไดรูสึกเปนเจาของและเขารวมชวยเหลืองานดานสาธารณสุข  ทั้งดานกําลังคน  กําลังเงิน
และวัสดุอุปกรณตาง ๆมิไดหมายถึง ชุมชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในการพัฒนา  หาก
แตหมายถึง ประชาชนในชุมชนนั้นเปนผูตระหนักถึงปญหาของชุมชนของตนเปนอยางดี  จึงเปนผู
กําหนดปญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง  เปนผูวิเคราะหปญหาตลอดจนแนวทางแกไขปญหา
ของชุมชน  ทั้งนี้โดยชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะไดวาวิธีการแกปญหาใด  ประชาชนใน
ชุมชนสามารถแกไขได  วิธีการใหที่อยูนอกเหนือความสามารถของชุมชน  ก็ตองใหเจาหนาที่ของ
รัฐ หรือบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูแกไขปญหานั้น
               2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ( Appropriate Technology = AT ) เทคนิคและวิธีการ
ที่ใชในงานสามารณสุขมูลฐาน ควรเปนเทคนิควิธีการที่งายไมซับซอน  ยุงยาก  เหมาะสมกับแตละ
สภาพทองถิ่นและประชาชนสามารถปฏิบัติ ได  เทคนิควิธีการ  ซึ่งหมายรวมตั้งแตวิธีการคนหา
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ปญหา  ขบวนการในการแกไขปญหาจนกระทั่งถึงเทคนิคในการแกปญหาโดยชุมชนเอง  เชน  การ
นําระบบประปาที่ทําดวยปลองไมไผ  การใชสมุนไพรในชุมชน  การใชระบบการนวดไทยเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย  เปนตน  เทคนิคเหลานี้อาจเปนภูมิความรูดั้งเดิมในชุมชนที่ชุมชน มีการ
ถายทอดในการแกไขปญหาสาธารณสุขของตนเองมาเปนเวลาชานานแลว  เชน  การใชยา หรือ
แพทยไทยในการรักษาโรคงาย ๆ บางอยาง  หรือการนวดไทยหรือเปนภูมิความรูใหม    ที่ชุมชนได
เรียนรูเพิ่มเติมวาเหมาะสมกับชุมชนในการแกไขปญหา  เชน ใชอาหารเสริมในการแกไขปญหา
โภชนาการ  การจัดทําโองน้ําเพื่อเก็บน้ําสะอาด เปนตน  การเรียนรูของชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชน
หนึ่งในลักษณะที่ประชาชนถายทอดความรูสูประชาชน  อาจจะเกิดข้ึนโดยการสนับสนุนชวยเหลือ
ของเจาหนาที่ภาครัฐ  โดยวิธีการที่เรียกวา การแลกเปล่ียนเทคโนโลยีระหวางหมูบาน  หรือ TCDV
( Technology cooperation among  developing  villages )  จะทําใหขบวนการเรียนรูเหลานี้
เปนไปโดยกวางขวางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนในการแกไขปญหาของเขาเอง
ประชาชนสามารถปฏิบัติได
                 3. มีการปรับระบบบริการพื้นฐานของรัฐ                  เพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน
( Reoriented Basic  Health Service = BHS  หรือ Health infrastructure )   ระบบบริการของรัฐ
( BHS ) และระบบบริหารจัดการที่มีอยูแลวของรัฐ            จะตองปรับใหเชื่อมตอและรองรับงาน
สาธารณสุขมูลฐานดวย  ทั้งนี้โดยมีความมุงหมายดังนี้
                     3.1  ตองการใหเกิดการกระจายการครอบคลุมบริการใหทั่วถึง ( Coverage )
                     3.2  การกระจายทรัพยากรลงสูมวลชน ( Resource Mobilization )
                     3.3  การจัดระบบสงตอผูปวยที่มีประสิทธิภาพ ( Referal System )
                เปาหมายของการปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุข  ก็เพื่อที่จะทําใหประชาชน
สามารถที่จะเขาถึงบริการที่มีคุณภาพได  รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางแทจริง
การปรับเปล่ียนระบบบริการจะตองมีการดําเนินงานในทุก ๆ ระดับ  ไมวาจะเปนระดับสถานี
อนามัย  ซึ่งอยูใกลชุมชน   โรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอ  โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาล
ศูนยในระดับจังหวัด  รวมทั้งสถานบริการเฉพาะทางตาง ๆ    เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยาง
ทั่วถึงเปนธรรม  และไดรับการสงตอเพื่อดูแลอยางตอเนื่อง  เมื่อมีความจําเปนและในแตละระดับ
ของระบบบริการสาธารณสุขนี้  จะตองมีระบบสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ไมตัดขาดออก
จากกัน  ทั้งในเร่ืองการบริหารจัดการ การฝกอบรม  นิเทศงาน  รวมทั้งการรับสงตอคนไขเพื่อการ
รักษาตอที่ถูกตอง  ประหยัดเหมาะสมแกสภาวการณของโรคนั้น ๆ
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                4. การผสมผสานกับงานของกระทรวงอ่ืน ๆ  ( Intersectoral  Collaboration =IC )
งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จผลไดตองผสมผสานทํางานไปดวยกันได     ทั้งภายในกระทรวง
สาธารณสุขเอง และงานพัฒนาชนบทตางกระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กระทรวง
ศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการการ
สาธารณสุขมูลฐาน 2543 ข :16 -20)

             แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ( อมร  นนทสุต 2531 : 8 -15 )
                การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  จะประสบผลสําเร็จได  เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
เขาใจในแนวคิด  หลักการสาธารณสุขมูลฐาน วาการสาธารณสุขมูลฐานนี้มีลักษณะอยางไร กลวิธี
และแนวทางในการดําเนินงานเปนอยางไร ซึ่งแนวคิดและหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน
สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
                        แนวความคิดที่ 1   การสาธารณสุขมูลฐาน เปนระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติม
หรือเสริมจากระบบบริการสาธาณสุขของรัฐ  ซึ่งจัดบริการในระดับ  ตําบล หมูบาน  โดยประชาชน
และความรวมมือของชุมชนเอง
                    แนวความคิดที่ 2   การสาธารณสุขมูลฐาน  เปนการพัฒนาชุมชนใหมีความ
สามารถในการที่จะแกไขปญหาสาธารณสุขไดดวยตนเอง โดยการที่ชุมชนรวมมือจัดทํากิจกรรม
เพื่อแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู  จึงจะถือไดวาเปนงานสาธารณสุขมูลฐาน
                        แนวความคิดที่ 3   การสาธารณสุขมูลฐาน  จะเกิดข้ึนมาไดจะตองใหชุมชนรับรู
และทราบวาปญหาของชุมชนคืออะไรและรวมกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะแกไขปญหานั้น  รัฐมี
หนาที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหาได
                    แนวความคิดที่ 4  หนาที่และบทบาทของเจาหนาที่ของรัฐ  จะตองเขาใจวา
                                                   เราไมไดทํางานแทนเขา
                                                   เขาไมไดทํางานแทนเรา
                           แตเขาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตที่ดีของชุมชน
             ( การสาธารณสุขมูลฐาน = การสาธารณสุขของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน )
                         แนวความคิดที่ 5  “ความรวมมือของชุมชน”  คือ       หัวใจของการสาธารณสุข
มูลฐาน  การสนับสนุนอาจจะเปนในรูปของแรงงาน   แรงเงิน  ความรวมมือ  ในการปฏิบัติงานดวย
ความสมัครใจ   เพราะมีการมองเห็นและรับรูปญหา ไมใชเปนเพราะเขาหวังส่ิงตอบแทน
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                         แนวความคิดที่ 6  สุขภาพอนามัยที่ดีมีความสัมพันธกับฐานะความเปนอยูและ
การดํารงชีวิต   ดังนั้นงานบริการสาธารณสุขตองผสมผสานกับงานพัฒนาดานอ่ืน ๆ  อาทิ  การ
เกษตรและสหกรณ  การศึกษา และพัฒนาชุมชน เปนตน
                        แนวความคิดที่ 7  งานสาธารณสุขมูลฐานตองใชเทคนิคและวิธีการงาย ๆ  ไมเกิน
ขอบเขตและกําลังที่ชุมชนจะเขาใจ  และนํามาใชประโยชน

       - เทคนิคที่นํามาใชตองมีความเหมาะสม
       - ประหยัดและราคาถูก
       - ยืดหยุนและปรับใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมและส่ิงแวดลอมได
       - มีผลตอการแกไขปญหา

                         แนวความคิดที่ 8  งานสาธารณสุขมูลฐาน  จะตองสอดคลองและอาศัยประโยชน
จากสถาบันหรือระบบชีวิตประจําวันของชุมชน
                         แนวความคิดที่ 9   งานสาธารณสุขมูลฐาน  ควรมีความยืดหยุนในการที่จะนํามา
แกไขปญหา  ตามความเหมาะสมของสภาพส่ิงแวดลอมและปญหาที่ประสบอยู  ไมจําเปนตอง
เปนเร่ืองที่เหมือนกันทุกหมูบาน
                         แนวความคิดที่10 บริการสาธารณสุขที่ประชาชน  สามารถดําเนินการไดเองใน
หมูบาน คือ
                                         - การสุขศึกษา
                                         - การควบคุมปองกันโรคในทองถิ่น
                                         - การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการจัดหาน้ําสะอาด
                                         - การใหวัคซีนปองกันโรคติดตอ
                                         - การสงเสริมโภชนาการ
                                         - การรักษาพยาบาลโรคตาง ๆ ที่พบบอยในทองถิ่น
                                         - การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว
                                         - การจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบาน
                        แนวความคิดที่  11   งานสาธารณสุขมูลฐานตองมีความเชื่อมโยงกับงานบริการ
สาธารณสุขของรัฐในดานการใหการสนับสนุน    การสงผูปวยเพื่อรับการรักษาพยาบาลตอ  การ
ใหการศึกษาตอเนื่อง  การใหขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข
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4.3  องคประกอบงานสาธารณสุขมูลฐาน
                 องคประกอบงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยนั้น    ไดกําหนดข้ึนใหมีความ
สอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในชนบท
และนอกเหนือจากนั้น  องคประกอบดังกลาว ยังเปนองคประกอบที่มีความเชื่อมโยงกับงานบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน      ซึ่งรัฐบาลไดเปนผูจัดใหแกประชาชนโดยองคประกอบของงานสาธารณสุข
มูลฐาน  จะประกอบดวยการบริการแบบผสมผสาน  4  ดาน ดังตอไปนี้

1.การปองกันโรค
2.การสงเสริมสุขภาพ
3.การรักษาพยาบาล
4.การฟนฟูสภาพ

                 งานบริการสาธารณสุขทั้ง  4  ดานนี้  เปนงานที่ประชาชนสามารถดําเนินการไดดวย
ตนเองแยกออกเปนงานตาง ๆ ซึ่งเรียกวาเปนกิจกรรมบริการของงานสาธารณสุขมูลฐานได  14
องคประกอบดังนี้
                       1. งานโภชนาการ ( Nutrition )**

2. งานสุขศึกษา  ( Education )**
3. งานรักษาพยาบาลเบื้องตน  ( Simple  treatment )
4. การจัดหายาที่จําเปน ( Essential  drugs )
5. การจัดหาน้ําสะอาดและสุขาภิบาลเบื้องตน(Water Supply and sanitation)
6. การอนามัยแม&เด็กและการวางแผนครอบครัว(Maternal and Child Health)**
7. งานควบคุมและปองกันโรคประจําทองถิ่น (Surveillance  for  Local disease

Control)**
8. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  ( Immunization)**
9. การทันตสาธารณสุข ( Dental  Health)

                     10. การสงเสริมสุขภาพจิต  ( Mental Health)
                     11. การปองกันและควบคุมโรคเอดส ( AIDS )
                     12. การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ  อุบัติภัยและโรคไมติดตอ ( Accident and
Non-communicable  disease  control)
                     13. การปองกันและแกไขมลภาวะและส่ิงแวดลอมเปนพิษ (Environmental Health)
                     14. การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ( Consumer  Protection )**
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                 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานเพียง  6  องคประกอบ
ที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติงานไดจริงในพื้นที่มากที่สุด  6 องคประกอบแรก  เปนขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เก็บขอมูลของกลุมตัวอยางตามที่ทําเคร่ืองหมาย(**)ไวนั้น
              การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสาธารณสุข  ฉบับท่ี 8 ( พ.ศ.2540 – 2544 )
                 ตามทิศทางการสาธารณสุขมูลฐานเดิม  กําหนดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของตนเองในระดับครอบครัวและชุมชน ( ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ป ) อันเปนการชวย
เหลือภาครัฐในดานบริการใหรับภาระนอยลงไดสวนหนึ่ง  จากการติดตามการศึกษาวิจัยพบวาการ
มีสวนรวมของประชาชนอยูรูปของการจัดตั้งของภาครัฐเสียมากกวา  ที่จะเกิดจากความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง  และเปนขอจํากัดทางระเบียบทางราชการที่มักจะกําหนดรูปแบบไว
ตายตัว  กําหนดกิจกรรมไวอยางชัดเจน  เพื่อประโยชนของการจัดสรรงบประมาณ  และการ
กําหนดใหทุกพื้นที่ตองปฏิบัติตามอยางเดียวกัน เปนตน    ผลงานที่ไดในปจจุบันนี้จึงเปนผลงาน
ในเชิงปริมาณยังขาดในเชิงคุณภาพอีกหลายประการ
                ดังนั้นในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8  ไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  โดยมุงเนนที่  “การพัฒนาคน” โดยมีวัตถุประสงคคือ  เพื่อ
ใหประชาชนทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สามารถดูแลสุขภาพของตนเองใหมีสุขภาพดี
ทั้งดานรางกายและจิตใจ  รวมทั้งอยูในสังคมไดอยางปกติสุข    ตลอดจนมีสวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน  และกําหนดเปาหมายไว  3  ประการ คือ

        1. ประชาชนในระดับบุคคล     ครอบครัวและชุมชน      สามารถดูแลสุขภาพตนเองใหมี
สุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ  รวมทั้งอยูในสังคมไดอยางปกติสุข    ตลอดจนมีสวนรวมใน
การแกปญหาสาธารณสุขของชุมชนไมนอยกวารอยละ 85  ของหมูบานและชุมชนทั้งประเทศ

2. องคกรสวนปกครองทองถิ่นสามารถบริหารจัดการงานสาธารณสุขของชุมชนได     ไม
นอยกวารอยละ  50  ขององคการปกครองทองถิ่นทั้งประเทศ

        3. มีการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สําหรับการดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานในแตละพื้นที่และแตละกลุมประชากร
                ทั้งนี้ไดกําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว  คือ

         1. การสงเสริมบทบาทและศักยภาพของอสม.ชมรมอสม.         และองคกรชุมชนในการ
ถายทอดความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองใหแกครอบครัว

         2. การสงเสริมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว     ใหเปนแกนสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของครอบครัว
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            3.การสงเสริมบทบาทองคกรปกครองทองถิ่น    ในการจัดบริการสาธารณสุขชุมชน
            4.การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ  และเอกชนเพื่อบรรลุ

สุขภาพดีถวนหนา
            5.การสงเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม      ในการพัฒนาครอบครัวสุขภาพดี

และการมีสุขภาพดีถวนหนา
                 ดังนั้น แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8  (2539 -2544)
(เมธ ี จันทจารุภรณ  2543 :45-47 )   สรุปกิจกรรมมีดังนี้
                 1. เนนการกระจายอํานาจจากรัฐสูประชาชน     แตเดิมสํานักงานคณะกรรมการการ
สาธารณสุขมูลฐาน  ไดกระจายอํานาจสูประชาชนในรูปแบบความรูหรือการถายทอดความรูดาน
การแพทยการสาธารณสุข ( Transfer Health Technology ) เทานั้น  ซึ่งการกระจายอํานาจใน
แผนงานสาธารณสุขมูลฐานนี้  จะสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถอยางแทจริงในการกําหนด
ทิศทางและความตองการของชุมชนในดานการสนับสนุนองคความรูตาง ๆ ที่จําเปน ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอเนื่อง  และเนนสิทธิประโยชนที่ประชาชนพึงมีพึงไดรับ  และแผนงานนี้ยังมุงที่จะ
สนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งสําหรับหมูบานหรือชุมชนในการพัฒนา  ภายใตชื่อบัญชีหมูบาน
ซึ่งรัฐจะจัดสรรเงินใหกับหมูบาน  เชน  การอบรมอาสาสมัคร   การอบรมฟนฟูความรู     การศึกษา
ดูงาน  การจัดบริการของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จํานวนเงินทั้งหมดของกิจกรรมเหลานี้
รวมแลวหมูบานหนึ่งจํานวน  7,500 บาทตอป
                 2. การเคล่ือนไหวพลังของประชาชน    ในอดีตประชาชนจะตกเปนฝายที่ถูกกระทํา
เร่ือยมา ดังนั้นประเด็นสําคัญของการมีสวนรวมก็คือ    การเขารวมอยางเปนฝายกระทําของ
ประชาชน    จากการจัดอบรมความรูดานสาธารณสุขใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ผานมามิได
สงเสริมวิธีคิดของอาสาสมัครสาธารณสุขในดานอ่ืน ๆ ประกอบดวย  ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุข
มีบทบาทและกิจกรรมในวงแคบเทานั้น  มีการดูแลตนเองและครอบครัวอยางผิวเผินไมมีสวนรวม
ตอสวนรวมมากนัก  กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในลักษณะนี้จึงเปนกระบวน
การสรางจิตสํานึก(Conscientization) ซึ่งตองมีความสอดคลองกับสภาพทองถิ่นที่มีความแตกตาง
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในกระบวนการเคล่ือนไหวพลังของประชาชน  มีข้ันตอนสรุปไดดังนี้
                      2.1 ใหประชาชนไดรับรูสถานการณที่ถูกตอง แทจริง โดยการศึกษาและวิเคราะห
สถานการณที่เปนจริง  สําหรับกระบวนการศึกษาวิเคราะหนี ้      เจาหนาที่จะเปนผูชวยเหลือ
ประชาชนไดเปนอยางดีเพราะมีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตปญหาอยูที่วาเจาหนาที่จะ
ส่ือความอยางไรใหประชาชนเขาใจอยางแทจริง
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                  2.2  ใหประชาชนสํานึกในปญหา  สาเหตุ และแนวทางแกไข  เมื่อประชาชนเขาใจ
สถานการณอยางแทจริงแลว  การเขาถึงปญหา  สาเหตุและคิดคนหาทางแกไขก็เปนส่ิงจําเปนที่จะ
ตองกระตุนเตือนประชาชนใหเขามามีสวนคิดคนการแกปญหา
                      2.3 ใหประชาชนเกิด ความตองการ และเชื่อมั่น ในพลังความสามารถของตน
สําหรับการยอมรับและเชื่อมั่นในพลังของประชาชนในขณะนี้มีปญหา 2ประการ คือดานประชาชน
ยังไมมีความมั่นใจ  และดานเจาหนาที่ยังไมมีความเชื่อมั่นประชาชนรวมทั้งยังไมมอบอํานาจให
ประชาชน  ส่ิงเหลานี้ตองใหโอกาสประชาชนไดเรียนรู  ริเร่ิม ทดลองปญหาอยางงาย ๆ เสียกอน
และคอยเล่ือนลําดับไปสูปญหาที่ยากข้ึนตอไป  เมื่อปฏิบัติงานไปแลวเกิดขอบกพรองเกิดความ
เสียหายก็ไมควรถือเปนเร่ืองใหญ  ควรประคับประคองใหประชาชนสามารถยืนหยัดไดตอไป
                      2.4  รวมพลังปฏิบัติการ  เมื่อผานข้ันตอนทั้ง 3 มาแลว  ก็ถึงข้ันตอนของการปฏิบัติ
การณเพื่อแกไขปญหานั้น ๆ เปนภาพรวมที่ชัดเจนมีความเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก      มีผลเสีย
ชัดเจน  และตองรวมมือจากหลายกลุมที่เกี่ยวของผลสําเร็จจึงจะเกิดข้ึน และหากสามารถชี้ใหเห็น
ถึงจุดวิกฤติ ( Critical Point ) ไดอยางชัดเจนประชาชนจะมีสวนรวมมากข้ึน  และที่สําคัญคือ รัฐ
จะตองกระจายอํานาจอยางเต็มที่สงเสริมประชาชนในทุกรูปแบบลดขอจํากัด และเงื่อนไขบาง
ประการลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเงิน
                 3. การเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข   ใหมีความรูที่สอดคลองกับสภาพ
สังคมและปญหาสาธารณสุขที่ซับซอนยิ่งข้ึน  พรอมทั้งเปนผูกระตุนเตือนประชาชนใหมีความคิดที่
จะเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน  และรัฐตองใหการสนับสนุนอาสา
สมัครสาธารณสุขรวมตัวกันเปนชมรมและสมาคมในที่สุด  เพื่อใหศูนยกลางของการติดตอ
ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ตลอดจนใหทรัพยากร
สนับสนุนใหชมรมมีความสามารถที่จะบริหารจัดการไดดวยตนเอง
                 4. การมีสวนรวมขององคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลอง
กับการกระจายอํานาจ  สูทองถิ่นของประเทศ  กิจกรรมดานสาธารณสุขบางประการจึงควรเปน
หนาที่ขององคกรทองถิ่นที่จะดูแล  แตในระยะแรกอาจจะขาดความพรอมหลายประการ  เชน
ขาดกําลังคน  ขาดงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เปนตน

          5.การสงเสริมภูมิปญญาพื้นบาน ใหประชาชนประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบาน    ในการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยและพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริงโดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีดวย
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                 6. การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน การพัฒนา
จากภาครัฐหมดควรไดมีการจัดหมวดหมู  จัดองคประกอบใหไปในแนวทางเดียวกัน     มีเปาหมาย
ที่ชัดเจนเหมือนกันซึ่งสาธารณสุขมูลฐาน    จะระดมทรัพยากรในระดับตําบลของหนวยงานของรัฐ
ทั้งหมดมารวมมือวางแผนและดําเนินงานรวมกันพรอมทั้งประสานกับประชาชน และองคกรชุมชน
อยางจริงจัง  เพราะปญหาสาธารณสุขในยุคปจจุบันและอนาคต   จะเปนปญหาของสังคม  และ
ทุกหนวยงานจะตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
                 7. การใหความสําคัญที่ครอบครัว  ใหมีความรูเพิ่มมากข้ึน จนสามารถดูแลตนเองได
ระดับหนึ่งและมีความสามารถในการเขาไปแกไขปญหาของสวนรวมได   จึงไดกําหนดกิจกรรม
บางประการดังนี้  คือ

       7.1 การจัดทําคูมือดูแลสุขภาพประจําครอบครัว        เพื่อใหประชาชนในครอบครัว
สามารถไดรับความรูจนสามารถดูแลตนเองได โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุข  เจาหนาที่รวมกัน
ถายทอดความรูไปสูประชาชน  คูมือนั้นอกจากจะใหความรูแลวยังมีสวนในการวัดผลความรูของ
ประชาชนไดอีกดวย  ในข้ันตนกําหนดไวที่ รอยละ  60  หากผานรอยละ  60  ของการสอบถามก็จะ
ถือวามีความรูผานเกณฑ  และหากบุคคลในครอบครัวมีความรูถึงรอยละ  80  ก็ถือวาประชาชนมี
ความรูเทากับอาสาสมัครสาธารณสุข  และถาประสงคจะเปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่แทจริงจะ
ตองไปเขารวมกระบวนการเคล่ือนไหวพลังของประชาชนเสียกอน

       7.2  การจัดทําความจําเปนพื้นฐานประจําครอบครัว      กระตุนใหประชาชนสนใจ
กระบวนการความจําเปนพื้นฐานมากกวาเดิมและให จปฐ.1    สะทอนปญหาของครอบครัวและ
ชุมชน  และใหแตละครอบครัวเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน

       7.3  การจัดทําขอมูลแสดงสถานะสุขภาพประจําครอบครัว       เพื่อใหครอบครัวได
ตระหนักถึงสุขภาพของคนในครอบครัว โดยทุกครอบครัวจะมีแบบบันทึกขอมูลนี้เมื่อมีการเจ็บปวย
ใด ๆ เกิดข้ึนก็นําแบบบันทึกนี้ไปยังสถานีอนามัย  ซึ่งสถานีอนามัย จะมีอีก 1 เลมเหมือนกันเมื่อได
รับบริการแลวก็บันทึกการบริการนั้นไว ในแบบบันทึกประจําครอบครัวของประชาชนและของสถานี
อนามัย  หากในอนาคตสถานีอนามัยใด  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชก็สามารถบันทึกขอมูลลงใน
เคร่ืองได และเชื่อมตอไปยังโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดตอไป

       7.4 การตรวจสุขภาพประจําปเปนการตรวจแบบสาธารณสุขมูลฐาน  ซึ่งมีเคร่ืองมือ
บางประการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน และนัดหมายเจาหนาที่สถานีอนามัยมารวมดําเนินการก็จะ
ทําใหประชาชน มีหลักประกันสุขภาพที่ไมเพียงแตคุมครองความเจ็บปวยเทานั้น  ยังคุมครองถึง
การสงเสริมสุขภาพอีกดวย
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                 ในแผน  9  ของคณะกรรมการจัดทําแผน 9 กระทรวงสาธารณสุข (2544 :22-23 )    ซึ่ง
อยูในชวงเปล่ียนผานของระบบสุขภาพ จาก ”การซอมสุขภาพไปสูการสรางสุขภาพ”  จึงมุงให
ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และศักยภาพความเขมแข็งของภาค
ประชาสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกตนเอง  ครอบครัว
ชุมชนและสังคมได  รวมทั้งแสวงหาความรวมมือ  และการประสานงานที่ดีจากหนวยงาน  และ
องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของควบคูไปกับการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงได   ไดรับความรู  ขอเท็จจริง  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจใจการแกปญหาและ
พัฒนาสุขภาพ  ตลอดจนการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพโดยการผสมผสานระหวาง
แพทยแผนปจจุบันและแพทยทางเลือกอ่ืนๆที่เหมาะสม
                 เนื่องจากภายใตระบบการกระจายอํานาจบทบาทขององคกรชุมชนและองคการบริหาร
สวนทองถิ่นนั้นมีความสําคัญอยางมาก  โดยเปนองคกรที่มีสิทธิและหนาที่  ในการดูสุขภาพและ
บริหารจัดการดานสุขภาพของชุมชน  รวมทั้งการพัฒนาปจจัยแวดลอมและปจจัยพื้นฐานที่เกื้อกูล
ตอการพัฒนาสุขภาพของประชาชนใหไดรับประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพอยางทั่งถึงและเปน
ธรรมตามกฎหมาย  ใหเกิดความเสมอภาค และเทาเทียมกันทั้งในชนบท  เขตเมือง และผูดอย
โอกาสทั้งหลาย  ดังนั้นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  จึงจําเปนตองใหความสําคัญใน
สวนขององคกรชุมชน และประชาสังคมดานสุขภาพตาง ๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารและ
จัดการดานสุขภาพของชุมชน  ใหสามารถวิเคราะหปญหา และกําหนดทางเลือกในกําจัดการกับ
ปญหาสุขภาพของประชาชน  ทั้งในสวนของปจจัยแวดลอม  ปจจัยพื้นฐาน  การสรางเสริมสุขภาพ
การปองกันและควบคุมโรคในทองถิ่น      การคุมครองผูบริโภค     การสรางหลักประกันทางดาน
สุขภาพ  และการเขาถึงบริการทางสุขภาพ    โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม   และภูมิปญญาทองถิ่น
ระบบสุขภาพชุมชนดังกลาว  จึงจะชวยใหการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนประสบความสําเร็จ
และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  อันเปนรากฐานหลักในการพัฒนาสุขภาพอยางแทจริง

                การพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา
                จากคูมืออาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 2543:17-18) ไดกลาวถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)วา เปนผูใกลชิดชาวบาน
มากที่สุด ในการดําเนินงานเพื่อสุขภาพดีถวนหนา ป 2543 ไดนั้น  อสม.จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการชวยเหลือแกไขปญหาเร่ืองสุขภาพอนามัยของชุมชน  โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานที่จะชวยใหบรรลุสุขภาพดีถวนหนา ดังกลาว อสม.จึงมีบทบาทในการ
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ดําเนินงานที่จะชวยใหบรรลุสุขภาพดีถวนหนา ดังนี้
          1. เปนผูแจงขาวสารสารธารณสุข  แกขาวราย  กระจายขาวดี

2. เปนผูแนะนําบริการสาธารณสุขติดตาม การรักษา / จายยา   แกผูปวยที่ไดรับการ
สงตอมาจากสถานบริการสาธารณสุข

          3. เปนผูประสานงานระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขและชาวบาน
          4. เปนผูบําบัดทุกขและใหการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตนแกชาวบาน
          5.ทําตนเปนตัวอยางที่ดีแกชาวบาน เชนตองมีและใชสวม มีโองน้ําที่ถูกหลักสุขาภิบาล

มีบานเรือนที่สะอาด  และบานตองบรรลุตามเกณฑ จปฐ.
          6. ปฏิบัติตามงานสาธารณสุขมูลฐาน  14  องคประกอบ   ไดครอบคลุมทั้งในเร่ือง การ

ปองกันโรค   การสงเสริมสุขภาพ   การรักษาพยาบาลเบื้องตน   การฟนฟูสุขภาพ
                 ในการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําบทบาทหนาที่ของอสม. จังหวัดสมุทรปราการมาเปน
เกณฑการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดระยองดวย เพราะไดมีการจัดพิมพเปนคูมือกําหนดที่ชัดเจน
และมีรายละเอียดนอกเหนือจากที่กระทรวงกําหนดไว ซึ่งไดนําปรึกษากับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสาธารณสุขมูลฐาน          กลุมงานพัฒนาบุคลากรและงานสาธารณสุขมูลฐาน    สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง พบวาเปนเกณฑที่สามารถนํามาใชรวมกันได

4.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
                 จากแนวคิด    ทฤษฎีที่ไดกลาวถึงแลวนั้น  พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของ       และมีความ
นาสนใจผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้
                 เบญจา  ยอดดําเนิน (2521 : ก ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม. คือ
การประสานงานระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขและ อสม.ซึ่งหมายถึง  ลักษณะและระบบการนิเทศ
งาน  การสงเสริมสนับสนุน  เชน ยา  ผาพันแผล  เปนตน   อสม.มักเกิดความเบื่อหนาย  ทอแท
ถาขอมูลที่ไดรับจากการอบรมและการปฏิบัติไมตรงกัน     หรือเจาหนาที่สาธารณสุขไมไดมาตรวจ
นิเทศ เมื่อ อสม.มีปญหาจากการปฏิบัติงาน  ก็ไมทราบจะไปสอบถามใคร  การไดรับการสนับสนุน
ไมสม่ําเสมอหรือไดรับนอยเกินไปไมพอใช เปนส่ิงที่บั่นทอนการปฏิบัติงานของอสม.ไดเชนเดียวกัน
                 สุนทร  ทองคง ( 2527 : 91 ) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของ อสม. ของจังหวัดนครสวรรค  ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน  พบวา  ปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อสม. คือ เพศ  ความคิดที่จะเลิกเปน อสม.
ลักษณะการไปมาหาสูกันของชาวบาน                การนิยมใชวิธีรักษาโรคแผนโบราณของชาวบาน
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ความรวมมือของกลุมผูนําหมูบานในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ความพอเพียงของยาหมุนเวียน
สําหรับ อสม. การฝกอบรมใหความรูเพื่อปฏิบัติหนาที่   การอบรมฟนฟูความรู  และการไดรับการ
นิเทศเยี่ยมเยียนจากเจาหนาที่สาธารณสุข
                 สงวน  นิตยารัมภพงษ และกิตติ  พิทักษนิตินันท  ( 2529 : 41- 43 ) ไดศึกษาการมี
สวนรวมของชุมชนตองานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษาจาก 46 หมูบาน ในอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผลสําเร็จของงานสาธารณสุขมูลฐานมีผลแปรเปล่ียนตามปริมาณการมี
สวนรวมของประชาชนในงานสาธารณสุขนั้น ๆ มีองคประกอบที่สําคัญอันดับแรกคือ  ประสิทธิผล
ของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารซึ่งรับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานนั้น องคประกอบ
ที่สําคัญรองลงไปคือประสิทธิผลการดําเนินงานของผสส./อสม.ที่รับผิดชอบดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน  สวนจํานวนเงินในแตละหมูบานที่ใชในการรวมกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน  ไมไดมีความ
สัมพันธกับความสําเร็จของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
                 เธียรชัย  บุรพชนก ( 2532 : 104-105,อางถึงในสุพจน  จิตสงวนสุข 2543 : 33 ) ศึกษา
กรณีการมีสวนรวมของชุมชน ในกิจกรรมสุขาภิบาลของหมูบานพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน
จังหวัดระยอง   โดยการสํารวจดวยแบบสัมภาษณจากกรรมการหมูบาน  189 คน และหัวหนาครัว
เรือนจํานวน  217  คน  ผลการศึกษาพบวา  การมีสวนรวมในกิจกรรมสุขาภิบาลของชุมชนสูงสุด
ดานการวางแผนโครงการ  รองลงมาไดแก  ดานการริเร่ิมกําหนดความตองการ การปฏิบัติงาน
และการประเมินผลโครงการ  ตามลําดับโดยมีปญหาการดําเนินงานที่สําคัญคือ  ขาดการประสาน
งานกับคณะกรรมการหมูบานกรรมการขาดความกระตือรือรนและขาดการนิเทศงานจากเจาหนาที่
อยางสม่ําเสมอ   สวนความแตกตางของกลุมตัวอยางในชุมชนในเร่ือง เพศ  การมีตําแหนงในองค
กรหมูบาน  การไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูและเจตคติตอการ
สุขาภิบาล  มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                 สกาวรัตน  ลับเลิศลบ (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เขตปริมลฑล  จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางเปน อสม.จังหวัด
นนทบุรี จํานวน  275  คน  ครอบคลุม  6  อําเภอ  13  ตําบล   สมมุติฐานในการศึกษา 1). เพศ
อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  และการไดมาซึ่งสถานภาพของ อสม.  การคัดเลือกเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 2). ทัศนคติของ
อสม.เกี่ยวของกับองคประกอบในงานสาธารณสุขมูลฐาน    มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
3).ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบในงานสาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม.มีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติงาน    ดังนั้นในการปฏิบัติงานของ อสม. จะสําเร็จไดเปนอยางดีตองมีความ
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สัมพันธทั้งปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ  อาชีพ  การศึกษา  ความรูและทัศนคติในงานสาธารณสุข
มูลฐานอยางแทจริง จึงจะนําไปสูจุดหมายที่จะใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาป 2543
                 วรณ ี  หาวารี  และวนัสรา  เชาวนิยม ( 2539 : 55 ) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จังหวัดสิงหบุรี  เก็บรวบรวมขอมูลจาก อสม. จํานวน
284 คน  เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามพบวาอสม.สวนใหญไดรับการอบรมความรูจากเจาหนาที่
สาธารณสุขทุกเดือน รอยละ 92.6  ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และงบประมาณจากเจาหนาที่
ระดับตําบลครบถวน ระดับการดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนอยูในระดับสูง การ
ศึกษาความสัมพันธพบวา  การไดรับการอบรมตอเนื่อง  การนิเทศงานและการไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ มีความสัมพันธกับการดําเนินงานของ อสม.     ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
                 ประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ (2539 : ก-ข )ศึกษาการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ตาม
แนวคิดและวิธีปฏิบัติของ ศสมช. โดยศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานแหงหนึ่งในภาคกลาง  เก็บรวบ
รวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก  การสังเกตแบบมีสวนรวม  และการรวบรวมเอกสาร  โดย
ศึกษาผลการดําเนินงานของกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานวามีสวนในการพัฒนาชุมชน     และ
ประชาชนตามแนวทางของการสาธารณสุขมูลฐานอยางไรบาง ซึ่งพบวา     กิจกรรมสาธารณสุข
มูลฐานเปนกิจกรรมที่นําเขามาโดยเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล  เมื่อพิจารณาถึงการชวยพัฒนา
ชุมชน  และประชาชนตามแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนแลวพบวา ยังไมเปนไปตามหลักการ
ของการสาธารณสุขมูลฐานมากนัก  การริเร่ิม  การวางแผน  การดําเนินงาน  การควบคุม  และ
ประเมินผลประชาชนยังเปนผูถูกกําหนดบทบาทใหเขารวมตามแนวทางที่เจาหนาที่กําหนด เปน
สวนใหญ
                 โสภา  รัตนนัย (2540 :46 - 61) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อ
บรรลุสุขภาพดีถวนหนาในเขตชนบท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากอสม.
จํานวน 226 คน   โดยใชแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา อสม.สวนใหญมีความรู  ความเขาใจ
อยูในระดับปานกลาง  ดานการฝกอบรมพบวา  การฝกอบรมทําให อสม.มีความเขาใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมากทุกกิจกรรม  ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาหนาที่พบวา
อสม.ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ในระดับมากทุกกิจกรรม  ดานการมีสวนรวมของชุมชนพบ
วาสวนใหญไดรับความรวมมือจากกลุมตาง ๆ ในหมูบานอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความรวม
มือจากกลุม อสม.ดวยกันที่ไดรับความรวมมืออยูในระดับมาก  เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่ศึกษากับการปฏิบัติงานของ อสม.พบวา  ความรูความเขาในในบทบาทหนาที ่ ความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน  การฝกอบรม  การสนับสนุนจากเจาหนาที่  การมีสวนรวมของชุมชน  และการมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

มนุษยสัมพันธของ อสม.มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติงานของ อสม.
                 พิทักษ  ยินดีจันทร ( 2540:47 ) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม.ที่
ปฏิบัติงานใน ศสมช. ในอําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  เก็บรวบรวมขอมูลจาก อสม.ที่ปฏิบัติงาน
ใน ศสมช. จํานวน 261  คน  โดยใชแบบสอบถามพบวา  ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
อสม.อยูในระดับสูง 21.5 %   ระดับปานกลาง  60.2 %   และในระดับต่ํา 18.4 %   ปจจัยดาน
ประชากรสังคมของ อสม. ที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น  95 % ไดแก เพศ  อาชีพ และรายได  เฉล่ียตอเดือนของ อสม.ปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
ศสมช. ที่ อสม. ปฏิบัติงานอยู    ความครบถวนของวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน  ความ
สม่ําเสมอของการนิเทศจากเจาหนาที่สาธารณสุข   ความสามัคคีของเพื่อน อสม.ดวยกัน   การให
ความรวมมือของประชาชน  การใหการสนับสนุนของผูนําชุมชน  และการคงอยูของกองทุนตาง ๆ
ในหมูบาน  ปจจัยดานจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่มีความสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงาน  คือ ความสนใจในงานตามบทบาทหนาที่  ความคาดหวังในความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
                 สุนทร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา ( 2540 : 76-85 ) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ใน ศสมช. ของจังหวัดสุพรรณบุรี  รวบรวมขอมูลจาก อสม. จํานวน  300 คน
โดยใชแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวางบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงาน   ความพอเพียงของงบ
ประมาณ  การสนับสนุนดานความรูอยางตอเนื่องจากเจาหนาที่สาธารณสุข  ความรวมมือของ
ประชาชน  การใหเกียรติยกยองเชื่อถือจากประชาชน  ความพอเพียงของการนิเทศ  ความสามารถ
และทักษะในการใหบริการ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสม.
                 เกรียงศักดิ์  กําเนิดกาญจน  ( 2540 : 43-46 ) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติ
งานของ อสม. เพื่อบรรลุสุขภาพดีถวนหนา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รวบรวมขอมูลจาก อสม. ที่
ปฏิบัติงานใน ศสมช. จํานวน 225 คน  ผลการวิจัยพบวา  อสม.ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ใน
ระดับดีมาก ไดแก  การแจงขาวการเคล่ือนไหว  และความกาวหนาในกิจกรรมสาธารณสุขใหแก
ชาวบาน  แนะนําชาวบานเร่ืองการใชบริการสาธารณสุขของรัฐ  กระตุนเตือนใหผูปกครองพาเด็ก
ไปรับวัคซีนปองกันโรค  และชั่งน้ําหนักเด็กเพื่อคนหาเด็กขาดสารอาหาร   สําหรับปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของ อสม. พบวาความรูความเขาใจในบทบาทหนาที ่  ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
การฝกอบรม การสนับสนุนจากเจาหนาที่การมีสวนรวมของชุมชนมีผลตอการปฏิบัติงานของอสม.
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                 ประสิทธ ิ กลาหาญ ( 2541 : 167-168 )   ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของ อสม. จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพและแนวคิดวิธีการ
ดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพของเพนเดอร  มาประยุกตเปนกรอบแนวคิด  ซึ่งแบงกลุมตัวแปรอิสระ
ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพเปนปจจัยรวม  ปจจัยดานความรู - การรับรู และส่ิงชักนําใหปฏิบัติ  ใช
กลุมตัวอยางเปน อสม. 387  คน       ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
อยูในระดับปานกลางรอยละ 50.6     ระดับต่ํารอยละ 40.6 และพบวาปจจัยรวมมีความสามารถ
ทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดีที่สุด (รอยละ23.4) โดยพบวา  สถานการณที่เอ้ือตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดีที่สุด  ปจจัยดานความรู -
การรับรู  สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดรองลงมา (รอยละ 10)  โดยพบวา  การรับรู
อุปสรรคตอการสงเสริมสุขภาพสามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดีที่สุด   ปจจัยดานที่
ชักนําใหปฏิบัติ  สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดนอยที่สุด ( รอยละ 4.4 ) โดยพบวา
การไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากเจาหนาที่สาธารณสุข  พอแม  คูสมรส  เพื่อนบาน  สามารถ
ทํานายพฤติกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพไดดีที่สุด และเมื่อวิเคราะหโดยรวมทั้ง  3  ปจจัย พบวา
สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดรอยละ 27.6  และพบวาสถานการณที่เอ้ือตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนตัวทํานายที่ดีที่สุด  รองลงมาคือ  ตัวแปรดานการรับรูอุปสรรค
ตอการสงเสริมสุขภาพ เพศ การรับรูความสามารถสงเสริมสุขภาพ และระยะเวลาการเปนอสม.
ตามลําดับ
                 สีสด  เขมะบาล ( 2542 :37 ) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม.ที่
ศสมช.ในอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  เก็บขอมูลจาก อสม.ที่ปฏิบัติงานที่ ศสมช. จํานวน  225
คน โดยใชแบบสัมภาษณ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของ อสม.ไดแก  รายไดของครอบครัว   ความครบถวนของวัสดุอุปกรณ   การไดรับการสนับสนุน
จากผูนําชุมชน  และความคาดหวังในความสามารถของ อสม.ที่จะปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
                 นริศรา  ธนาภิวัฒนกูร ( 2542 :75-76 ) ศึกษาเร่ืองการประเมินการปฏิบัติงานของ
อสม.ใน ศสมช. จังหวัดอางทอง  โดยเก็บขอมูลจาก อสม.ที่เปนประธาน หรือมีความสําคัญ และ
ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ใน ศสมช.จํานวน 224 คน พบวาการบริการงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยรวม  ดานการวางแผน  การจัดองคการ  การใชภาวะผูนํา  การควบคุมงาน  การสนับสนุนทาง
สังคมโดยรวม  การสนับสนุนทางสังคมดานฝกอบรม  การนิเทศงาน  การมีสวนรวมของชุมชน  มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสม.และพบวา การควบคุมงาน  การจัดองคการ การมีสวน
รวมของชุมชน  สามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานของ อสม.ไดรอยละ 25.31
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                 ลัฎฐิกา  ทองสวัสดิ์วงศ  (2542 : 67 ) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ อสม. ใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เก็บขอมูลจาก อสม. จํานวน  256  คน   โดยการสัมภาษณ
พบวา  ความรูและความสามารถในการดูแลตนเองที่มากที่สุด คือ  เร่ืองการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน เชน  การชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง    และมีนอยในเร่ืองการแพทยแผนไทย  ประสบการณใน
การดูแลสุขภาพตนเองที่มากที่สุด คือ  การไปใชบริการที่สถานีอนามัย รอยละ 90.7  รองลงมาคือ
โรงพยาบาลของรัฐและกองทุนยา     สําหรับพฤติกรรมการดูและสุขภาพในสภาวะปกติพบวา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  อยูในระดับกลางคิดเปนรอยละ  69.4  พฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเองอยูในระดับต่ําและระดับสูงใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 16.2  และ 14.4 ตามลําดับ  โดย
พฤติกรรมเชิงบวกที่ทําสม่ําเสมอ ไดแก  การขับถาย  และการกินอยางถูกตอง สําหรับพฤติกรรม
เชิงลบที่พบมากที่สุด ไดแก การสูบบุหร่ีและส่ิงเสพติดตาง ๆ  การกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และการใช
ยาแกปวด  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ อสม. ในสภาวะเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ พบวา ปวยเปน
หวัด  ไอ  เจ็บคอ  ซึ่งอสม.ใชวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและเปนผูตัดสินใจเอง   ในการเลือกวิธีการ
ดูแลสุขภาพ    สําหรับอาการเจ็บปวยรุนแรงสวนใหญมีอาการปวดหัว  เปนไข      โดยมีการดูแล
สุขภาพตนเองดวยวิธีดูแลตนเองใหมากข้ึนและ อสม.เองเปนผูตัดสินใจเลือกรับบริการเมื่อเจ็บปวย
รุนแรง  และมีการเจ็บปวยเร้ือรัง  รอยละ 23.0   ซึ่งอาการเจ็บปวยเร้ือรังคือ โรคกระเพาะ  ลําไส
อักเสบ  และเมื่อเจ็บปวยเร้ือรัง อสม.สวนมากจะดูแลตนเองใหมากข้ึน
                นงคนุช  มิควาฬ ( 2542 : 65-66 ) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ อสม. อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย  จากกลุมตัวอยาง อสม.ในอําเภอวังสะพุง 213 คน โดยการสัมภาษณพบวา พฤติกรรม
สุขภาพในสภาวะปกติ  ที่ อสม.สวนใหญปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ คือ อาบน้ําวันละ 2 คร้ัง  สวมรอง
เทากอนออกจากบาน  ขับถายลงในสวมที่ถูกสุขลักษณะ  ลางมือกอนกินอาหาร  นอนกางมุง  ใช
ภาชนะสะอาดใสอาหาร  กินอาหารครบ  3  มื้อ  แปรงฟนอยางนอยวันละ  2  คร้ัง  นอนหลับพัก
ผอนเพียงพอ  และขับถายอุจจาระเปนเวลา  พฤติกรรมสุขภาพที่ทําบางคร้ังมีดังนี้  กินอาหารครบ
หมู  ไปวัดทําบุญ  ทําสมาธ ิ          มีการปองกันอันตรายตอสุขภาพจากการทํากิจกรรมตาง ๆ  มี
กิจกรรมบันเทิง  เชน  ฟงเพลง  ดูโทรทัศน    และพฤติกรรมสุขภาพที่ทํานอยคร้ังมีดังนี้   ดื่มเคร่ือง
ดื่มชูกําลัง  กาแฟ  การใชยาแกปวด  ยานอนหลับ  การตรวจสุขภาพอยางนอยปละคร้ัง     สวน
พฤติกรรมสุขภาพในสภาวะเจ็บปวยในรอบ  3  เดือน อสม.มีการเจ็บปวย รอยละ 77.0   วิธีปฏิบัติ
ตนใหหายปวยสูสภาวะปกติ  สวนใหญจะไปสถานีอนามัย รอยละ  70.7  รองลงมาคือ ดูแลตนเอง
รอยละ 45.7  สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพของ อสม.พบวา    พฤติกรรมสุขภาพมี
ความแตกตางกันตาม เพศ  อายุ  และระดับความรูความสามารถ
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                 ดนู  สุภศรี  ( 2542 : 72-74 )  ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ อสม. อําเภอราชสาสน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เก็บขอมูลจาก อสม. 183  คน  โดยการสัมภาษณ  พบวา  พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในภาวะปกติ  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอย  ไดแก  การตรวจเลือด  การตรวจมะเร็งปากมดลูก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากแตเส่ียงตอการเจ็บปวยไดแก  การดื่มสุรา  ของมึนเมา  การดื่มเคร่ืองดื่มชู
กําลัง  การใชยาแกปวด  และไมสวมเคร่ืองปองกันการเกิดอุบัติเหตุ   พฤติกรรมสุขภาพในภาวะ
เจ็บปวยพบวาเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ รอยละ  94.0   โดยรอยละ  36.7 ไปรักษาที่สถานีอนามัย
และรอยละ  27.9  ไปรักษาที่โรงพยาบาล  และพบวา  ระยะเวลาการเปน อสม.  ความรูความ
สามารถในการดูแลตนเอง  และการประเมินสุขภาพตนเอง  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในสภาวะปกติ
                 สุพจน  จิตสงวนสุข ( 2543 : ก ) ศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม.จังหวัดสระบุรี  เก็บขอ
มูลจาก อสม. เขตชนบท จํานวน  250  คน และ อสม.ที่เปนประธานหมูบาน จํานวน  40  คน โดย
การใชแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานเพียง
บางกิจกรรม  และดวยสัดสวนของจํานวน อสม.ที่ปฏิบัติงานนอยมาก  นอกจากนั้นยังมีขอจํากัด
ดานคุณภาพของการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานของอสม.ในภาพรวมอยูในระดับสูงเพียงรอยละ  
13.2    ในดานปจจัยที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานนั้นพบวา  คุณลักษณะทางประชากรไมมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงาน  สวนปจจัยทางจิตวิทยาสังคมทั้งจิตสํานึกตอแนวคิด     และหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน  การรับรูความสามารถแหงตนในการดําเนินงาน  และการสนับสนุนทางสังคม
ตอการดําเนินงาน  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน  โดยการรับรูความสามารถแหงตนในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเปนเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได  โดย
สามารถทํานายไดรอยละ  27.6     สวนการพึ่งตนเองทางสุขภาพของ อสม.พบวาการดูแลสุขภาพ
ตนเอง อสม.ยังขาดการประยุกตเอาแนวคิดและทักษะการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานมาใชใน
การดูแลสุขภาพตนเองยังยึดติดกับการพึ่งพิง   โดยพบวามีกลุมตัวอยางที่ดูแลสุขภาพตนเองระดับ
สูงเพียงรอยละ17.2 สวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุขพบวา ยังขาดการมีสวนรวม
อยางแทจริงในทุกข้ันตอนโดยจะปฏิบัติกิจกรรมตามการกําหนดของเจาหนาที่สาธารณสุข
                 นัทธมน  เฉียบแหลม (2544 :บทคัดยอ ) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของ อสม. ใน ศสมช.
จังหวัดระยอง ป 2543     กลุมตัวอยางประกอบดวย อสม.จํานวน  270 คน ประธาน อสม.   ระดับ
หมูบานจํานวน  54  คน    และประชาชนในหมูบาน จํานวน  100  คน    ผลการวิจัยพบวามี  อสม.
รอยละ  21.5  ที่สามารถมาปฏิบัติงานงานที่ ศสมช.ไดอยางสม่ําเสมอ  สวนที่เหลือมีจํานวนมาก
ถึงรอยละ  53.0 ที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดเลย  ผลการปฏิบัติงานที่ ศสมช.ของ อสม.ในภาพรวม
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อยูในระดับต่ํา  รอยละ  71.1 สวนที่เหลือเกือบทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งพื้นฐานของ อสม.
นั้นมีเพียงรอยละ 16.7 ที่รับรูในเชิงบวกตอหลักการสาธารณสุขมูลฐาน  ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติงาน คือ สถานที่ตั้ง ศสมช.  การมีบทบาทในชุมชน  การสนับสนุนของครอบครัว
การรับรูตอ ศสมช.  และปจจัยที่มอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน  ไดแก  ทักษะในการใหบริการ
ความรูในการปฏิบัติงาน  และการนิเทศงานของเจาหนาที่ เมื่อพิจารณาผลในเชิงคุณภาพ
พบวา อสม. สวนใหญยังไมสามารถบริหารจัดการ ศสมช. ไดดวยตนเอง  อีกทั้งประชาชนรอยละ
77.0 ไมเคยมาใชบริการที่ ศสมช.   ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย คือ ศสมช.ควรปรับรูปแบบการ
ดําเนินงานของ ศสมช.ใหเหมาะสมกับแตละชุมชนและเพิ่มบทบาทในการมีสวนรวมของประชาชน
ใหมากข้ึน

5. จิตวิทยาชุมชน ( Community  psychology )

                 ในการศึกษารายละเอียดของงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวามีความสอดคลองกับการ
ศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาชุมชน และเพื่อใหสามารถนํามาบูรณาการรวมกัน  ผูวิจัยจึงเสนอแนวทาง
ดานจิตวิทยาชุมชน ดังนี้

ความหมายของจิตวิทยาชุมชน
                 สุรพล  พยอมแยม  (2541:2) กลาววา การพัฒนาประเทศนั้น  จําเปนตองพัฒนา
ประชากรใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจไปพรอม ๆ กัน    และจุดมุงหมายของจิตวิทยา
ชุมชนก็คือ  การกําหนดและจัดใหบุคคลและส่ิงแวดลอมมีความเหมาะเจาะ(fit) ตอกัน  มากกวา ที่
จะมุงจัดหรือตกแตงบุคคลที่มีปญหา(inferior) ใหสามารถอยูในสังคมหรือชุมชนไดดีข้ึน(fixing up)
หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  จิตวิทยาชนไมไดมุงที่จะกําหนดทฤษฎีหรือวิชาการที่ใชเพื่อสรางคนให
เหมือนกัน  โดยการควบคุมส่ิงตาง ๆ   แตมุงที่จะจัดหรือกระทําใหคนที่มีปญหาตาง ๆ นั้น  อยูใน
ส่ิงแวดลอมเดิมไดอยางมีความสุข
                 กานดา พูพุฒ ( 2543 :12-15 ) ไดกลาววา  จิตวิทยาชุมชน เปนการขยายแนวคิดดาน
สุขภาพจิตที่เนนเพียงการบําบัดรักษาความเจ็บปวย       และความบกพรองทางจิตใจของบุคคล
มาเปนการปองกันปญหาในชุมชน และการพัฒนาสมรรถภาพดานตาง ๆ   เพื่อใหบุคคลเกิดความ
เขมแข็งในตนเอง
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                 จิตวิทยาชุมชนใหความสนใจภาวะความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมทั้งดานรางกายและ
จิตใจ มีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจคนในสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู   และพยายามใชความเขา
ใจนั้นพัฒนาคนและสังคม   ใหมีสมรรถภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี   หลักการสําคัญของจิตวิทยา
ชุมชนมาจากแนวคิดที่วา  “พฤติกรรม คือ  ผลรวมของบุคคล  ส่ิงแวดลอม  และความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม”  นักจิตวิทยาชุมชนจะพิจารณาอิทธิพลที่บุคคล  และส่ิงแวดลอมมี
ตอกัน  ดังนั้นในการมองปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  ก็จะใหความสําคัญทั้งในดานตัวบุคคล  สภาพ
แวดลอมและระบบสังคมที่บุคคลเกี่ยวของอยู   ทั้งนี้เพื่อใหไดแนวทางการชวยเหลือหรือการ
เปล่ียนแปลงแกไขที่มีประสิทธิภาพ
                 กลาวโดยสรุป  จิตวิทยาชุมชน เปนเร่ืองของการทําความเขาใจมนุษยและการใหความ
ชวยเหลือ    มีความเกี่ยวของสัมพันธทั้งในดานสวนตัวบุคคล ( Private )    และดานกลุมสังคมที่
บุคคลเกี่ยวของ(Public) ในการจัดการปญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึน  นักจิตวิทยาชุมชนสามารถดําเนินการ
พรอม ๆ กันไดหลาย ๆ ทาง   หรือหลาย ๆ ระดับ  ( Multi – level )   ตั้งแตระดับกลุมเล็กไปสูระดับ
สังคมใหญ  เชน  ระดับบุคคล  ครอบครัว  หนวยงาน  หรือสถาบัน      โดยพิจารณาจากความ
เกี่ยวของของตัวตนเหตุ  หรือสาเหตุของการเกิดปญหาเปนสําคัญ   เนื่องจากคนและสังคมมีความ
ซับซอนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   การพัฒนาความเหมาะสมสอดคลอง ( Fit ) ระหวาง
บุคคลและสังคม  ถือไดวาเปนพื้นฐานที่ทาทายในงานดานจิตวิทยาชุมชน    นักจิตวิทยาชุมชนจะ
ตองบูรณาการความรูเกี่ยวกับคนและสังคมใหเหมาะสม   โดยพยายามพัฒนาทักษะตาง ๆ  เพื่อ
ชวยใหกระบวนการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

             เปาหมายของจิตวิทยาชุมชน
             จิตวิทยาชุมชน  เปนสาขาที่เนนการคนหาปญหา   และพยายามหาแนวทางใหความ
ชวยเหลือ หลักการสําคัญของจิตวิทยาชุมชน  คือ
                1. การปองกัน  ( Prevention )  แนวคิดของการปองกัน  คือ  การจัดการที่กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอปญหา  ดังนั้นแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชไดกับปญหาหลากหลายทั้งปญหาทาง
กาย และจิต   การปองกันเปนกลยุทธที่เหมาะสมกวาการบําบัดรักษา ( Treatment ) เพราะ
จํานวนผูปวยดวยปญหาสุขภาพกายและจิตมีมากกวานักวิชาชีพที่ทําหนาที่บําบัดรักษา  และการ
ปองกันสามารถกําจัดความเจ็บปวยไดอยางถอนรากถอนโคนมากกวา เชน  การปองกันโรคโปลิโอ
ฝดาษ  อีสุกอีใส  เปนตน  การปองกันแบงไดเปน  3  ระดับ  คือ
                     - การปองกันเบื้องตน  คือ  ความพยายามที่จะกําจัดตนกําเนิดของปญหา
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                     - การปองกันระดับที่สอง  คือ การเขาแทรกแซงกับปญหาในระยะเร่ิมแรก เพื่อยับยั้ง
ไมใหปญหาลุกลาม
                    - การปองกันระดับที่สาม   คือ     กระทําเมื่อปญหาลุกลามพัฒนาเต็มที่แลว      เพื่อ
ลดอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดข้ึน    และเพื่อชวยใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตที่ปกติตอไปได
                 นักจิตวิทยาชุมชน เนนใหความสนใจกับการปองกันในระดับเบื้องตน และระดับที่สอง
คือ  ปองกันไมใหเกิดปญหาและปองกันไมใหปญหาลุกลามใหญโต  แนวทางในการปองกันอาจ
ทําไดโดยมีความสอดคลองกับงานสาธารณสุขมูลฐานที่ตองการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใหมี
ความสามารถในการเปนตัวแทนการเปล่ียนแปลงดานสุขภาพอนามัยของประชาชนและความเปน
ชุมชนที่มีความเขมแข็ง   การรวมกลุมของประชาชนในหมูบานตามความสามารถที่จะทําไดใน
หลักการจิตวิทยาชุมชนที่บุคลากรสาธารณสุขของรัฐ ตองเรียนรูและนํามาใชประโยชน โดย
                    1.1 แนวทางการปองกันแบบยึดตัวบุคคล  แนวทางนี้เปาหมาย  คือ  ตัวบุคคลหรือ
กลุมบุคคล    นักจิตวิทยาชุมชนจะเปนผูสรางเสริมสมรรถภาพใหแกคนในสังคมเพื่อเตรียมความ
พรอมไมใหเกิดปญหา   โดยการเปนผูนําเสนอเทคนิคหรือพัฒนาทักษะตาง ๆ  ใหแกคนในสังคม
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหมีพฤติกรรมและจิตใจที่เหมาะสม  เชน  การจัดโปรแกรมลดความเครียดหรือ
การพัฒนาทักษะในการแกปญหา  เปนตน
                    1.2 แนวทางการปองกันแบบยึดสภาพการณ  แนวทางนี้เปาหมายเปนการเนนระบบ
สังคม  ซึ่งเกี่ยวของกับมาตรฐาน  โครงสราง  และการปฏิบัติในสังคมนั้น ๆ   การปองกันในระดับนี้
นักจิตวิทยาชุมชนอาจจะตองมีบทบาทเขาไปเกี่ยวของกับการออกกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานตาง ๆ ของสังคม  เชน การใชแรงงาน การละเมิดสิทธิบุคคลหรือความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต  เปนตน
                 การที่จะทําใหสังคมตระหนักและคิดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันปญหา จัดเปนงาน
หลักที่สําคัญสําหรับนักจิตวิทยาชุมชน  การปองกันแบบถาวรเปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปน
มากกวาการปองกันแบบไฟลามทุงหรือวัวหายลอมคอก  การปองกันแบบถาวรตองอาศัย  ความ
ใสใจและความตั้งใจของคนทั้งในระดับตัวบุคคลและกลุม  ดังนั้นนักจิตวิทยาชุมชนจึงตองศึกษา
องคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ที่จะชวยใหเกิดการปองกันปญหาอยางแทจริงข้ึนในชุมชน
                 2. พัฒนาสมรรถภาพดานตาง ๆ  ( Competence  Development )  เปนการสนับสนุน
สงเสริมใหบุคคลมีพัฒนาการทางบวก  ไดแก  มีความสามารถในการควบคุมจัดการกับชีวิตตนเอง
มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง  มีความเปนอยูที่ด ี     ตลอดจนมีพัฒนาการในชวงชีวิตตาง ๆ
อยางเหมาะสม   แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพ  คือการสรางพลังอํานาจในตนเอง เปนการ
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ชวยเหลือใหคนเผชิญกับปญหาและจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางพลังอํานาจ
ในบุคคลและสังคม ( Empowerment )
                 การสรางพลังอํานาจ  คือ   กระบวนการหรือกลไกที่สนับสนุนใหบุคคล  องคการ และ
ชุมชน มีความเชื่อในพลังความสามารถที่จะควบคุมวิถีชีวิต หรือจัดการกับการดําเนินชีวิตในแตละ
รูปแบบได  แนวคิดนี้เสนอแนะใหบุคคลมีความมุงมั่นในการจัดการกับวิถีชีวิตของตนเอง  และใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหมีสวนรวมในแนวทางประชาธิปไตยกับชุมชนของตน ไมวาจะเปนกลุม
โรงเรียน  เพื่อนบาน  ศาสนา  และองคการอาสาสมัครตาง ๆ  การสรางพลังอํานาจนี้เนนอิทธิพลที่
เกี่ยวของทั้งในดานการควบคุมตนเอง ( Personal control )และอิทธิพลที่เกี่ยวของทางดานสังคม
เชน  อํานาจทางดานการเมือง  และสิทธิทางกฎหมายตาง ๆ
                 การสรางพลังอํานาจในตัวบุคคล  เกี่ยวของกับการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
(Self – esteem)  แนวคิดนี้บุคคลจะไดรับการสนับสนุนใหแสดงออก  เพื่อกระทําผลงานที่สามารถ
ทําใหไดคนพบความสําเร็จ  และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  สามารถแยกแยะไดระหวางการพึ่งพา
ผูอ่ืนและการพึ่งพาตนเอง  การพึ่งพาผูอ่ืนแมจะเปนการไดพบ  หรือรูแนวทางของการไดรับความ
ชวยเหลือ   แตเปรียบเหมือนผูอ่ืนเปนผูแผ หรือขยายอํานาจมาสูบุคคล   เปนผลกอใหเกิดปญหา
เร้ือรังในภายหลัง  ในทางตรงกันขามการพึ่งพาตนเองทําใหบุคคลมองเห็นความสําคัญของตนเอง
และความสําคัญที่มีตอผูอ่ืน   เปนการสรางความสมดุลระหวางการไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ
และการรูจักควบคุมชวยเหลือตนเอง
                 การสรางพลังอํานาจในสังคมคุณภาพชีวิตที่ดีจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อ   บุคคลมีสํานึกใน
ชุมชนของตน ( Sense of Community ) การสรางพลังอํานาจในสังคมเร่ิมจากการที่กลุมบุคคลที่มี
ความตองการหรือมีความสนใจตรงกันมารวมกลุมกัน เพื่อกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งให
บรรลุเปาหมาย    กิจกรรมที่กระทํามักมีวัตถุประสงคหรือตอบสนองความตองการ      หรือความ
พึงพอใจรวมกันของคนในชุมชน  เปนการพัฒนาเปล่ียนแปลงสังคม  แกไขปญหาหรืออุปสรรคที่
เกิดข้ึนในสังคม การเขารวมในกลุมเนนปฏิสัมพันธ  และความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในกลุม
อันกอใหเกิดเอกลักษณของกลุม  ทําใหสมาชกิในกลุมสามารถใหกําลังในสนับสนุนกันและกัน
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับรูแบบตาง ๆ จากกลุม   ไดเรียนรูและเขาในปญหาของกัน
และกัน  เกิดแนวคิดในวิธีจัดการกับปญหา    กอใหเกิดการชวยเหลือระหวางสมาชกิในกลุม   เปน
ผลใหเกิดสัมพันธภาพที่แนนแฟนและสรางสํานึกที่จะกระทํากิจกรรม อันเปนประโยชนเพื่อชุมชน
ของตน
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                 ในการดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชน  (Primary Care Unit or PCU.)    ของกระทรวง
สาธารณสุขนั้น  ไดนําการสรางพลัง (Empowerment) มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ดังที่
สําเริง  แหยงกระโทก และรุจิรา  มังคละศิริ (2545 :94-96 ) ไดอธิบายวา

                 การประยุกตการสรางพลัง (Empowerment) ในงานสรางสุขภาพ
                       ยทุธศาสตร  “การสรางสุขภาพ” ที่มุงเนนการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพ  ณ
จุดตนเหตุเปนการดําเนินงานเชิงรุกดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค         ตองอาศัยพลังการ
ขับเคล่ือน  เพื่อกอใหมีการเคล่ือนไหวทั้งสังคมโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง  (People center)
ใชสหวิชาการที่เชื่อมโยงทั้งมิติทางกาย  จิตใจ  สังคม  จิตวิญญาณ  ในระดับบุคคล  ครอบครัว
ชุมชน  จังหวัด  ประเทศ  ประชาชนเปาหมายมีสวนรวมอยางจริงจัง  ตั้งแตการสรางจินตนาการ
รวมกัน  รวมคิด  รวมทํา  รวมรับผลประโยชน  รวมตรวจสอบ  ขณะที่เจาหนาที่ตองเปล่ียนบทบาท
เปนผูสนับสนุน  หรือตัวเรงปฏิกริยา และมีการประสานงานในแนวราบหลากหลายสาขาทั้งในภาค
รัฐ  เอกชนและประชาชน
                       งานสรางสุขภาพ  ถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะใหบรรลุผลดังกลาวขางตน
จะตองปรับบทบาทวิธีการทํางานจากการเปนผู “ให” สุขศึกษา  ขณะที่ประชาชนเปนผู ”รับ”  “ฟง”
“ทําตามคําแนะนําหรือการขอรอง”  เปล่ียนเปนผูกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการการเรียนรู
รวมคิด  ตัดสินใจปฏิบัติเพื่อปลูกฝง  ปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  นอกจากนี้
ตองรวมกันเปล่ียนแปลงสังคม  ส่ิงแวดลอมทั้งทางกายและทางสังคม  ใหเกื้อหนุนตอการปลูกฝง
ปรับเปล่ียนและการสรางมาตรการทางสังคม  มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการกลุมพลังการขับ
เคล่ือนของชุมชน  ระเบียบ  กฎ  กติกา  ตลอดจนส่ิงแวดลอมตาง ๆ

                       บทบาทของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการสรางพลัง (Empowerment)
                               เจาหนาที่สาธารณสุขตองปรับเปล่ียนบทบาทจากผูสอน หรือผูถายทอด
ความรูแบบเดิม ๆ มาเปนผูสนับสนุนการเรียนรู (Facilitator)  ดังแผนภูมิที่ 5
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บทบาทเดิม

บทบาทใหม

แผนภูมิที่ 5  การปรับเปล่ียนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขในการสรางพลัง
ที่มา :  สําเริง  แหยงกระโทก, คูมือการดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชน (นครราชสีมา : โชคเจริญมาร
เก็ตติ้ง, 2545 ), 96.
                 จากแนวคิดดานจิตวิทยาชุมชนที่กลาวมาขางตน           มีความสอดคลองกับแนวคิด
สาธารณสุขมูลฐาน คือ    การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนใหมีความสามารถในการดูแล
ตนเองทางดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล    ไมกอใหเกิดปญหา     เนนที่การปองกัน
ปญหาสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมชวยเหลือกันระหวางชุมชน
เกิดเปนพลังชุมชนเขมแข็งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
                 ในการเปนอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขนั้น  จัดเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมที่มีความ
สําคัญตอสวนรวม ผูที่เขามาเปนอาสาสมัครควรมีความพรอม  มีความรู และเขาใจในบทบาทของ
อาสาสมัครที่ตนทําอยู ในหนวยงานนั้น ๆ  ดังรายละเอียดที่ผูวิจัยเสนอตอไปนี้

เจาหนาที่สาธารณสุข
          - ผูสอน
          - ผูแนะนํา
          - ผูขอรอง
          - ผูส่ัง
          - ผูกระทํา

                 กลุมเปาหมาย
-  ผูฟง
-  ผูปฏิบัติตามคําแนะนํา, ขอรอง
-  ผูรับ
-  ผูถูกกระทํา

เจาหนาที่สาธารณสุข
-  ผูสนับสนุนการเรียนรู
-  ผูรวมเรียนรู
-  ผูจัดประสบการณ
-  ผูเรงปฏิกริยา
-  ผูกอการ

กลุมเปาหมาย
-  สนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ
-  สะทอนความคิดและอภิปราย
   เรียนรูซึ่งกันและกัน
-  เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด
-  การทดลองหรือประยุกตแนวคิด
- เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง
- รวมพลังกลุมเพื่อเปล่ียนแปลง
   สังคมและส่ิงแวดลอม
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6.อาสาสมัคร ( Volunteer )

                 อาสาสมัครเพื่อสังคมอาจมีไดมากมาย เชน    อาสาสมัครบริบาลผูสูงอายุ     คนพิการ
คนปวย    เด็กกําพรา   ชวยสอนหนังสือเด็กในถิ่นทุรกันดาร    ชวยจัดการการจราจร  ชวยดับเพลิง
และอาสาสมัครสาธารณสุข    เปนตน        ถามีการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมในเร่ืองตาง ๆ ใหเต็ม
แผนดิน     จะมีพลังแหงการให     หรือทานพละ เต็มแผนดิน  ชวยใหแผนดินมีพลัง  ทั้งพลังทางใจ
พลังทางกาย   พลังทางปญญา  และพลังทางสังคม  ที่จะทําใหมนุษยพนทุกขรวมกันได ( ประเวศ
วะสี 2545 : 7 )

6.1 ความหมายของอาสาสมัคร
                 อาสาสมัคร ( Volunteer ) หมายถึง  ผูที่สมัครใจทํางานเพื่อประโยชนแกประชาชนและ
สังคม  โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน   คุณสมบัติสําคัญของอาสาสมัคร ม ี 3  ประการ คือ

1. ทํางานดวยความสมัครใจ  ไมใชดวยการถูกบังคับหรือเพราะเปนหนาที่
2. เปนงานเพื่อประโยชนแกประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน
3. ทําโดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน  ผลตอบแทนที่อาสาสมัครไดรับคือความสุขใจ

ความภูมิใจไดปฏิบัติงานที่เปนประโยชนแกประชาชน  สังคม และประเทศชาติ
                 สมพร  เทพสิทธา (2540:1-3, อางถึงใน พจนีย ทวีโภคา 2542 : 16 )ไดกลาววา จาก
คุณสมบัติของอาสาสมัครทั้ง  3  ประการ  จะมีความสอดคลองกับลักษณะอาสาสมัครในอุดมคติ
หรืออาสาสมัครที่พึงประสงค  5  ประการดังนี้

1. ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
2. ควรจะบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมอยูเสมอ
3. เปนผูมีความเสียสละ  มีความสุขจากการเปนผูใหมากกวาเปนผูรับ
4. ควรมีความศรัทธาในการอาสาสมัครชวยผูอ่ืน  โดยมีความรูสึกเห็นชอบในงาน

อาสาสมัคร  มีเวลาที่จะทํางาน  และพรอมที่จะเปนอาสาสมัคร
5. ทําเพื่อหนาที่ของอาสาสมัคร  โดยไมคํานึงถึงส่ิงตอบแทน

                 พจนีย  ทวีโภคา (2542:16 ) ไดใหความหมายของอาสาสมัครวา  หมายถึง ผูที่ศรัทธา
จะทํางานเพื่อสาธารณประโยชน  โดยใชเวลาวาง  ความสามารถ  และความถนัดที่ตนเองมีอยูทํา
ประโยชนแกสวนรวม  แกองคกร  และแกผูประสบความทุกขยากเดือดรอน         โดยไมคํานึงถึง
คาตอบแทน และไมไดยึดงานที่ปฏิบัติอยูเปนอาชีพ  ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกลาว  อาจเปนการให
บริการทั้งทางตรง ( Direct  service ) หรือ ทางออม  ( Indirect  service ) ก็ได
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 6.2 ความสําคัญของอาสาสมัคร
                 ประเวศ  วะสี ( 2545 : 7 )  ไดกลาวถึงความสําคัญของการสรางสปริตแหงการเปน
อาสาสมัครเพื่อสังคมไว  8  ประการดังนี้
                 1. จินตนาการใหม  “ มนุษยพนทุกขรวมกันได”   คือ   เปล่ียนความคิดแบบตัวใครตัว
มันไปเปนคนทั้งหมด  ทั้งมวลในสังคมสามารถพนทุกขรวมกันได ตั้งแตในระดับครอบครัวไปจนถึง
ระดับโลกเพื่อที่สังคมจะไดมีความปกติสุข  เกิดสุขภาวะทางสังคมหรือสังคมสันติภาพ
                 2. ธรรมชาติแหงความเปนมนุษย    ที่มีความตางจากสัตวคือมีจิตใจสูง   หรือมีความดี
ทางจิตวิญญาณ   การเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดเปนการใหอยางหนึ่ง    ที่เหนือการทางวัตถุ
เพราะเปนการใหตัวเราเอง  คือใหแรงกาย  แรงใจ  แรงปญญา  ซึ่งมีอานิสงสเปนอเนกประการ
                  3. อาสาสมัครสังคมในรูปแบบตาง ๆ      พลังแหงการให      ชวยใหแผนดินมีพลังกาย
  พลังทางใจ    พลังทางปญญา และพลังทางสังคม  ที่จะทําใหมนุษยพนทุกขรวมกันได
                  4. สรางสุขภาวะทางสังคม  ยทุธศาสตรอาสาสมัครเพื่อสังคมเปนยุทธศาสตรการรวม
ทุกข  ถามีอาสาสมัครเพื่อสังคมมาก ๆ  ความทุกขในสังคมจะลดลง   ทั้งของอาสาสมัครและผูที่ได
รับความชวยเหลือ  สังคมจะเย็นลงได
                  5. เปนการสรางมวลปญญา  การมีอาสาสมัครเพื่อสังคมไปทํางานในรูปแบบตาง ๆ
จะทําใหไดสัมผัสกับความเปนจริง  เรียนรูไดจากความเปนจริง  เปนการสรางมวลปญญาใหเกิด
ข้ึน  ที่จะนําไปสูการแกปญหาของสังคมไทย  การเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงเปนการอภิวัฒนทาง
ปญญา   ที่ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ชวยเหลือกันมากข้ึน  ลดความเห็นแกตัวลงไปได
                  6. จากเจตนารมณสูนโยบาย    รัฐบาลควรใหการสนับสนุนทําสปริตแหงการเปน
อาสาสมัครเพื่อสังคมใหเปนนโยบายของประเทศ   ใหส่ือมวลชนรวมรณรงคสรางคุณคาของการ
เปนอาสาสมัครอาสาสมัครเพื่อสังคม  ขจัดอุปสรรคของการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคม  ความเปน
นโยบายของรัฐบาล จะทําใหเกิดสปริตของการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมเกิดข้ึนเต็มแผนดินงายข้ึน
                  7. จากเจตนารมณสูการจัดการ       คนไทยที่อยากเปนอาสาสมัครคงมีจํานวนไมนอย
แตไมรูวาจะไปทําอยางไร  ติดตอที่ไหน  ฉะนั้นเจตนารมณอยางเดียวไมพอ  ควรมีการจัดการซึ่ง
รวมถึงมีระบบขอมูลขาวสาร  และสถานที่ติดตอสอบถามใหสาธารณะไดรู   หนวยราชการและ
องคกรเอกชนตาง ๆ ที่ตองการอาสาสมัครมาชวยทํางาน   ควรจะเขามาทํางานเชิงนโยบายและ
เชิงการจัดการ
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                  8. การส่ือสารเพื่อสรางสปริตแหงการเปนอาสาสมัคร        ส่ือสารมวลชนควรใหความ
สําคัญแกการเปนอาสาเพื่อสังคม นําเร่ืองกิจกรรมของการเปนอาสาสมัครมารายงานใหสาธารณะ
ทราบอยางตอเนื่อง   เพื่อความปติ   ความชื่นใจและเปนกําลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหความดี
งอกงามข้ึนในบานเมืองของเรา        เปนการหวานเมล็ดพันธุแหงความดีใหงอกงามข้ึนเต็มแผนดิน
เปนหนาที่ของเราทุกคนที่จะเพาะตนกลาแหงความดีใหเต็มแผนดินเกิดของเรา
                 จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้น  งานสาธารณสุขมูลฐาน ที่มอีสม.เปนผูนําทาง
การเปล่ียนแปลงจึงสมควรที่จะดําเนินการ พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

6.3 ประเภทของอาสาสมัคร
                 องคการ United  Way  สหรัฐอเมริกา    ซึ่งเปนองคกรเอกชนทําหนาที่ในการรณรงค
หาเงินทุนนํามาจัดสรรใหแกองคการสังคมสงเคราะหตาง ๆ  ไดแบงอาสาสมัครออกเปน  2
ประเภท( สมพร  เทพสิทธา 2540 :7 ,อางถึงใน พจนีย ทวีโภคา 2542 : 16)

1. อาสาสมัครบริหาร ( Administrative Volunteer )  ไดแก อาสาสมัครที่ทําหนาที่
การบริหารคือ เปนกรรมการ  อํานวยการ

2. อาสาสมัครบริการ ( Service  Volunteer )  ไดแก อาสาสมัครที่ทําหนาที่ใหบริการ
เชน ในการสงเคราะหผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน
                 เนเลือร (Naylor 1983 :156-159) ไดกลาวสรุปบทบาทของอาสาสมัคร ( Roles
Volunteers  Assume ) วากิจกรรมจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามพื้นที ่  ตามสภาพการณที่อาสา
สมัครสามารถทําไดและเกี่ยวของ แบงไดเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้
                   1.อาสาสมัครดานบริหารจัดการ ( Volunteer  Administrator ) มีบทบาทในการ
กระตุนประชาชนใหไดมีโอกาส  ใหไดรับอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงและเกิดความมั่นใจที่จะแสดง
ออกดานความคิดที่สําคัญ   ตองมีความสามารถที่จะรูความตองการของประชาชน  สามารถใน
การไกลเกล่ีย  สรางสัมพันธภาพที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีในประชาชน
                   2. อาสาสมัครดานการสนับสนุน ( Volunteer    Advocates ) มีบทบาทในการใหการ
สนับสนุน      ชวยเหลือดานความตองการของทีมงาน  อาจเกี่ยวของกับการเงิน  การบริการ  การ
ตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสบการณ และโอกาสเรียนรูที่จะประสบความสําเร็จของงาน
                   3. อาสาสมัครดานบริการในชีวิตประจําวัน ( Volunteer  Service  Delivery ) มีบท-
บาทในการใหบริการตามความสนใจของบุคคล  แนวทางในการทํางานอาสาสมัครในชุมชนอาจได
จากการทํางานรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาสาสมัครอาจจะดําเนินการเองก็ได เชน อาสาสมัคร
ที่ชวยเหลือตามโรงพยาบาล  โรงเรียน หรือ การบริการสังคมอ่ืน ๆ เปนตน
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                 จากประเภทของอาสาสมัครที่กลาวมานั้น  อสม. ของกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดเปน
อาสาสมัครดานบริการดานสุขภาพในชีวิตประจําวันที่ใหบริการในชุมชน   ตามสถานการณ หรือ
สภาพการณที่สามารถชวยเหลือกันไดในชุมชน  โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูใหการสนับสนุน
ในการทํางานของ อสม.ใหเกิดประสิทธิภาพ
                 คุณสมบัติของอาสาสมัครท่ีดี
                 วัฒนา  นวลสุวรรณ  (2518 : 8-10 ) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของอาสาสมัครที่ดีมีดังนี้

      1.มีความรูพอสมควรใน  3  ประการ คือ
    - ความรูในวิชาการสังคมสงเคราะหโดยทั่วไปเทคนิค      ในการทํางานใหความชวย

เหลือผูที่เดือดรอน
    - ความรูในหนาที่ขององคการที่ตนอาสาสมัครเขาไปชวย คือ รูวาองคการดังกลาวมี

หนาที่การงานอยางไรบาง มีบริการสําหรับประชาชนอยางไร  มีระเบียบขอบังคับ รวมทั้งแผนการ
ทํางานอยางไร

    - ความรูรอบตัว  เชน  ความรูดานดิน ฟา  อากาศ  อาชีพ   ราคาสินคาในทองตลาด
การปฐมพยาบาล  กฎหมายขอบังคับทั่ว ๆ ไป
                 2. มีศรัทธาในการทํางานอาสาสมัคร กลาวคือ รักในการทํางานเชื่อมั่นในวิธีการทํางาน
และผลงาน   ทั้งมีความสนใจในการฝกฝน  ปรับปรุงตัวเองใหเหมาะสมกับงาน
                 3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  รูจักการวางตนดี  เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน  เปนที่นับถือ
ของผูรับบริการ   กระทําตนเปนตัวอยางที่ดี
                 4. มีความอดทนและตั้งใจจริงคือ ตองอดทนทั้งในการปฏิบัติงานและอดทนตอระเบียบ
แบบแผนตาง ๆ  ประกอบกับตองมีความตั้งใจทํางานจริง ๆ
                 ฉะนั้นจากที่กลาวมานั้น  ในการเปนอาสาสมัครผลที่ไดรับ คือ ความสุขใจที่ไดมีโอกาส
ชวยเหลือผูอ่ืน  เปนคุณคาดานจิตใจ  ที่สัมผัสไดจากการกระทําที่ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  สมควร
สงเสริมใหเกิดเปนคานิยมสําหรับเยาวชนไทย ในอนาคต
                  จากที่ไดกลาวถึงวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาตั้งแตตนนั้น       เพื่อตองการ
ใหเกิดความชัดเจนในตัวแปรตาง ๆ ในดานการศึกษาคนควาตอไป    โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม ตอการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จังหวัดระยอง ไวดังนี้
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ( Survey reseach )    เพื่อศึกษา อิทธิพลของ
คานิยมทางจริยธรรม      ส่ิงจูงใจ     การสนับสนุนทางสังคม      ตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จังหวัดระยอง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้

  1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
  2.เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
  3.ข้ันตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
  4.การเก็บรวมรวมขอมูล
  5.การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
                 ประชากร
                 ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ  อสม.ในจังหวัดระยองจํานวนทั้งส้ิน    6,580  คน  จาก
6  อําเภอ   2  กิ่งอําเภอ  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2
      ตารางที่ 2   แสดงจํานวนประชากรจําแนกรายอําเภอ  จังหวัดระยอง

โซนที่ อําเภอ  / ก่ิงอําเภอ จํานวน (คน)
1

2

3

                       แกลง
                      วังจันทร

   เขาชะเมา
                      เมือง
                      บานฉาง

    นิคมพัฒนา
 ปลวกแดง

                      บานคาย

               1,906
367
294

               1,795
                  423
                  371
                  428
                  996

     รวม                6,580

     ที่มา : สัมภาษณ นัทธมน  เฉียบแหลม,นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ระยอง , 4 มีนาคม  2545.
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                 กลุมตัวอยาง
                 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ( Sample size ) โดย
คํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของ ยามาเน ( Yamane 1973 : 580 - 581 ) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ  95  ยอมใหคลาดเคล่ือนไดรอยละ ±5 ดังนี้ คือ
                     สูตร    n         =                    N
                                                         1    +   N (e)2

                      เมื่อ      e       =    ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ .05
                                  N      =    ขนาดของประชากร  ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวน  6,580 คน
                                  n       =    ขนาดของกลุมตัวอยาง
                   แทนคา    n       =             6,580
                                                     1 + 6,580 (.05)2

                                            =   377.07
                 จากการคํานวณขนาดตัวอยาง  ตองใชตัวอยางจํานวน  377  คน

                 ผูวิจัยทําการสุมตัวอยาง โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน ( Multi – stage  Random
Sampling) โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้
                 1. ผูศึกษาแบงกลุมประชากรในระดับอําเภอ 6 อําเภอ และ 2 กิ่งอําเภอ ออกเปน  3
โซน  โดยแบงตามการบริหารจัดการและติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง  รวมถึงลักษณะทางภูมิศาสตรแลวสุมตัวอยางอยางงาย  มาโซนละ  1  อําเภอ  ดังนี้
                 โซนที่ 1  ประกอบดวยอําเภอในเขตเกษตรกรรม  ไดแก    แกลง     วังจันทร     และ
กิ่งอําเภอเขาชะเมา  อําเภอที่สุมได  ไดแก  อําเภอวังจันทร
                 โซนที่ 2  ประกอบดวยอําเภอในเขตอุตสาหกรรม ไดแก    เมือง    บานฉาง   และ
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  อําเภอที่สุมได ไดแก  อําเภอบานฉาง
                 โซนที่ 3  ประกอบดวยอําเภอในเขตก่ํากึ่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   ไดแก
ปลวกแดง และบานคาย  อําเภอที่สุมได  ไดแก  อําเภอปลวกแดง
                 2. ในแตละอําเภอที่สุมไดจากข้ันตอนที่1   นํามาสุมเลือกตําบล  โดยใชเกณฑ 50
เปอรเซ็นตของตําบลที่มีในแตละอําเภอที่สุมได โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random
Sampling)  จากนั้นไดแบงสัดสวนจํานวน อสม.ที่มีในแตละตําบล   ซึ่งจะเปนจํานวนกลุมตัวอยาง
จาก  7  ตําบลที่สุมได  โดยจํานวน อสม.ของแตละตําบลมีรายละเอียดดังตารางที่ 3  ดังนี้
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ตารางที่ 3   แสดงจํานวน อสม.ในแตละตําบลของอําเภอที่สุมได

         อําเภอวังจันทร          อําเภอบานฉาง        อําเภอปลวกแดง
ตําบล อสม.(คน) ตําบล อสม.(คน) ตําบล อสม.(คน)

     ชุมแสง 117       พลา 79   ตาสิทธิ์     65
     วังจันทร           86       บานฉาง       124   ปลวกแดง     65
     ปายุบใน           91 สํานักทอน       220   มาบยางพร     83
     พลงตาเอี่ยม           73   แมน้ําคู   100

  หนองไร     61
  ละหาร     54

        รวม         367       รวม 423      รวม    428

ที่มา : สัมภาษณ นัทธมน  เฉียบแหลม, นักวิชาการสาธารณสุข  สสจ.ระยอง, 4 มีนาคม  2545.

              จากขอมูลดังแสดงในตารางที่ 3 ผูวิจัยไดนํามาแสดงรายละเอียดของประชากรและกลุม
ตัวอยางในการวิจัย  ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 6  ดังนี้
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แผนภูมิที ่6  แสดงจํานวนประชากรและตัวอยาง จําแนกตามลักษณะภูมิศาสตร
ที่มา : สัมภาษณ นัทธมน  เฉียบแหลม, นักวิชาการสาธารณสุข  สสจ.ระยอง, 4 มีนาคม  2545.

จังหวัดระยอง 6 อําเภอ
และ 2 กิ่งอําเภอ
(จํานวน 3 โซน)

             โซนที่ 2
      เขตอุตสาหกรรม
         - อ.เมือง
         - อ.บานฉาง
         - กิ่งอ.นิคมพัฒนา

            โซนที่ 1
     เขตเกษตรกรรม
     - อ.แกลง
     - อ.วังจันทร
     - กิ่งอ.เขาชะเมา

                 โซนที่ 3
เขตก่ํากึ่งเกษตร-อุตสาหกรรม
             - อ.ปลวกแดง
             - อ. บานคาย

      อ.วังจันทร
    ม ี 4  ตําบล

    อ.บานฉาง
   ม ี 3  ตําบล

  อ.ปลวกแดง
  ม ี 6  ตําบล

กลุมตัวอยาง ( 7 ตําบล )
อสม.จํานวน 377 คน

ตําบล
 1.ชุมแสง   71  คน
 2.วังจันทร  52  คน

              ตําบล
   1.พลา         48  คน
   2.บานฉาง   75  คน

               ตําบล
     1. ตาสิทธ      40  คน
     2.ปลวกแดง  40  คน
     3.มาบยางพร 51  คน
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              ตัวแปรท่ีศึกษา
                 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1. ตัวแปรอิสระ  เปนตัวแปรที่ประกอบดวย
1.1 ปจจัยสวนบุคคล     เปนขอมูลดานสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ไดแก โซนพื้นที่   เพศ   อายุ   การศึกษา  อาชีพหลัก   สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม. และ
จํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ

        1.2  คานิยมทางจริยธรรม (Moral values) ประกอบดวยตัวแปรยอย 4 ดาน ดังนี้
                              1.2.1  เมตตา

     1.2.2  กรุณา
1.2.3  มุทิตา
1.2.4  อุเบกขา

                        1.3  ส่ิงจูงใจ   ประกอบดวยตัวแปรยอย  2  ดาน ดังนี้
 1.3.1 ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน  คือ เบี้ยประชุม และสวัสดิการดานรักษาพยาบาล
 1.3.2 ส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน คือ ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับและ

ลักษณะของงาน
                        1.4  การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวยตัวแปรยอย 3 ดาน  จากบุคคลใน
ครอบครัว  ผูนําชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข  ดังนี้

1.4.1 การสนับสนุนทางดานอารมณ
                               1.4.2  การสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ

                1.4.3  การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
                    2. ตัวแปรตาม  ไดแก   การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
ไดแก   1.แจงขาวสาร  2.แนะนําบริการ  3.ประสานงาน  4. บําบัดทุกข    5. ทําตนเปนตัวอยางที่ดี
จํานวน  6  องคประกอบ ที่ไดจากการลงสํารวจการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ดังนี้
                        2.1  งานสุขศึกษา
                        2.2  งานควบคุมโรคประจําทองถิ่น

2.3 งานคุมครองผูบริโภค
2.4 งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
2.5 งานโภชนาการ
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2.6 งานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว

                 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
                     เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง จากการ
ศึกษาคนควา เอกสารตํารา แลวนํามาดัดแปลง ปรับปรุงและสรางเพิ่มเติม แบบสอบถาม  1  ฉบับ
ซึ่งแบงออกเปน  5  ตอน ดังนี้
                     ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check  list ) ประกอบดวยขอความที่เกี่ยวของกับผูตอบ
แบบสอบถาม โซนพื้นที ่ เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม.
และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ
                 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการแสดงพฤติกรรม คานิยมทางจริยธรรมดานพรหม
วิหาร 4  ของ อสม. ตามแนวคิดของพระธรรมปฎก (2541ข :24-25 )  จํานวน  24  ขอ  โดยมีขอคํา
ถามจําแนกตามตัวแปรยอย  4  ดาน ดังนี้
                           1)   เมตตา   จํานวน     6     ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
                           2)   กรุณา    จํานวน     6     ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12
                           3)   มุทิตา    จํานวน     6     ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 13, 14, 15, 16, 17, 18
                           4)   อุเบกขา  จํานวน    6     ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 19, 20, 21, 22, 23, 24
                     แบบสอบถามเปนแบบการแสดงพฤติกรรม คานิยมทางจริยธรรมดานพรหมวิหาร 4
ของอสม. มีลักษณะเปนการจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ ลิเคอรท (Likert) ซึ่งเปนการวัด
แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale )  ม ี 5  ระดับไดแก

    มากที่สุด  หมายถึง  อสม.มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
    มาก         หมายถึง  อสม.มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
    ปานกลาง หมายถึง  อสม.มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
    นอย         หมายถึง  อสม.มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
    นอยที่สุด  หมายถึง  อสม.มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมีการปฏิบัติ

                      ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของอสม. ตามแนวคิด
ของสมพงศ   เกษมสิน (2516 :431-433)  จํานวน 15  ขอ โดยมีขอคําถามจําแนกตามตัวแปรยอย
5  ดาน ดังนี้
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                           1)  เบี้ยประชุม     จํานวน    3   ขอ   คือ  ขอคําถามที่ 1, 2, 3
                           2)  สวัสดิการดานรักษาพยาบาล    จํานวน    3   ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 4, 5, 6
                           3)  ความสําเร็จของงาน     จํานวน    3   ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 7, 8, 9
                           4)  การไดรับการยอมรับ    จํานวน    3   ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 10, 11, 12
                           5)  ลักษณะของงาน      จํานวน    3   ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 13, 14, 15
                     แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของอสม. เปนแบบสอบถาม จัดลําดับ
คุณภาพตามแบบวัดของ ลิเคอรท ( Likert ) ซึ่งเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating
scale ) ม ี5 ระดับ ไดแก

    มากที่สุด     หมายถึง  อสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
    มาก            หมายถึง  อสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
    ปานกลาง    หมายถึง  อสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

                           นอย            หมายถึง  อสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย
                           นอยที่สุด      หมายถึง  อสม.มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
                 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดของเชฟเฟอร
( Schaefer 1981: 382-406) จํานวน 24  ขอ โดยมีขอคําถามจําแนกตามตัวแปรยอย  3 ดาน ดังนี้
                          1) การสนับสนุนทางอารมณ  จาก
                               - บุคคลในครอบครัว            จํานวน  3  ขอ  คือ   ขอคําถามที่ 1, 2, 3
                               - ผูนําชุมชน                        จํานวน  3  ขอ  คือ   ขอคําถามที่ 4, 5, 6
                               - เจาหนาที่สาธารณสุข        จํานวน  3  ขอ  คือ    ขอคําถามที่ 7, 8, 9
                          2) การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ จาก
                               - บุคคลในครอบครัว            จํานวน  2  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  10, 11
                               - ผูนําชุมชน                        จํานวน  2  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  12, 13
                               - เจาหนาที่สาธารณสุข        จํานวน  2  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  14, 15
                          3) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  จาก
                               - บุคคลในครอบครัว            จํานวน  3  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  16, 17,  18
                               - ผูนําชุมชน                        จํานวน  3  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  19,  20,  21
                               - เจาหนาที่สาธารณสุข        จํานวน  3  ขอ  คือ  ขอคําถามที่  22,  23,  24
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                 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมเปนแบบสอบถาม จัด
ลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ ลิเคอรท ( Likert )        ซึ่งเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
( Rating scale ) ม ี5 ระดับ   ไดแก

    มากที่สุด   หมายถึง  อสม.มีระดับการสนับสนุนอยูในระดับมากที่สุด
    มาก          หมายถึง  อสม.มีระดับการสนับสนุนอยูในระดับมาก
    ปานกลาง  หมายถึง  อสม.มีระดับการสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง
    นอย          หมายถึง  อสม.มีระดับการสนับสนุนอยูในระดับนอย

                           นอยที่สุด   หมายถึง  อสม.มีระดับการสนับสนุนอยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมี
                     ตอนท่ี 5   เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   6     องคประกอบ
ของอสม.   ที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติงานไดจริงในพื้นที่ 6 อันดับแรก  โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน
คือ 1.แจงขาวสาร     2.แนะนําบริการ     3.ประสานงาน      4.บําบัดทุกข    5. ทําตนเปนตัวอยาง
ที่ดี   เปนแบบการจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)         ซึ่งเปนการวัดแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale )  รวมจํานวน   60  ขอ ดังนี้
                           1. งานสุขศึกษา    จํานวน   10   ขอ  คือ  ขอคําถามที่ 1 – 10  โดยขอที่ 1 - 2
เปนแจงขาวสาร  ขอที่ 3 - 4 เปนแนะนําบริการ  ขอที่ 5 - 6 เปนประสานงาน  ขอที่  7 – 8 เปน
บําบัดทุกข  และขอที่ 9 - 10 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี

          2. งานควบคุมและปองกันโรคทองถิ่น  จํานวน  10  ขอ คือ ขอคําถามที่ 11 - 20
โดยขอที่ 11 –12 เปนแจงขาวสาร   ขอที่ 13 - 14 เปนแนะนําบริการ   ขอที่  15-16 เปนประสาน
งาน  ขอที่ 17-18 เปนบําบัดทุกข    และขอที่ 19 – 20 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี
                           3. งานคุมครองผูบริโภค  จํานวน  10   ขอ  คือ  ขอคําถามที่  21 – 30  โดยขอที่
21-22 เปนแจงขาวสาร  ขอที่ 23-24 เปนแนะนําบริการ   ขอที่ 25-26 เปนประสานงาน     ขอที่
27-28  เปนบําบัดทุกข  และขอที่ 29-30 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี
                           4. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค   จํานวน   10   ขอ  คือ ขอคําถามที่ 31 – 40
โดยขอที่ 31- 32 เปนแจงขาวสาร    ขอที่ 33 - 34 เปนแนะนําบริการ   ขอที่ 35-36 เปนประสาน
งาน    ขอที่ 37-38 เปนบําบัดทุกข  และขอที่ 39-40 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี
                           5. งานโภชนาการ    จํานวน   10   ขอ  คือ  ขอคําถามที่  41 – 50   โดยขอที่
41-42 เปนแจงขาวสาร    ขอที่ 43-44 เปนแนะนําบริการ   ขอที่ 45-46 เปนประสานงาน    ขอที่
47-48 เปนบําบัดทุกข  และขอที่ 49-50 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี
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                           6. งานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว จํานวน  10  ขอ คือ  ขอ
คําถามที่  51 – 60    โดยขอที่  51-52 เปนแจงขาวสาร    ขอที่ 53-54 เปนแนะนําบริการ   ขอที่
55-56 เปนบําบัดทุกข  และขอที่  59-60 เปนทําตนเปนตัวอยางที่ดี
                     แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. 
จังหวัดระยอง  เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ ลิเคอรท ( Likert )    ซึ่งเปน
การวัดแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale ) ม ี5 ระดับ ไดแก
                     มากที่สุด  หมายถึง  อสม.มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
                     มาก         หมายถึง  อสม.มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
                     ปานกลาง หมายถึง  อสม.มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
                     นอย         หมายถึง  อสม.มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย
                     นอยที่สุด  หมายถึง  อสม.มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมี

3. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
                ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  คือ  แบบสอบถาม  โดยมีข้ันตอนดังนี้

  1. ศึกษาเอกสารตําราทางวิชาการ  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อสราง
เคร่ืองมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ  และตัวแปรตามซึ่ง
เปนการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ที่มีจํานวนทั้งหมด  14  องคประกอบนั้น  ผูวิจัยได
นํามาศึกษาเพียง  6  องคประกอบที่อสม.มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดมากที่สุด  6 อันดับแรก  ซึ่ง
เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจจากเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ของกลุมตัวอยาง  เพื่อนํามาใช
สรางเคร่ืองมือ
                 2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ( Content  Validity)  ของแบบสอบถาม โดย
นําแบบสอบถามที่สรางข้ึน ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  พิจารณา
ปรับแกใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย

   3. นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช  ( Try out )         กับ
อสม.ที่สถานีอนามัยคลองเขต  อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน

 4. หาคาความเชื่อมั่น  ( Reliability ) จากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จํานวน  30 ชุด
โดยหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธแอลฟา(α-coefficient ) ใชวิธีของครอนบาค (Cronbach )
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละดาน ดังนี้

  - คานิยมทางจริยธรรม    วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ  .9021
  - ส่ิงจูงใจ   วิเคราะหคาความเชื่อ มั่นไดเทากับ .8604
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  - การสนับสนุนทางสังคม    วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ .9389
  - การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม    วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ

.9762
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
                 ในการเก็บขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้
                 1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
                 2. สงหนังสือขออนุญาตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอําเภอ  เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือจากเจาหนาที่

3. นําสงแบบสอบถาม  และเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง   ในวันประชุมประจําเดือน
ของอสม.  สําหรับอสม.ที่ไมมาประชุม ไดฝากแบบสอบถามไวกับเจาหนาที่  ผูวิจัยไดแจกแบบ
สอบถามจํานวน    377  ชุด  และไดรับคืนมาจํานวน  377  ชุด

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช
                 จากขอมูลที่ไดรับกลับคืนมา ผูวิจัยนํามาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบียบ  ลงรหัส
และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ( Statistical
Package for the Social Science : SPSS for  Windows)  เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการ
วิเคราะหทางสถิติ
              สถิติท่ีใชในการวิจัย
                 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชสถิติสําหรับการวิจัย ดังนี้
                 1. การแจกแจงความถี่  คารอยละ(%) คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา โดย

1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก    โซนพื้นที่    เพศ    อายุ   การศึกษา  อาชีพหลัก
สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ  จะวิเคราะหโดยคํานวณ
เปนคาความถี่ และรอยละ (%)

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ    การสนับสนุนทางสังคม    และ
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.  จะวิเคราะหโดยคํานวณเปนคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ( S.D.)
                 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ที่มีเพศแตกตางกัน  โดย
การทดสอบคาที (t-test)
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                 3. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ที่มีโซนพื้นที ่  อายุ  การ
ศึกษา   อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบที่
แตกตางกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way  ANOVA) และทดสอบรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe )
                  4.  การวิเคราะหอิทธิพลของการทํานายของคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ และการ
สนับสนุนทางสังคม      โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ  ( Stepwise multiple  regression analysis )
                 เกณฑการแบงกลุมคะแนนเฉล่ียของคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุน
ทางสังคมของกลุมตัวอยาง       ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลตามเกณฑ
ของเบสท ( Best 1981:179 ) ดังรายละเอียดตอไปนี้
                 คาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวาคานิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม
                                                               และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. อยูใน
                                                               ระดับนอยที่สุด
                 คาเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวาคานิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม
                                                                และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.อยูใน
                                                                ระดับนอย
                 คาเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวาคานิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม
                                                               และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.อยูใน
                                                               ระดับปานกลาง
                 คาเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวาคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม
                                                               และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.อยูใน
                                                               ระดับมาก
                 คาเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวาคานิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม
                                                               และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.อยูใน
                                                               ระดับมากที่สุด
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

                 เพื่อใหการศึกษาวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค    ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดระยอง ซึ่งไดเก็บขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 377  คน นํา
มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  แบงออกเปน  4
ตอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้
                 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของอสม.
                 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ    การสนับสนุนทางสังคม
และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
                 ตอนท่ี 3  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ
อสม.จังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของอสม.ไดแก โซนพื้นที่  เพศ อายุ  การศึกษา
อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบที่แตกตางกัน
              ตอนท่ี 4  การวิเคราะหคานิยมทางจริยธรรม    ส่ิงจูงใจ    และการสนับสนุนทางสังคม
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง

                 ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะห  ดังนี้
                                  n    แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง

                           X    แทน  คาเฉล่ีย
                                  S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                                  t      แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution
                                  F    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution
                                  r     แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
                                  df   แทน  องศาอิสระ (Degree  of  freedom)
                                  SS  แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน  (Sum  of  Squares)
                                  MS แทน  คาเฉล่ียของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean  Squares)
                                  R2   แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Squares)
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                                R2 change  แทน  คา R2 ที่เพิ่มข้ึน  เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย
                                B    แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  (Regression  Coefficients)
                                Beta  แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
                                S.E. แทน  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย        
                                Sig. แทน  คาระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบ

ตอนท่ี 1   การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
                 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนอสม.ของจังหวัดระยอง จํานวน 377  คน
โดยจําแนกตามโซนพื้นที่  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพหลัก สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม.
และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

ขอมูล จํานวน รอยละ
    โซนพื้นที่

             1. อําเภอวังจันทร
             2. อําเภอบานฉาง
             3. อําเภอปลวกแดง

                 123
                 123
                 131

                 32.6
                 32.6
                 34.7

    เพศ
                   1. หญิง
                   2. ชาย

                 266
                 111

                 70.6
                 29.4

     อายุ ( ป )
                   1. ≤ 30
                   2. 31- 40
                   3. 41-50
                   4. >51

                   55
                 114
                 131
                   77

                 14.6
                 30.2
                 34.7
                 20.4

    การศึกษา
                   1.ประถมศึกษา
                   2. มัธยมศึกษา
                   3. สูงกวาอนุปริญญา

                  262
                    97
                   18

                 69.5
                 25.7
                   4.8
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ตารางที่ 4  (ตอ)

ขอมูล จํานวน รอยละ
    อาชีพหลัก
                   1. เกษตรกรรม
                   2. รับจาง
                   3. คาขาย
         4.อื่น ๆ (แมบาน,ธุรกิจสวนตัว,รับราชการ)

                 182
                   94
                   63
                   38

                 48.3
                 24.9
                 16.7
                 10.1

     สถานภาพสมรส
                   1. โสด
                   2. สมรส
                   3. มาย / หยา / แยก

                   48
                 282
                   47

                12.7
                74.8
                12.5

     ระยะเวลาเปนอสม.( ป )
             1. 1 - 3
             2. 4 - 6
             3. 7 – 9
             4. >10

                 129
                   94
                   67
                   87

                34.2
                24.9
                17.8
                23.1

    หลังคาเรือนรับผิดชอบ (หลัง )
                   1. ≤ 10
                   2. 11- 20
                   3. >21

                 151
                 171
                   55

                40.1
                45.4
                14.6

                 จากตารางที่ 4  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในโซนพื้นที่อําเภอปลวกแดง  จํานวน
131  คน คิดเปนรอยละ 34.7  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 266 คน  คิดเปนรอยละ  70.6  มี
อายุอยูระหวาง 41-50 ป    จํานวน 131 คน   คิดเปนรอยละ 34.7  จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษามากที่สุด จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 69.5  สวนใหญอาชีพหลักคือเกษตรกรรม จํานวน
182 คน คิดเปนรอยละ 48.3    มีสถานภาพสมรสสมรส จํานวน 282 คน  คิดเปนรอยละ 74.8
ระยะเวลาเปนอสม.อยูระหวาง 1-3 ปมากที่สุด  จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 45.5  และสวน
ใหญมีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบอยูระหวาง 11-20 หลัง จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ  45.5
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับคานิยมทางจริยธรรม  สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม และ
            การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  ดังแสดงรายละเอียด
            ในตารางท่ี 5 - 8

ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคานิยมทางจริยธรรม
                 ของกลุมตัวอยาง

คานิยมทางจริยธรรม               X           S.D.         ระดับ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา

              4.01
              4.03
              4.16
              3.96

          0.55
          0.55
          0.53
          0.59

         มาก
         มาก
         มาก
         มาก

รวม               4.04           0.48          มาก

                           จากตารางที่ 5  พบวา กลุมตัวอยางมีคานิยมทางจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X =4.04)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคานิยมทางจริยธรรมอยูในระดับ
มากทั้งส่ีดาน   โดยคานิยมทางจริยธรรมดานมุทิตาสูงที่สุด ( X =4.16)

ตารางที่ 6   คาเฉล่ีย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของส่ิงจูงใจ ของกลุมตัวอยาง

ส่ิงจูงใจ               X           S.D.         ระดับ
         1. ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน
             1.1 เบี้ยประชุม
           1.2 สวัสดิการรักษาพยาบาล

          2. ส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน
       2.1 ความสําเร็จของงาน
        2.2 การไดรับการยอมรับ

              2.3 ลักษณะของงาน

              3.11
              2.71
              3.52
              4.06
              4.18
              3.96
              4.06

          0.88
          1.15
          1.16
          0.57
          0.75
          1.89
          0.73

     ปานกลาง
     ปานกลาง
         มาก
         มาก
         มาก
         มาก
         มาก

รวม               3.68           0.54          มาก
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                 จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางมีส่ิงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.68) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับส่ิงจูงใจที่เปนเงินอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.11)        โดยส่ิงจูงใจที่เปนเงินดานสวัสดิการรักษาพยาบาล      อยูในระดับมาก
( X =3.52)    และส่ิงจูงใจที่เปนเงิน ดานเบี้ยประชุมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.71) ในขณะที่
ส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน อยูในระดับมาก( X =4.06) โดยส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน ดานความสําเร็จของงาน
สูงที่สุด ( X =4.18)

ตารางที่ 7  คาเฉล่ีย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการสนับสนุนทางสังคมของ
                กลุมตัวอยาง

การสนับสนุนทางสังคม               X           S.D.         ระดับ
         1. ดานอารมณ
             - บุคคลในครอบครัว
             - ผูนําชุมชน
             - เจาหนาที่สาธารณสุข
         2. ดานวัสดุอุปกรณ
             - บุคคลในครอบครัว
             - ผูนําชุมชน
             - เจาหนาที่สาธารณสุข
         3. ดานขอมูลขาวสาร
             - บุคคลในครอบครัว
             - ผูนําชุมชน
             - เจาหนาที่สาธารณสุข

              3.75
              3.83
              3.48
              3.94
              3.57
              3.59
              3.34
              3.79
              3.68
              3.62
              3.38
              4.05

          0.59
          1.87
          0.89
          0.78
          0.69
          0.85
          1.03
          0.88
          0.60
          0.89
          0.97
          0.78

         มาก
         มาก
     ปานกลาง
         มาก
         มาก
         มาก
     ปานกลาง
         มาก
         มาก
         มาก
     ปานกลาง
         มาก

รวม               3.68           0.56          มาก

                 จากตารางที่ 7   พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการสนับสนุนทางสังคมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =3.68)  เมื่อพิจารณารายดานเรียงตามลําดับ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการ
สนับสนุนทางสังคมดานอารมณสูงที่สุด( X =3.75)  รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร ( X =3.68)
และดานวัสดุอุปกรณ ( X =3.57) ตามลําดับ
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ตารางที่ 8   คาเฉล่ีย   และคาระดับ  ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยาง
                  จําแนกตามองคประกอบและการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน

การปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

งาน
สาธารณสุขมูลฐาน

6  องคประกอบ
แจง

ขาวสาร
แนะนํา
บริการ

ประสาน
งาน

บําบัด
ทุกข

ทําตนเปน
ตัวอยางที่ดี

รวม ระดับ

1 สุขศึกษา 3.62 3.69 3.27 3.49 3.62 3.54 มาก
2 ควบคุมและปองกัน

โรคประจําถ่ิน 3.75 3.82 3.85 3.62 4.15 3.83 มาก
3 สรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค 3.72 3.64 3.68 3.25 4.01 3.66 มาก
4 คุมครองผูบริโภค 3.35 3.45 3.31 3.55 3.42 3.41 ปานกลาง
5 โภชนาการ 3.21 3.35 3.27 3.07 3.77 3.33 ปานกลาง
6 อนามัยแมและเด็ก

และการวางแผน
ครอบครัว 3.28 3.47 3.10 2.88 3.48 3.24 ปานกลาง

รวม 3.49 3.57 3.41 3.31 3.74 3.50 มาก
ระดับ ปาน

กลาง
มาก ปาน

กลาง
ปาน
กลาง

มาก มาก

                 จากตารางที่ 8    พบวา  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   6  องคประกอบของ
กลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก( X =3.50)  เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา กลุม
ตัวอยางมีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   องคประกอบงานควบคุมและปองกันโรคประจําถิ่น
มากที่สุด ( X =3.83)   และวิธีการทําตนเปนตัวอยางที่ดีมากที่สุด ( X =3.74)
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
            จังหวัดระยอง  จําแนกตามโซนพื้นท่ี   เพศ   อาย ุ  การศึกษา   อาชีพหลัก
            สถานภาพสมรส  ระยะเวลาเปนอสม.   และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ
            ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 9 –28

ตารางที่  9   คาเฉล่ีย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                   ของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามโซนพื้นที่

โซนพื้นที่ อําเภอ           n         X         S.D.        ระดับ
      1
      2
      3

         วังจันทร
         บานฉาง
        ปลวกแดง

        123
        123
        131

       3.32
       3.76
       3.43

       0.50
       0.63
       0.52

    ปานกลาง
        มาก
     ปานกลาง

                 จากตารางที่ 9  พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในโซนพื้นที่อําเภอบานฉางมีการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก( X =3.76) ในขณะที่กลุมตัวอยางที่อยูในโซนพื้นที่อําเภอ
ปลวกแดงและวังจันทรอยูในระดับปานกลาง ( X =3.43, X =3.32 ตามลําดับ)

ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way  ANOVA)    ในการปฏิบัติงาน
                  สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยองจําแนกตามโซนพื้นที่

     แหลงความแปรปรวน         SS        df       MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

   12.856
 128.083

        2
    374

  6.428
  0.342

18.768    .001

               รวม  140.938     376

                 จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา  คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
ของอสม.จําแนกตามโซนพื้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001  แสดงวา อสม.ที่
อยูในโซนพื้นที่แตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตางกันอยางนอยหนึ่งคู  จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe ) ไดผลดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
                   จําแนกตามโซนพื้นที ่เปนรายคู

โซนพื้นที่     บานฉาง ( X =3.76)   ปลวกแดง ( X=3.43)   วังจันทร ( X =3.32)
 บานฉาง   ( X =3.76)
 ปลวกแดง ( X =3.43)
วังจันทร     ( X =3.32)

               -
            0.32*
            0.43*

                -
             0.11                -

* P <.05
                 จากตารางที่ 11  พบวา อสม.ที่อยูในโซนอําเภอบานฉาง  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานแตกตางกับอสม.ที่อยูในโซนอําเภอปลวกแดงและโซนอําเภอวังจันทร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05    ทั้งนี้การปฏิบัติงานของอสม.ที่อยูในโซนอําเภอบานฉางสูงกวาโซนอําเภอ
ปลวกแดง และโซนอําเภอวังจันทร ( X=3.76, 3.43, 3.32 ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตาง

ตารางที่ 12  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                   ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ

เพศ n X S.D. t
หญิง
ชาย

266
111

3.32
3.27

0.67
0.65

0.67

                 จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ( X=3.32 ,3.27 ตามลําดับ)   และการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน
ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 13  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                   ของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุ

อายุ ( ป )           n         X        S.D.        ระดับ
                   ≤   30
                  31 -  40
                  41 -  50
                 > 51

         55
        114
        131
          77

       3.27
       3.45
       3.52
       3.72

       0.65
       0.55
       0.57
       0.66

    ปานกลาง
    ปานกลาง
        มาก
        มาก

                 จากตารางที่ 13  พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41 - 50ป และมากกวา 51 ป มี
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก ( X =3.52,3.72 ตามลําดับ) และกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุต่ํากวา 30 ปลงไป  และอายุระหวาง 31-40 ป    มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.27,3.45 ตามลําดับ)  โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 51 ป มีคาเฉล่ียของการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสูงที่สุด ( X =3.72)       และกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 30 ป  มี
คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับนอยที่สุด ( X =3.27)

ตารางที่ 14    การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ( One – way  ANOVA)   ในการปฏิบัติงาน
                     สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง   จําแนกตามอายุ

     แหลงความแปรปรวน         SS        df       MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

   12.856
 128.083

        2
    374

  6.428
  0.342

18.768    .001

               รวม  140.938     376

                จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จําแนกตามอายุแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001
แสดงวา อสม.ที่มีอายุแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกัน   อยางนอย
หนึ่งคู     จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ( Scheffe )      ไดผลดัง
ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดระยอง จําแนกตามอายุ
                   เปนรายคู

อายุ ( ป )  >51 ( X =3.72)   41-50 ( X=3.52) 31-40 ( X =3.45) ≤ 30 ( X =3.27)

>51    ( X =3.72)
41-50 (  X=3.52)
31-40 ( X =3.45)
≤ 30    ( X =3.27)

            -
         0.20
         0.27*
         0.45*

                -
             0.07
             0.25

               -
            0.17            -

* P <.05
                 จากตารางที่ 15 พบวาอสม.ที่มีอายุมากกวา 51 ป มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
แตกตางกับอสม.ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป และอสม.ที่มีอายุตั้งแต 30 ปลงไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อสม.ที่มีอายุมากกวา 51 ป มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานมากกวา
อสม.ที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป   และอสม.ที่มีอายุตั้งแต 30 ปลงไป  ( X= 3.72 ,3.45 , 3.27 ตาม
ลําดับ)   นอกนั้นไมพบความแตกตาง

ตารางที่ 16  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                   ของกลุมตัวอยาง   จําแนกตามการศึกษา

การศึกษา            n         X        S.D.        ระดับ
               ประถมศึกษา
                มัธยมศึกษา
                > อนุปริญญา

         262
           97
           18

       3.55
       3.38
       3.57

       0.59
       0.65
       0.50

        มาก
    ปานกลาง
        มาก

                 จากตารางที่ 16  พบวา คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขของกลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาและสูงกวาอนุปริญญาข้ึนไปอยูในระดับมาก ( X=3.55, 3.57 ตาม
ลําดับ)  ในขณะที่คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง  ( X=3.38)
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One - way ANOVA)     ในการปฏิบัติงาน
                   สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  จําแนกตามการศึกษา

     แหลงความแปรปรวน             SS        df          MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

           2.15
       138.789

        2
    374

       1.075
       0.371

      2.896

               รวม        140.938     376

                   จากตารางที่ 17  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา  คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แสดงวา
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกันไมแตกตางกัน

ตารางที่ 18  คาเฉล่ีย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                   ของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก        n          X        S.D.        ระดับ
                    เกษตรกรรม
                    รับจาง
                    คาขาย
อื่น ๆ ( แมบาน,ธุรกิจสวนตัว,รับราชการ)

     182
       94
       63
       38

3.43
3.49
3.54
3.81

       0.56
       0.60
       0.59
       0.78

    ปานกลาง
    ปานกลาง
        มาก
        มาก

                 จากตารางที่ 18   แสดงวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย และอาชีพหลักอ่ืนๆ
(แมบาน ,ธุรกิจสวนตัว ,รับราชการ) มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน อยูในระดับ
มาก ( X =3.54, 3.81 ตามลําดับ)     ในขณะที ่กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง มี
คาเฉล่ียของการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง( X =3.43, 3.49 ตามลําดับ)   โดยกลุมตัวอยางที่มี
อาชีพอ่ืน ๆ (แมบาน, ธุรกิจสวนตัว, รับราชการ) มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
มากที่สุด ( X =3.81)      และ       กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานนอยที่สุด ( X =3.43 )
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ตารางที่ 19   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way  ANOVA)  ในการปฏิบัติงาน
                    สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  จําแนกตามอาชีพหลัก

  แหลงความแปรปรวน             SS        df          MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

           4.481
       136.458

        3
    374

       1.494
       0.366

      4.082       .01

               รวม        140.938     376

                 จากตารางที่ 19  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา  คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จําแนกตามอาชีพหลัก   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01  แสดงวา อสม.ที่มีอาชีพหลักแตกตางกันมีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกัน
อยางนอยหนึ่งคู  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  ได
ดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
                   จําแนกตามอาชีพหลัก  เปนรายคู

อาชีพหลัก      อาชีพอื่นๆ
     ( X=3.81)

        คาขาย
    ( X=3.54)

      รับจาง
 ( X =3.49)

     เกษตรกรรม
     ( X =3.43)

อาชีพอื่นๆ   ( X =3.81)
คาขาย        ( X=3.54)
รับจาง         ( X =3.49)
เกษตรกรรม ( X =3.43)

            -
         0.27
         0.31
         0.37*

-
0.04
0.10

-
0.06 -

* P <.05
                 จากตารางที่ 20  พบวา  อสม.ที่มีอาชีพหลักอ่ืน ๆ  ( แมบาน, ธุรกิจสวนตัว,รับราชการ)
มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกับอสม.ที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05     ทั้งนี้ อสม.ที่มีอาชีพหลักในกลุมอ่ืน ๆ ( แมบาน, ธุรกิจสวนตัว,รับราชการ)
มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสูงกวาอสม.ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ( X=3.81,3.43 ตามลําดับ )
นอกนั้นไมพบความแตกตาง
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ตารางที่  21   คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                     ของกลุมตัวอยาง    จําแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส        n         X        S.D.        ระดับ
                        โสด
                       สมรส
                มาย / หยา / แยก

      48
     282
       47

       3.25
       3.53
       3.57

       0.66
       0.57
       0.70

    ปานกลาง
        มาก
        มาก

                 จากตารางที่ 21  พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสสมรสและสถานภาพสมรส
มาย / หยา / แยก มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก ( X=3.53, 3.57
ตามลําดับ) ในขณะที่ กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสโสดมีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ( X=3.25)

ตารางที่ 22  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One - way ANOVA)     ในการปฏิบัติงาน
                   สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง   จําแนกตามสถานภาพสมรส

  แหลงความแปรปรวน             SS        df          MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

          3.585
       137.353

        3
    373

       1.195
       0.368

    3.245      .001

               รวม        140.938     376

                จากตารางที่ 22   ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม. จําแนกตามสถานภาพสมรสแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.001  แสดงวา  อสม.ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน  มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
แตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู        ดวยวิธีการของเชฟเฟ
( Scheffe )   ไดดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
                    จังหวัดระยอง   จําแนกตามสถานภาพสมรส เปนรายคู

สถานภาพสมรส     มาย / หยา / แยก
          ( X=3.57)

        สมรส
    ( X=3.53)

      โสด
 ( X =3.25)

   มาย / หยา / แยก ( X =3.57)
   สมรส                  ( X  =3.53)
   โสด                     ( X =3.25)

               -
             0.03
             0.32*

           -
         0.28*           -

* P <.05
                 จากตารางที่ 23  พบวา   อสม.ที่มีสถานภาพสมรส มาย /หยา / แยก กับสถานภาพ
สมรสสมรสและสถานภาพโสด มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05        ทั้งนี้อสม.ที่มีสถานภาพสมรส มาย / หยา / แยก มีการปฏิบัติงานสูงกวา
อสม.ที่มีสถานภาพสมรสโสด ( X=3.57, 3.25 ตามลําดับ)   โดยอสม.ที่มีสถานภาพสมรสสมรสมี
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสูงกวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสโสด ( X= 3.53, 3.25
ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตาง

ตารางที่ 24    คาเฉล่ีย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                     ของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระยะเวลาเปนอสม.

ระยะเวลา ( ป )            n          X        S.D.        ระดับ
                   1 - 3
                   4 - 6
                   7 – 9
                   > 10

         129
           94
           67
           87

       3.44
       3.56
       3.51
       3.53

       0.60
       0.55
       0.68
       0.62

    ปานกลาง
        มาก
        มาก
        มาก

                 จากตารางที่ 24  พบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาเปนอสม.4-6 ป, 7-9 ป  และ มาก
กวา10 ป ข้ึนไป มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก( X=3.56, 3.51,
3.53 ตามลําดับ)  ในขณะที ่กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาเปนอสม.1-3 ป  มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติ
งานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับปานกลาง ( X=3.44)
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ตารางที่  25   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA )  ในการปฏิบัติงาน
                     สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  จําแนกตามระยะเวลาเปนอสม.

  แหลงความแปรปรวน           SS        df        MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

        0.909
    140.030

        3
    373

     0.303
     0.375

    0.807      .491

               รวม      140.938     376

                 จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม.  จําแนกตามระยะเวลาเปนอสม.ไมแตกตางกัน  แสดงวาการปฏิบัติ
งานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. ที่มีระยะเวลาเปนอสม.แตกตางกันไมแตกตางกัน

ตารางที่  26   คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
                     จังหวัดระยอง   จําแนกตามจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ

หลังคาเรือนรับผิดชอบ ( หลัง )        n          X        S.D.        ระดับ
                   ≤  10
                  11 - 20
                  > 21

     151
     171
       55

       3.34
       3.54
       3.83

       0.60
       0.54
       0.68

    ปานกลาง
        มาก
        มาก

                 จากตารางที่ 26  พบวา อสม.ที่มีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง 11–20 หลัง
และมากกวา 21 หลัง มีคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก ( X=3.54,
3.83 ตามลําดับ) ในขณะที ่อสม.ที่มีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบจํานวนตั้งแต 10 หลังลงไป   มี
คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับปานกลาง ( X=3.34)
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ตารางที่ 27  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  ในการปฏิบัติงาน
                  สาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง จําแนกตามจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ

  แหลงความแปรปรวน             SS        df          MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

         10.222
       130.716

        3
    374

       5.111
       0.350

    14.624      .001

               รวม        140.938     376

                 จากตารางที่ 27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา    คาเฉล่ียของการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม. จําแนกตามจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.001  แสดงวา อสม.ที่มีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบแตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู   ดวยวิธีการของเชฟเฟ ( Scheffe )  ไดดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
                   จําแนกตามจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ เปนรายคู

หลังคาเรือนรับผิดชอบ ( หลัง)    >21 ( X =3.83)   11-20 ( X=3.54)     ≤ 10 ( X =3.34)

       > 21    ( X =3.83)
       11- 20   ( X=3.54)
        ≤  10   ( X =3.34)

            -
         0.29*
         0.49*

                -
             0.20*                -

                 จากตารางที่ 28 พบวา อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบมากกวา 21  หลังข้ึนไป มีการ
ปฏิบัติงานแตกตางกับอสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง  11 - 20  หลัง และ 10 หลังลงไป
ทั้งนี้อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบมากกวา 21 หลัง มีการปฏิบัติงานสูงกวาอสม.ที่มีหลังคาเรือน
รับผิดชอบระหวาง 11-20  หลัง และ 10 หลังลงไป ( X =3.83, 3.54, 3.34 ตามลําดับ)      และ
อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง 11 - 20 หลัง       มีการปฏิบัติงานแตกตางกับอสม.ที่มี
หลังคาเรือนรับผิดชอบ จํานวน 10 หลังลงไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   โดย อสม.ที่มี
หลังคาเรือนรับผิดชอบจํานวนระหวาง  11 - 20 หลัง มีการปฏิบัติงานสูงกวา อสม.ที่มีหลังคาเรือน
รับผิดชอบจํานวนตั้งแต 10 หลังลงไป  ( X = 3.54, 3.34   ตามลําดับ)
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ตอนท่ี 4   การวิเคราะหตัวแปรคานิยมทางจริยธรรม  สิ่งจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม
             ท่ีสามารถทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
                 ในการวิเคราะหตัวแปร คานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ  และการสนับสนุนทางสังคม
เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
                 4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไดแก คานิยมทางจริยธรรม
ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
ดังรายละเอียดตารางที่ 29

ตารางที่ 29  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การ
                  สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง

ตัวแปร             Y          X1         X2       X3

 การปฏิบัติงานสสม.ของอสม.( Y )
คานิยมทางจริยธรรม ( X1 )
ส่ิงจูงใจ    (X2 )
การสนับสนุนทางสังคม( X3 )

            -
         0.49***
         0.34***
         0.59***

           -
     0.51***
     0.55***

         -
    0.48***        -

*** P <.001
                 จากตารางที่ 29  พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ไดแก   คานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุนทางสังคม   และการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม.มีความสัมพันธอยูระหวาง 0.34 ถึง  0.59  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001
โดยที่การสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง มีความ
สัมพันธมากที่สุด (r=0.59) และส่ิงจูงใจในการทํางานกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ
อสม.มีความสัมพันธนอยที่สุด(r =0.34 )    และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวย
กันเอง ไดแก คานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ  และการสนับสนุนทางสังคม  มีความสัมพันธอยู
ระหวาง 0.48 ถึง 0.55 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยที่คานิยมทางจริยธรรมกับการ
สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r=0.55)    และส่ิงจูงใจกับการสนับสนุนทาง
สังคม มีความสัมพันธกันนอยที่สุด   (r =0.48)
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                 4.2  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก คานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจในการทํางาน  และการ
สนับสนุนทางสังคม  ที่มีอิทธิพลในการทํานายการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดระยอง          ดังราย
ละเอียดในตารางที่  30

ตารางที่ 30  การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุข
                  มูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง       โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
                  ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  ( Stepwise Multiple Regression Analysis)

          ตัวแปร   R    R2 R2 Change     B   Beta    t Sig.
การสนับสนุนทางสังคม( X3 )
คานิยมทางจริยธรรม( X1 )

.595

.625
  .354
  .390

    .354
    .036

  .504
  .288

  .466
  .230

9.571
4.722

.001

.001
Constant ( a )=0.487       S.E.=0.479                        F= 119.710                  Sig. F=.001

                 จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการพบวา
                 การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ 1 มีประสิทธิ
ภาพในการทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง รอยละ 35.40 และ
เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยองมากที่สุด
                 คานิยมทางจริยธรรมเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ 2  มีประสิทธิ
ภาพในการทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง    เพิ่มข้ึนรอยละ  3.6
ทั้งนี้  การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมทางจริยธรรม      สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานได รอยละ 39
                จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  การสนับสนุนทางสังคม  และคานิยมทางจริยธรรมมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  ในขณะที่  ส่ิงจูงใจ   ไมมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  ดังสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
                                             Y = .487 +  .504 (X3)  +  .288 (X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
                                             Z = .466 (X3)  +  .230 (X1)
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บทท่ี 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

                 การศึกษาอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม ตอการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัดระยอง          คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) ระดับคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง     2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. ที่มี
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก โซนพื้นที่  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลา
เปนอสม. และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบแตกตางกัน  3) อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม
ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
โดยประชากรเปนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จังหวัดระยอง  ที่ไดปฏิบัติงานมาแลวอยางนอย
1ป  จํานวน 6,580 คน    กลุมตัวอยางในการวิจัยไดมาโดยสุมตัวอยาง   โดยวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน   ไดกลุมตัวอยางจํานวน  377  คน    เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน คารอยละ (%)   คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใชคาที ( t-test )   การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA)      และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple  Regression  Analysis)

สรุปผลการวิจัย
                 จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
                 1. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยาง   พบวา สวนใหญอยูในโซนพื้นที่อําเภอ
ปลวกแดง  จํานวน  131  คน คิดเปนรอยละ 34.7  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 266 คน  คิด
เปนรอยละ  70.6  มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป    จํานวน 131 คน   คิดเปนรอยละ 34.7  จบการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 69.5  สวนใหญอาชีพหลัก
คือเกษตรกรรม จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 48.3    มีสถานภาพสมรสสมรส จํานวน 282 คน
คิดเปนรอยละ 74.8    ระยะเวลาเปนอสม.อยูระหวาง 1-3 ปมากที่สุด  จํานวน 129 คน คิดเปน
รอยละ 45.5  และสวนใหญมีจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบอยูระหวาง 11-20 หลัง จํานวน 171
คน คิดเปนรอยละ  45.5
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                 2. การวิเคราะหระดับคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม และการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
                     2.1 การวิเคราะหระดับคานิยมทางจริยธรรม       พบวา   กลุมตัวอยางมีคานิยมทาง
จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.04)   เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมี
คานิยมทางจริยธรรมอยูในระดับมากทั้งส่ีดาน โดยคานิยมทางจริยธรรมดานมุทิตาสูงที่สุด
( X =4.16)
                     2.2 การวิเคราะหระดับส่ิงจูงใจ พบวา กลุมตัวอยางมีส่ิงจูงใจในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( X =3.68) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับส่ิงจูงใจที่เปน
เงินอยูในระดับปานกลาง( X =3.11)  โดยส่ิงจูงใจที่เปนเงินดานสวัสดิการรักษาพยาบาล    อยูใน
ระดับมาก ( X =3.52)  และส่ิงจูงใจที่เปนเงิน ดานเบี้ยประชุมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.71)
ในขณะที่ส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงินอยูในระดับมาก( X =4.06) โดยส่ิงจูงใจที่ไมเปนเงิน ดานความสําเร็จ
ของงานสูงที่สุด ( X =4.18)
                     2.3 การวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคม พบวา  พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ
การสนับสนุนทางสังคมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.68)     เมื่อพิจารณารายดานเรียง
ตามลําดับ  กลุมตัวอยางมีระดับการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณสูงที่สุด( X =3.75)  รองลงมา
คือ ดานขอมูลขาวสาร ( X =3.68)    และดานวัสดุอุปกรณ ( X =3.57) ตามลําดับ
                     2.4 การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวา    การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน   6  องคประกอบของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก( X =3.50)
เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน องค
ประกอบงานควบคุมและปองกันโรคประจําถิ่นมากที่สุด ( X =3.83) และวิธีการทําตนเปนตัวอยาง
ที่ดีมากที่สุด ( X =3.74)

                 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง
จําแนกตาม โซนพื้นที ่  เพศ  อายุ การศึกษา  อาชีพหลัก  สถานภาพสมรส   ระยะเวลาเปนอสม.
และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบที่แตกตางกัน  ปรากฏผลดังนี้
                     3.1 การเปรียบเทียบความแตกตาง  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง จําแนกตามโซนพื้นที่    พบวา     อสม. ในโซนพื้นที่อําเภอบานฉาง มีการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับมาก ( X =3.76 )   ในขณะที่อสม.ในโซนพื้นที่อําเภอปลวกแดง
และวังจันทรอยูในระดับปานกลาง ( X =3.43, X =3.32 ตามลําดับ )
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                     3.2 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง จําแนกตามเพศ พบวา อสม.ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง ( X=3.32,3.27 ตามลําดับ)  และคาเฉล่ียของการปฏิบัติงานของอสม.ที่มีเพศตางกัน ไม
แตกตางกัน แสดงวา   การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. ที่มีเพศแตกตางกัน ไมแตกตาง
กัน
                     3.3  การเปรียบเทียบความแตกตาง  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง จําแนกตามอายุ   พบวา  อสม.ที่มีอายุมากกวา 51 ป มีการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานแตกตางกับอสม.ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป และอสม.ที่มีอายุตั้งแต 30 ปลงไป อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อสม.ที่มีอายุมากกวา 51 ป มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
มากกวา อสม.ที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป   และอสม.ที่มีอายุตั้งแต 30 ปลงไป  ( X= 3.72, 3.45,
3.27 ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตาง
                     3.4 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง จําแนกตามการศึกษา พบวา  คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ
อสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แสดงวา การปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกันไมแตกตางกัน
                     3.5 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง  จําแนกตามอาชีพหลัก พบวา อสม.ที่มีอาชีพหลักอ่ืน ๆ  ( แมบาน, ธุรกิจสวนตัว,รับ
ราชการ) มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกับอสม.ที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05     ทั้งนี้ อสม.ที่มีอาชีพหลักในกลุมอ่ืน ๆ ( แมบาน,  ธุรกิจสวนตัว,
รับราชการ) มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสูงกวาอสม.ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ( X=3.81,3.43
ตามลําดับ ) นอกนั้นไมพบความแตกตาง
                     3.6 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง  จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา อสม.ที่มีสถานภาพสมรส มาย /หยา / แยก กับ
สถานภาพสมรสสมรส และสถานภาพโสด มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกัน  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05        ทั้งนี้อสม.ที่มีสถานภาพสมรส มาย / หยา / แยก มีการปฏิบัติ
งานสูงกวา อสม.ที่มีสถานภาพสมรสโสด ( X=3.57, 3.25 ตามลําดับ)   และอสม.ที่มีสถานภาพ
สมรสสมรสมีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสูงกวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสโสด ( X=
3.53, 3.25 ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตาง
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                     3.7 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง  จําแนกตามระยะเวลาเปนอสม. พบวา    คาเฉล่ียของการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม. จําแนกตามระยะเวลาเปนอสม.  ไมแตกตางกัน           แสดงวาการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอสม. ที่มีระยะเวลาเปนอสม.แตกตางกันไมแตกตางกัน
                     3.8 การเปรียบเทียบความแตกตาง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง  จําแนกตามจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ  พบวา   อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบ
มากกวา 21  หลังข้ึนไป มีการปฏิบัติงานแตกตางกับอสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง  11 -
20  หลัง และ 10 หลังลงไป ทั้งนี้อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบมากกวา 21 หลัง มีการปฏิบัติงาน
สูงกวาอสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง 11-20  หลัง และ 10 หลังลงไป ( X =3.83, 3.54,
3.34 ตามลําดับ)      และอสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบระหวาง 11 - 20 หลัง       มีการปฏิบัติ
งานแตกตางกับอสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบ จํานวน 10 หลังลงไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05   โดย อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบจํานวนระหวาง  11 - 20 หลัง    มีการปฏิบัติงาน
สูงกวา อสม.ที่มีหลังคาเรือนรับผิดชอบจํานวนตั้งแต 10 หลังลงไป  ( X = 3.54, 3.34   ตามลําดับ)
                 4. การวิเคราะหตัวแปรคานิยมทางจริยธรรม  ส่ิงจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม ที่
สามารถทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง  พบวา การสนับสนุน
ทางสังคมเปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานายการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง รอยละ 35.40 และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยองมากที่สุด
                     คานิยมทางจริยธรรมเปนตัวแปร  ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ 2   มี
ประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง    เพิ่มข้ึน
รอยละ  3.6  ทั้งนี้  การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมทางจริยธรรม      สามารถรวมกันทํานาย
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานได รอยละ 39
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                 การอภิปรายผล
                 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
                 1. ระดับคานิยมทางจริยธรรม สิ่งจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม และการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังน้ี
                      1.1 ผลการวิเคราะหระดับคานิยมทางจริยธรรมของอสม. พบวา ในภาพรวม มี
ระดับคานิยมทางจริยธรรมอยูในระดับมาก  แสดงวา อสม.จังหวัดระยองสวนใหญเห็นคุณคาของ
การกระทําความดีเพื่อสวนรวม และไดยึดถือปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัยและบุคลิกภาพของตนเอง  ซึ่ง
คานิยมทางจริยธรรมนี้มีอิทธิพลเปนแรงจูงใจใหมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติความถูกตอง
ดีงาม ไดสอดคลองกับคานิยมที่ตนเองยึดถือ  เกิดเปนความสํานึกในการทําความดีเพื่อสวนรวม
และมีความสุขใจ เมื่อตนไดทําประโยชนตอสวนรวม   และอสม.ไดยึดถือคําสอนของพุทธศาสนา
เปนหลักในการดําเนินชีวิต  นําหลักจริยธรรมของพุทธศาสนาเปนแบบแผนของความรูสึกนึกคิด
คานิยมและความประพฤติในชีวิตประจําวัน เชน ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว   ความเมตตากรุณา  บาป-
บุญ เปนตน ( พนัส  หันนาคินทร   2523 : 48-50 )  อสม.สวนใหญมีอายุในชวงวัยผูใหญ  ยอมมี
ประสบการณผานมาในชีวิตมากมายที่สามารถแยกแยะ วาส่ิงใดที่ตนทําแลวเกิดความสบายใจ
เปนความสุขใจที่ไดรับจากการชวยเหลือผูอ่ืน  หรือ การจะทําความดีนั้น ควรทําอยางไร และ
ประกอบกับกระแสสังคมไทยในปจจุบัน ไดปลุกสํานึกใหคนไทยตองชวยเหลือกันในการแกไข
ปญหาสังคม    ชุมชนจะถูกกระตุนใหมีความรวมมือรวมแรงใจ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงพลังของชุมชน
ที่เขมแข็ง การรวมมือกันทํากิจกรรมในหลาย ๆ รูปแบบ อาจเปนการขอความรวมมือจากเจาหนาที่
หรือส่ือสารมวลชนตาง ๆ ก็ตาม ทําใหคนในชุมชนเกิดสํานึกรวมกัน  ส่ิงที่เปนผลตามมาก็คือ
ความผูกพันดานจิตใจ  ความสนิทสนมระหวางกัน   ยอมเกิดเปนความเอ้ืออาทร    มีจิตใจเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผกันมากข้ึน   ซึ่งนับวาเปนคุณธรรมดั้งเดิมของชาวไทยที่ควรธํารงไว ( สุรพล  พยอมแยม
2545: 80 )   และการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมนั้นเปนการใหอยางหนึ่ง  แตเหนือการใหทางวัตถุ
เพราะเปนการใหตัวเราเอง  คือ        การใหแรงกาย   แรงปญญา  ซึ่งมีอานิสงคเปนอเนกประการ
( ประเวศ วะสี 2545:7)  ดวยจิตใจที่มีคุณธรรมเปนพื้นฐาน  จึงทําให สมัครเขามาเปน อสม.เพราะ
ไดทําประโยชนตอสวนรวม
                      1.2  ผลการวิเคราะหระดับส่ิงจูงใจ   ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.
จังหวัดระยอง  พบวา    ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นตอส่ิงจูงใจอยูในระดับมาก      แสดงวา
ส่ิงจูงใจมีอํานาจใหอสม.เกิดแรงจูงใจ    ในการเปนอาสาสมัครหรือปฏิบัติหนาที่อสม.ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก อธิบายไดวา    ส่ิงจูงใจที่รัฐไดจัดสวัสดิการใหนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการของอสม.ไดในระดับมากนั้น     ยังไมสามารถกระตุนใหอสม.เกิดแรงจูงใจที่จะ
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ทํางานใหประสบความสําเร็จได      จากผลการศึกษาของนัทธมน  เฉียบแหลม (2543 : บทคัดยอ)
พบวา  การปฏิบัติงานของอสม.   ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) จังหวัดระยอง ป 2543
อสม. รอยละ 21.5   ที่สามารถปฏิบัติงานที่ศสมช.ไดสม่ําเสมอ       ผลการปฏิบัติงานที่ศสมช.ของ
อสม.อยูในระดับต่ํา   เปนเพราะวา ส่ิงจูงใจที่จัดใหตอบแทนการทํางานอสม.และวิธีการดําเนิน
งานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมานั้น  สามารถทําใหอสม.เกิดความตองการที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จไดในระดับหนึ่งเทานั้น  กลวิธีมิไดรับการเนนย้ําถึงความสําคัญของการเปนอาสา
สมัครเพื่อสังคม    และ มุมมองการทํางานสาธารณสุขมูลฐานในมุมแคบ   ในการจัดอบรมตาง ๆ   
มิไดเอ้ือใหเกิดทักษะในการทํางานแบบสรางสรรค  ซึ่งเปนรูปแบบเดิม ๆ และ  ในการดําเนินงาน
โครงการใหความรูกับอสม.  การเขารับความรู อบรมตาง ๆ   เจาหนาที่จะมีการจัดสรรงบประมาณ
เปนเบี้ยเล้ียงใหกับอสม. สอดคลองกับการวิเคราะหและประเมินเงื่อนไขในการกําหนดผลงานและ
กระบวนการของการสาธารณสุขมูลฐาน พบวา การใชผลประโยชนของ อสม.เปนแรงจูงใจในการ
ทํางาน ไดผลเพียงระดับหนึ่งเทานั้น  แมไมใชผลประโยชนมากนัก แตอาจสรางความสับสนใหเกิด
ข้ึนได  คือ    ความสับสนของการรับรูในการเปนผูชวยเจาหนาที่ของอสม.  แทนที่จะเปนอาสา
สมัคร ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในกลุมเจาหนาที่และอสม. และความสับสนที่เกิดข้ึนกับประชาชนวาอสม.คือ 
บุคคลพิเศษที่แตกตางจากชาวบาน  การใหรางวัลมากเทาไรยิ่งทําใหอสม.หางไกลจากชาวบาน
เทานั้น และพบวา เจาหนาที่และอสม. สวนใหญเห็นดวย และตองการใหมีการจายคาตอบแทน
และ สวัสดิการเพิ่มข้ึนใหอสม.    เพื่อเปนแรงจูงใจและแรงเสริมในการทํางาน (ประสิทธ ลีระพันธ 
และคณะ 2544 : ข - ค)
                 ในการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดระยองนั้น   มีความตองการทํางานใหประสบความ
สําเร็จ ไดรับการยอมรับ  การมีสวนรวมโดยใชความคิดริเร่ิม สรางสรรค เปนความคาดหวังผล
ประโยชนที่จะไดจากการเขารวมทํางานเพื่อชุมชนนั้น  ทั้งนี้เพราะมนุษยสวนใหญมักจะแสวงหา
ผลประโยชนจากความสัมพันธระหวางกัน  เพื่อใหไดรับประโยชนที่ตนเองคาดหวังไว ซึ่งถือเปน
การแลกเปล่ียนส่ิงตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของตนเอง (เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ, อางถึง
ใน วรจิตร หนองแก 2540:105) และสอดคลองกับคํากลาวของพระธรรมปฎก (2541ก :69-70) ที่
ไดกลาวถึงชุมชนและสังคมวา เรามีชุมชนและองคกรข้ึนมาเพื่อสรางโอกาสใหแกบุคคล ที่เขาจะได
บอกแจงความตองการของเขาและส่ิงที่เขาตองการ เรามีความเขาใจเบื้องตนวา มนุษยหวัง
ประโยชนจากการเขาไปอยูและคงยังอยูรวมสังคม การทํางานของเจาหนาที่จึงควรกระตุนใหเกิด
ส่ิงจูงใจประเภทนี้ จะทําใหงานบรรลุเปาหมายไดมากข้ึน    ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของอสม.จังหวัดระยอง     จึงมีความสอดคลองกับการประเมินเจาหนาที่สถานีอนามัยที่ทํางาน
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ใกลชิดอสม.มากที่สุด  พบวาบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ อสม.สวนใหญปฏิบัติงานได
ดีมากในการใหความรวมมือ และชวยเหลือตามงานที่ไดรับมอบหมายเปนประจําหรือเจาหนาที่
รองขอใหชวยเหลือเปนคร้ังคราว แตงานที่เปนไปในลักษณะของการมีสวนรวมในเชิงรุกยังเกิดข้ึน
ไมมากนัก  เชน การริเร่ิมคนหาปญหา   การวางแผนแกปญหา     การดําเนินงานโดยอิสระและ
การติดตามประเมินผลกันเอง       พัฒนาการของอสม.ตามบทบาทดังกลาว   ยังไดรับการยอมรับ
และเชื่อมั่นจากเจาหนาที่สวนใหญ(ไมนอยกวารอยละ 70) วาสามารถพัฒนาตอไปที่จะทําใหเกิด
อสม. และชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพได ( พรทิพย  สุประดิษฐ และคณะ  2543 : 5 –
6 ) และผูวิจัยพบวา   โรงพยาบาลบานฉาง สามารถพัฒนาการทํางานของอสม.ใหเปนชุมชนที่
สามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได เพราะอสม.สวนใหญมีโอกาสไดเรียนรูการทํางานแบบใชความ
คิดสรางสรรค  มีการติดตามประเมินผล   ไดรับการยอมรับจากเพื่อนบานและเจาหนาที่  รวมถึงได
รับรูถึงความสําเร็จของงาน   ในผลงานที่อสม.ไดรวมกันทํา
                      1.3 ผลการวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคม ตอการปฏิบัติงานของอสม.
จังหวัดระยอง  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  แสดงวา ส่ิงที่ อสม.ไดรับการชวยเหลือ เกื้อกูล
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน จากบุคคลในครอบครัว  ผูนําชุมชน  และเจาหนาที่
สาธารณสุข นั้น สามารถทําใหอสม.ทํางานสาธารณสุขมูลฐานดวยความสบายใจ  ไมกอเกิด
ความเครียด หรือทํางานดวยความทุมเท เสียสละอยางเต็มที่ เต็มกําลังได อธิบายไดวา ลักษณะ
ของงานสาธารณสุขมูลฐานเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง   และผูที่เปนอาสาสมัครเพื่อสังคมนั้น
ตองมีความพรอมในดานสวนตัว ไมวาจะเปนสุขภาพ  เวลา  เศรษฐสถานะ   ความตองการชวย
เหลือผูอ่ืน  การส่ือสารกับผูอ่ืน  บุคลิกภาพ เปนตน    การสนับสนุนทางสังคมที่แตกตางกันตาม
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย ไมวาเปนครอบครัว  ผูนําชุมชน หรือเจาหนาที่สาธารณสุข จะสงผล
ตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดวย  การสนับสนุนตองมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ไมสรางใหเกิด
ความสับสน     ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา (2541:66,82-84)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอสม.ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัด
สุพรรณบุรี  พบวา  งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานความเพียงพอของงบประมาณ  การ
สนับสนุนดานความรูอยางตอเนื่องของเจาหนาที่        ความรวมมือของประชาชน     การใหเกียรติ
ยกยองเชื่อถือจากประชาชน  ความรูสึกภาคภูมิใจของอสม.  ความเพียงพอของการนิเทศ  การรับรู
บทบาทในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจของอสม.ตอสวัสดิการและคาตอบแทน  ความสามารถ
และทักษะในการใหบริการ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอสม.ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) และสุรพล  พยอมแยม  (2545: 15-17) ไดกลาวถึงการสนับสนุนทางสังคม วา  ส่ิง
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ที่ตองมีในชุมชน  ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของแตละชุมชนอยางหนึ่ง คือ ตองจัดใหมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลระหวางกัน (Mutual support)  ดังนั้น การสนับสนุน   ชวยเหลือ    การอาสาสมัครกระทํา
กิจกรรมบางอยางเพื่อลดขอจํากัดของผูอ่ืน   จึงเปนส่ิงจําเปนที่จะทําใหชุมชนดํารงอยูตอไปได
จากการวิจัย พบวา  แหลงสนับสนุนจากผูนําชุมชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน
แสดงวา  การชวยเหลือ  เกื้อกูล ที่อสม.ไดรับจากผูนําชุมชนนั้นควรที่จะตองมีมากข้ึนอีก  โดย
อสม.ตองประสานงานหรือขอความชวยเหลือจากชุมชนใหมากข้ึน  และในการทํางานในแผน
พัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9   ที่เนนการกระจายอํานาจสูชุมชน        การประชาคมสุขภาพ  และ
ศักยภาพของอสม.ตองมีความพรอมที่จะทํางานรวมกับองคกรในชุมชนใหมากข้ึนดวย
                     1.4 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก อสม.สามารถปฏิบัติงานการควบคุมและปองกันโรคประจําถิ่น
ไดมากที่สุด  โดยวิธีการทําตนเปนตัวอยางที่ดี        อธิบายไดวา  ผลจากการจัดรณรงคพรอมกัน
ทั่วประเทศ  ในโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  และการรณรงคหยอดวัคซีนปองกัน
โรคโปลิโอที่ผานมานั้น เปนการรณรงคอยางตอเนื่องติดตอกันหลายป จังหวัดระยองไดจัดรณรงค
โดยให อสม.ไดมีสวนรวม ในการดูแลครอบครัวตนเองและเพื่อนบาน   ซึ่งในการที่จะแนะนําผูอ่ืน
ไดนั้น อสม.ก็ควรที่จะทําตนเปนตัวอยางที่ดี  เพื่อภาพลักษณที่ดีในการทํางานอาสาสมัคร   และ
ไดมีความรู ความเขาใจดีกวาชาวบานทั่วไป ทําใหเห็นความสําคัญของการปองกันโรค  สอดคลอง
กับการศึกษาของสุพจน  จิตสงวนสุข ( 2543 : บทคัดยอ )  ศึกษาการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัด
สระบุรี พบวา    การรับรูความสามารถแหงตนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถ
ทํานายผลการปฏิบัติงานได   และสอดคลองกับ และ นัทธมน  เฉียบแหลม (2543:บทคัดยอ)
ศึกษาผลการปฏิบัติงานของอสม.  ในศสมช.จังหวัดระยอง ป 2543 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ทักษะในการใหบริการ ความรูในการปฏิบัติงาน และการนิเทศงานของเจาหนาที่
สอดคลองกับการศึกษาของเกรียงศักดิ์  กําเนิดกาญจน (2540: 43-46) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของ อสม.เพื่อบรรลุสุขภาพดีถวนหนา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา     อสม.ปฏิบัติ
งานตามบทบาทหนาที่ในระดับดีมาก ไดแก การแจงขาวการเคล่ือนไหว  ความกาวหนาในกิจกรรม
สาธารณสุขใหแกชาวบาน แนะนําชาวบานเร่ืองการใชบริการสาธารณสุข        กระตุนเตือนใหผู
ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนปองกันโรค  และชั่งน้ําหนักเพื่อคนหาเด็กขาดสารอาหาร
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                2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของอสม. จังหวัดระยอง    จําแนกตาม   โซนพื้นท่ี   เพศ  อายุ การศึกษา  อาชีพหลัก  
สถานภาพสมรส   ระยะเวลาเปนอสม.และจํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ  มีรายละเอียด
ดังน้ี
                        2.1 โซนพื้นที่  ผลการวิเคราะห พบวา อสม.ที่อยูโซนพื้นที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติ
งานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 1  
โดยการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.โซนพื้นที่อําเภอบานฉางมีการปฏิบัติงานแตกตาง
กับ อสม.ในโซนพื้นที่อําเภอปลวกแดงและอําเภอวังจันทร    จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล  ผูวิจัยพบ
วา  การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.โรงพยาบาลบานฉางมีความโดดเดน จากที่อ่ืน ๆ 
คือ  อสม.สามารถดําเนินการประชุมไดเองตามวาระการประชุม  เจาหนาที่เปนผูประสานงาน  
และติดตามงาน โดยประธานอสม.เปนผูดําเนินการประชุม  กําหนดแบงหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ชัดเจน  อสม.มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาชุมชน  มีจัดตั้งสหกรณข้ึนในชุมชน  รวมกันคิด  รวม
กันทํา   เจาหนาที่กับอสม.มีความเปนกันเอง  ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  มีการวางตัวที่เหมาะสม   
วิธีการเขามาเปนอสม.ตองผานการสอบขอเขียนและสัมภาษณ ในเกณฑที่กําหนดไว    มีการจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพของอสม.  และมีการติดตามนิเทศอยางตอเนื่อง            ความแตกตางอีก
ประการหนึ่งคือ       อําเภอบานฉางตั้งอยูในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเล   
วิถีชีวิตของอสม.มีความเปนอยู  เศรษฐสถานะ  การรับรูขาวสาร  การคมนาคม       ประกอบกับ
เจาหนาที่มีวิสัยทัศนของนักพัฒนาสาธารณสุข  ทําใหอสม.โรงพยาบาลบานฉางมีการปฏิบัติงาน
แตกตางกับอสม.ในโซนพื้นที่อําเภอปลวกแดงและวังจันทร
                        2.2 เพศ  ผลการวิเคราะห  พบวา  อสม.เพศหญิง  และเพศชายมีการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2  แสดงวา เพศของอสม.ไม
มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน   อธิบายไดวา ลักษณะงาน     วิธีการ  และบทบาทของ
อสม.สามารถทําไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย  เปนทักษะที่สรางไดจากความสนใจ และความชอบ
เฉพาะบุคคลซึ่งไมเกี่ยวกับเพศ  สอดคลองกับการศึกษาของสุพจน  จิตสงวนสุข (2543 :บทคัดยอ)
ศึกษาการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดสระบุรี พบวา  คุณลักษณะทางประชากร (เพศ) ไมมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของอสม.  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสุนทร  ทองคง (2527: 91)
ที่ไดศึกษาปจจัย  ที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอสม.จังหวัดนครสวรรค       ใน
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของอสม. คือ   เพศ    ดังนั้นเพศหญิง  หรือ  เพศชาย จะมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ของอสม.หรือไม อาจตองมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของ   และจากขอมูลที่ไดพบวา อสม.เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 70.6 แสดงวา เพศหญิงมีความสนใจดาน
สุขภาพและใหความสําคัญกับการทําประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาเพศชาย  สอดคลองกับการ
ศึกษาของวรจิตร  หนองแก (2540: 97) กังสดาล  สุวรรณรงค (2539)    และอัญชนา  วงศภัทรดี
(2536)   ที่พบวา อสม.เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
                        2.3  อายุ  ผลการวิเคราะห  พบวา     อสม.ที่มีอายุแตกตางกันมีการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 3 อธิบายไดวา อสม.สวน
ใหญ อยูในวัยผูใหญ อายุระหวาง 41-50 ป          ซึ่งโดยธรรมชาติของวัยจะมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง   ครอบครัว   และชุมชน  ประสบการณที่มีมากข้ึนทําใหมุมมองการทํางานยอมแตกตางกับ
กลุมตัวอยางที่มีอายุนอย   และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากจะมีทักษะในการส่ือสาร   บุคลิกภาพที่
นาเชื่อถือมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสกาวรัตน  ลับเลิศลบ
(2536 :บทคัดยอ)    ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  เขต
ปริมลฑล  จังหวัดนนทบุรี พบวา  อายุมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ อสม. แตไมสอดคลอง
กับการศึกษาของสุพจน    จิตสงวนสุข ( 2543 : บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัด
สระบุรี พบวา  คุณลักษณะทางประชากร (อายุ) ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอสม.
                        2.4 การศึกษา  ผลการวิเคราะหพบวา อสม.ที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน     ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 4         แสดงวา การศึกษาของอสม.
ไมมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน  อธิบายไดวา วิธีการปฏิบัติงานและลักษณะของงาน
ไมตองใชวิชาการมาก  แตใชทักษะในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  มนุษยสัมพันธ และความ
ปรารถนาดีที่มีตอกัน  ความตองการที่จะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข ซึ่งวิธีการทํางานสามารถเรียนรู
ไดเหมือนกัน      สอดคลองกับการศึกษาของสุพจน  จิตสงวนสุข ( 2543:บทคัดยอ) ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดสระบุรี พบวา คุณลักษณะทางประชากร (การศึกษา) ไมมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของอสม.         แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสกาวรัตน    ลับเลิศลบ
(2536:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  เขต
ปริมลฑล  จังหวัดนนทบุรี  พบวา  การศึกษามีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ อสม.
                        2.5 อาชีพหลัก  ผลการวิเคราะหพบวา อสม.ที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 5 อธิบายไดวา
อสม.ที่มีอาชีพหลักในกลุมอ่ืน ๆ (แมบาน, ธุรกิจสวนตัว,รับราชการ)   จะมีความรู ความสามารถ
วิธีคิด การแกปญหา ทักษะในการส่ือสาร  และการพบปะเพื่อนในสังคม สามารถนํามาประยุกตใน
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การทํางานไดดีและเหมาะสมกวาอาชีพเกษตรกรรมและสอดคลองกับการศึกษาของพิทักษ ยินดี
จันทร (2540:47) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอสม.ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช.  อําเภอ
มะขาม   จังหวัดจันทบุรี พบวา  ปจจัยดานประชากรสังคมของอสม.ที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน ไดแก  เพศ   อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของอสม.     และการศึกษาของสกาวรัตน
ลับเลิศลบ (2536:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอสม.   ในงานสาธารณสุข
มูลฐาน  เขตปริมลฑล จังหวัดนนทบุรี พบวา อาชีพของอสม.มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ
อสม.  อธิบายไดวา อาชีพ มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
                        2.6 สถานภาพสมรส  ผลการวิเคราะห  พบวา อสม.ที่มีสถานภาพสมรสแตกตาง
กัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 6
อธิบายไดวา อสม.ที่มีสถานภาพสมรสมาย /หยา /แยก และสถานภาพสมรสสมรส  ใหความสนใจ
ดานสุขภาพมากกวา อสม. ที่มีสถานภาพสมรสโสด  เพราะสามารถนําประสบการณและความรูที่
ไดใชกับตนเองและบุคคลในครอบครัว  และใหความสําคัญกับความเปนอยูของชุมชนและสวน
รวมมากกวา เพราะความที่มีบุคคลในครอบครัวที่ตองคํานึงอนาคตของชุมชน  อสม.ที่มีสถานภาพ
โสดมีความกลาแสดงออกในการที่จะใหคําแนะนําตาง ๆและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  นอยกวา
ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของสุพจน  จิตสงวนสุข ( 2543: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานของ
อสม.จังหวัดสระบุรี พบวา คุณลักษณะทางประชากร (สถานภาพสมรส) ไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของอสม.
                        2.7 ระยะเวลาเปนอสม.  ผลการวิเคราะห   พบวา อสม.ที่มีระยะเวลาเปน อสม.
แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 7
แสดงวา ระยะเวลาเปนอสม.ไมมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน อธิบายไดวา  อสม.ใหม
หรืออสม.เกามีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน    เพราะ อสม.สวนใหญมีการปฏิบัติงานอยูระหวาง
1- 3 ป กําลังเรียนรูงาน        มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือเจาหนาที่และเพื่อนบาน เปน
ประสบการณใหมที่จะทําประโยชนเพื่อสวนรวม  สําหรับอสม.เกาอาจเกิดความเฉ่ือยชา เพราะ
บางคนเปนอสม.มาเปน 10 ป ก็ไมมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน ระยะเวลาจึงไมมีผลตอการ
ปฏิบัติงานแตเกี่ยวของกับความสนใจ ใฝรู สูส่ิงยากที่มีอยูในตัวของบุคคล    คนที่มีจิตสํานึกตอ
สวนรวมจะทํางานเพื่อสวนรวมอยูเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของสุพจน  จิตสงวนสุข ( 2543 :
บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยทางจิตวิทยาทั้งจิตสํานึกตอ
แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐาน    การรับรูความสามารถแหงตนในการดําเนินงาน  และ
การสนับสนุนทางสังคมตอการดําเนินงาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน  โดยการรับรูความ
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สามารถแหงตนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เปนเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถทํานายผล
การปฏิบัติงานได  โดยสามารถทํานายได รอยละ27.6 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของวรจิตร
หนองแก (2540:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาท
ของอสม.จังหวัดขอนแกน พบวา  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงมีความสัมพันธกับระดับ
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.    และการศึกษาของนภาพร  เจริญวงศมิตร(2543:
บทคัดยอ) ศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ในเขตเมืองนครสวรรค  พบวา  ระยะ
เวลาที่เปนอสม.มีความสัมพันธกับการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
                        2.8 หลังคาเรือนรับผิดชอบ   ผลการวิเคราะห     พบวา        อสม.ที่มีหลังคาเรือน
รับผิดชอบจํานวนแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ      ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 8       อธิบายไดวา  หลังคาเรือนที่มีจํานวนมาก  อสม.
จะไดความถี่ในการกระตุนการทํางานทั้งจากเพื่อนบานที่อยูในเขตรับผิดชอบ และเจาหนาที่สา
ธารณสุขมากข้ึนดวย  แตก็ไมควรมีจํานวนหลังคาเรือนที่มากเกินไป   เพราะอาจดูแลไดไมครอบ
คลุม    และเปนภาระของอสม.มากเกินไป   ถาจํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบมีจํานวนนอย ก็
อาจจะไมไดรับการกระตุนและขณะเดียวกันก็อาจเกิดความเฉ่ือยในการทํางาน    จํานวนที่เหมาะ
สมข้ึนอยูกับลักษณะของพื้นที่ดวย

                 3. การวิเคราะหคานิยมทางจริยธรรม  สิ่งจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคม ท่ีมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. จังหวัดระยอง
                      ผลการวิเคราะหพบวา การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมทางจริยธรรมสามารถ
รวมกันทํานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.    โดยสามารถรวมกันอธิบายการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ไดรอยละ 39
                      โดยการสนับสนุนทางสังคม ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ไดรอยละ 35.40   ซึ่งสามารถอธิบายไดวา  การสนับสนุน
ทางสังคมมีบทบาทอยางมาก ตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.   โดยเฉพาะการ
สนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข       เนื่องจากงานสาธารณสุขมูลฐานเปนกลวิธีที่จะกระตุนให
ประชาชนมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ดําเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชน เกิดจิตสํานึกที่จะทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม    อันจะสามารถพัฒนาศักยภาพใหเปนชุมชนเขมแข็ง  การพึ่งพาตนเอง
ทางสุขภาพและสังคม  การสนับสนุนทางสังคม จึงเปนแนวทางสําคัญที่จะผลักดันใหประชาชน
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เกิดความมุงหมายรวมกัน  เจาหนาที่สาธารณสุขตองมีกลวิธีที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ ไม
วาเปนการสนับสนุนดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด  กําลังใจ     ดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ     ดานความรู ขอมูลขาวสาร  การนิเทศงาน รวมถึงการฝกอบรมใหเกิด
ทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน    และควรมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอ
เนื่อง การสนับสนุนที่ดีและเหมาะสม  สามารถลดความเครียด     ความวิตกกังวล ของอสม.และ
เจาหนาที่สาธารณสุขได   ดังที่ ไลเบอรแมน (Leiberman1972:140) ไดกลาววา การสนับสนุนทาง
สังคมมีผลตอการลดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุการณเครียดในชีวิต ทําใหปรับและเปล่ียนแปลงการรับรู
ของบุคคลตอภาวะเครียด ลดระดับความรุนแรงของภาวะเครียด สามารถเปล่ียนแปลงความ
สัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของภาวะเครียด  กับระดับการเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ของ
บุคคล และสงเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบุคคล และในทํานองเดียวกัน    ก็สามารถลดความ
รุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียดของบุคคล  หรือสามารถดูดซับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเครียด  อีกทั้งสามารถเปล่ียนแปลงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    ควบคุมส่ิงแวดลอมและ
สถานการณตาง ๆ ซึ่งถูกทําลายลงจากเหตุการณเครียดที่เกิดข้ึน และการสนับสนุนทางสังคมมีผล
โดยตรงตอการปรับตัวของบุคคล
                      สวนคานิยมทางจริยธรรม  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2    สามารถทํานายการ
ปฏิบัติงานของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพิ่มข้ึนรอยละ 3.6   โดย การสนับสนุนทางสังคม
คานิยมทางจริยธรรม  สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ไดรอยละ 39  ซึ่งอธิบายไดวา คานิยมทางจริยธรรม เปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง เพราะ การเขามาเปนอาสาสมัคร ควรตอง
ทําดวยความเต็มใจ   พอใจที่จะทํา  ทําแลวมีความสุข ประกอบกับตองมีจิตใจที่พรอมจะเสียสละ
ทําประโยชนเพื่อสวนรวม    ดังคํากลาวของ พุทธทาสภิกขุ (2534 : 186) วา แนวทางหนึ่งของการ
พัฒนาเพื่อลดปญหาของสังคมลงไดก็คือ การพัฒนาจริยธรรมใหฝงลึกเปนคานิยม อยูในลักษณะ
นิสัยและจิตใจของบุคคล  ใหเปนพื้นฐานหรือภูมิคุมกันใหบุคคลละอายใจตอการทําส่ิงที่ไมถูกตอง
ส่ิงที่ชั่วรายทั้งปวงมาประพฤติ ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง  ดีงาม  ตามมาตรฐานที่สังคมยอมรับและ
ตองการใหมากข้ึน  การสาธารณสุขมูลฐาน เปนการเร่ิมตนใหประชาชน ไดเรียนรูที่จะรักประชาชน
ดวยกัน  ไดมีการเสียสละประโยชนสวนตน  เสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะใหเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรม  ดังที่ ประเวศ  วะสี (2545 :7 )     กลาวไววา ทุกวันนี้มนุษยลําบาก  เหนื่อย    เครียด
แปลกแยก  เดียวดาย  หมดหวังหรือรุนแรงเพราะการคิดแบบแยกสวน ลัทธิปจเจกชนนิยมสุดโตง
เปนตัวอยางของการคิดแบบแยกสวน  การนึกถึงแตตัวเอง หรือคิดแบบตัวใครตัวมัน ทอดทิ้งกัน ก็
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เปนการคิดแบบแยกสวน  ภพภูมิของการคิดแบบนี้ไดนํามนุษยเขาไปสูสภาวะวิกฤตมากข้ึนเร่ือย ๆ
จนไปไมไหวในภูมิภพเดิม จําเปนตองแหวกออกไปสูภพภูมิใหมในทางจินตนาการ และวิธีคิด วา
“มนุษยพนทุกขรวมกันได” คือ เปล่ียนการคิดแบบตัวใครตัวมันไปเปนคนทั้งหมด  ตั้งแตระดับ
ครอบครัวไปจนถึงระดับโลก  ยอมมีทางที่จะเกิดสุขภาวะทางสังคมหรือสังคมสันติภาพ
                      ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ส่ิงจูงใจไมถูกเลือกเขาสมการ แสดงวา
ส่ิงจูงใจ ไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม.จังหวัดระยอง อธิบายไดวา
เบี้ยประชุม   สวัสดิการดานรักษาพยาบาล   ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับ  และ
ลักษณะของงาน  ไมสามารถทําใหอสม.เกิดแรงจูงใจ ที่จะทํางานสาธารณสุขมูลฐานใหประสบ
ความสําเร็จได     ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  ที่ผานมารูปแบบการทํางานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.
สวนใหญเปนการทําตามคํารองขอ        หรือเปนการขอความรวมมือจากเจาหนาที ่  ใหอสม.
ชวยเหลืองาน   ซึ่งทําใหอสม.ไมไดเกิดการเรียนรูที่จะทํางานโดยคิดเอง  ทําเอง   ไมมีโอกาสได
ลองผิด  ลองถูกในการตัดสินใจทํางานสาธารณสุขมูลฐานดวยตนเอง   ไมไดรับการยอมรับ  และ
ยังมิไดรับความสําเร็จในการทํางาน  แตรับรูวา การทํางานกับเจาหนาที่สาธารณสุขควรตองไดรับ
ส่ิงตอบแทนที่เปนเงิน  โดยไมไดเรียนรูคุณคาดานจิตใจ ทั้ง ๆ ความตั้งใจและเจตนาเร่ิมแรกในการ
เปนอสม. คือคุณคาดานจิตใจ นั่นเอง  ดังที่ เมธ ี  จันทจารุภรณ (2545 :45) กลาววา ในอดีต
ประชาชนเปนฝายถูกกระทําเร่ือยมา  ประเด็นสําคัญของการมีสวนรวมก็คือ  การเขารวมอยางเปน
ฝายกระทําของประชาชน   การจัดอบรมความรูดานสาธารณสุขใหกับอสม.ที่ผานมามิไดสงเสริม
วิธีคิดของอสม.ในดานอ่ืน ๆ ประกอบดวยทําใหอสม.มีบทบาทและกิจกรรมในวงแคบเทานั้น  มี
การดูแลครอบครัวอยางผิวเผิน     ไมมีสวนรวมตอสวนรวมมากนัก   ฉะนั้นอสม.สวนใหญจึงไม
เห็นความสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน   และส่ิงจูงใจที่มีอยูนั้นจึงไมอาจทําใหอสม.เกิดแรง
จูงใจที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จได       แมวาส่ิงเหลานั้นจะตรงกับความตองการของอสม.
ก็ตาม   จึงสมควรที่เจาหนาที่สาธารณสุขจะปรับกลยุทธในการใหการสนับสนุนที่เหมาะสมตอไป

 ขอเสนอแนะ

              ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย
                 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง  ดังนี้
                 1. อสม.มีคานิยมทางจริยธรรมอยูในระดับมาก   แสดงวา โดยพื้นฐานแลว อสม.เปนผู
มีจิตใจดีงาม  มีการแสดงออกของความประพฤติที่สอดคลองกับความคิดของตนเอง โดยอาสาเขา
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มาทําประโยชนเพื่อสวนรวม เปนความตองการของสังคมปจจุบัน ซึ่งสมควรไดรับการสนับสนุนให
เปนแกนนําทางดานสุขภาพในชุมชน ดังที่ ประเวศ วะสี (2545:7) กลาววา เปนการอภิวัฒนทาง
ปญญา คือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เปนปญญาที่ขามพนการคิดถึงแตตนเอง  พระธรรมปฎก (2543
ก:135) ไดกลาววา คนที่พัฒนาสูงสุดแลว จะไมเบียดเบียนธรรมชาต ิ  ไมเบียดเบียนสังคม  แตจะ
ชวยเหลือ เกื้อกูลสังคมและเกื้อกูลธรรมชาต ินับวาเปนผลดีตอชุมชนที่มีบุคคลเหลานี้  เจาหนาที่
สาธารณสุขและอสม.จึงควรใหมีการขยายแนวความคิดที่ดี      ออกไปสูคนรุนหลังที่จะเติบโตเปน
ผูใหญตอไป  อาจตองนําแนวคิดของการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคม เขาสูระบบการศึกษาเพื่อให
เยาวชนไดเกิดการเรียนรู ที่จะทําส่ิงดี ๆ เพื่อผูอ่ืนและสังคม  ซึ่งการเปนอาสาสมัครจัดเปนตัวอยาง
ที่ดีของสังคม
                 2.การเขามาเปนอาสาสมัครนั้น  อสม.ควรไดรับการกระตุนใหเห็นคุณคาของการเปน
อาสาสมัคร โดยมิไดหวังผลตอบแทนในการทํางานที่เปนเงิน หรือวัตถุ   แตควรใหความสําคัญ
ดานจิตใจ เชน  ดานความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับ  และลักษณะของงานที่ใชความคิด
ริเร่ิม สรางสรรค  จัดวาเปนความสอดคลองกับลักษณะของอาสาสมัครในสังคม  และอาสาสมัคร
ดานสุขภาพ เชน อสม.ก็ควรจะมีเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูที่สามารถที่จะชี้แนะ ความสําคัญ
และจัดประสบการณ     ใหสอดคลองกับการเปนอาสาสมัครดานสุขภาพ          โดยใชกลยุทธงาน
สาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษใหมเปนแนวทาง
                 3. การสนับสนุนทางสังคม   เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม. และแหลงใหการสนับสนุนควรมีความเกี่ยวโยงกัน ประสานงาน สอดคลองกัน
จากที่ผานมารัฐใหการสนับสนุนแบบสําเร็จรูปในงานของหนวยงานเทานั้น ทําใหประชาชนเคยชิน
กับการรับ โดยไมตองคิดหรือทําอะไรมากนัก  แตตอไปนี้การสนับสนุนจะเปนในรูปแบบเครือขาย
สังคมจากระบบรัฐ  ผานฐานของชุมชน     ดังนั้นควรสนับสนุนดานการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชนดวย      โดยใหมีการปฏิบัติดานสุขภาพผานแผนของ
ชุมชนที่ไดจากการทําประชาคมสุขภาพของชุมชน
                4. การพัฒนาอสม.ใหชุมชนยอมรับ  ควรปรับกระบวนทัศนในการทํางานสาธารณสุข
มูลฐานของอสม.  ใหสอดคลองกับแผนสาธารณสุขในทศวรรษใหม      ให อสม.ไดมีศักยภาพที่พึง
ประสงค สามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพ และเปนแกนนําดานสุขภาพของชุมชน ประสานงาน
กับอบต.   และสามารถนําประเด็นสุขภาพของชุมชน   เขาไปปรึกษาในที่ประชุมประชาคมสุขภาพ
ของหมูบานได
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                10, 1 (มกราคม – เมษายน 2540) :38 - 42.

ปรีชา  อุปโยคิน.  “การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตตามรอยเบื้องยุคลบาท.”  สยามรัฐ , 22  พฤศจิกายน
                2543, 16.
พรทิพย  สุประดิษฐ และคณะ.  “สถานการณปจจุบันและแนวโนมของงานสาธารณสุขมูลฐานใน
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สงวน  นิตยารัมภพงศ และกิตติ  พิทักษนิตินันท.  “ การศึกษาผลกระทบของการมีสวนรวมของ
                ชุมชนตองานสาธารณสุขมูลฐาน: กรณีศึกษาจาก  46  หมูบาน  อําเภอราษีไศล.”
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                11, 4 ( เมษายน – มิถุนายน  2526 ) : 15.
อมร  นนทสุต. “ ชุมชนเขมแข็งกับการปฏิรูประบบสุขภาพ.”   วารสารสาธารณสุขมูลฐาน 2 ,
              1( มกราคม - มีนาคม  2544 ) :58.
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กานดา  พูพุฒ. “แนวความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน.”  เอกสารในการสัมมนา เร่ือง การพลัง
                ความเขมแข็งในชุมชน : กลยุทธการพัฒนา  เสนอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร,  17
                มกราคม 2543. (อัดสําเนา)

ขวัญใจ  พิมพิมล. “ ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาของนักเรียน
                หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) วิทยาลัยชางศิลป.”
                วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาจิตวิทยาชุมชน     บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
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ดนู  สุภศรี.  “ พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอราชสาสน
                จังหวัดฉะเชิงเทรา.”  ภาคนิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.

ดวงเดือน  มูลประดับ.  “ แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวัยรุนตอนตน.”  วิทยานิพนธ
                ปริญญามหาบัณฑิต    สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว      บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ธิดาพร  เสาวนะ.  “ ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) ในเขต
                กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
                สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538.
นงคนุช  มิควาฬ.  “ พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอวังสะพุง
                จังหวัดเลย.”  ภาคนิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   คณะสาธารณสุขศาสตร
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
นภาพร  เจริญวงศมิตร.  “ การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต
                เมืองนครสวรรค.”  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)
                สาขาเอกบริหารสาธารณสุขศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
นริศรา  ธนาภิวัฒนกูร.  “การประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนยสาธารณสุข
                มูลฐาน   จังหวัดอางทอง.”   วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                สาขาสาธารณสุขศาสตร    บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
นัทธมน  เฉียบแหลม.  “ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    ในศูนย
                สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จังหวัดระยอง  ป 2543.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร-
                มหาบัณฑิต      สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข    บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
ประกอบพร  สินธุรัตน.  “การประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในงานสาธารณสุข
                มูลฐานเขตเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
                มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล,
                2542.
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ประสิทธิ ์ กลาหาญ.  “ ปจจัยที่มีความสัมพันธักับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
                สาธารณสุขประจําหมูบาน  จังหวัดสุพรรณบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
                มหาบัณฑิต    สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมมนุษย    บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

ประเสริฐ  พณิชยกุล.  “ พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
                นครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหาร-
                การศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
ประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ.  “ การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศูนย
                สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) : ศึกษากรณีหมูบานแหงหนึ่งในภาคกลาง.”  วิทยานิพนธ
                ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
                บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
พจนีย  ทวีโภคา.  “ แรงจูงใจของอาสาสมัครในการใหความชวยเหลือผูปวยเอดส  กรณีศึกษา :
                วัดพระบาทน้ําพ ุจังหวัดลพบุรี“    วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร-
                มหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542.
พิทักษ  ยินดีจันทร.  “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
                (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ในอําเภอมะขาม  จังหวัด
                จันทบุรี.”  ภาคนิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    คณะสาธารณสุขศาสตร
                มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540.
แพรวพรรณ  เกิดโภคา.  “ คานิยมทางจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร.”
                วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.
ลดาวรรณ  จันทานานนท. “ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมของสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
                ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร.”   หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
                สาขาวิชาเอกสถิติ    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
ลัฎฐิกา  ทองสวัสดิ์วงศ.  “ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
                ในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมา.”   ภาคนิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตร-
                บัณฑิต    คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
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ลีนา  ฐิติเบญจผล.  “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิก
                สูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาชาย  จังหวัดนนทบุรี.”   วิทยานิพนธปริญญา
                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเอกสุขศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

วรจิตร  หนองแก.  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของอาสา
                สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในจังหวัดขอนแกน.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร-
                มหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540.
วรรณพร  เพียรสาระ.  “ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
                ศึกษากรณีอาสาสมัครหนวยบริการและหนวยกูภัย.”  วิทยานิพนธปริญญาพัฒนบริหาร
                ศาสตรมหาบัณฑิต ( พัฒนาสังคม)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2538.
วรัญญา  บุนินทร.  “ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม
                และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจําเดือน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
                เขตอําเภอเมืองเชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                สาขาสงเสริมสุขภาพ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541.
สกาวรัตน  ลับเลิศลบ.  “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
                เขตปริมลฑล  จังหวัดนนทบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร
                มหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536.
สีสด  เขมะบาล.  “ ปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
                ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ในอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี.”   ภาคนิพนธ
                ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล,
                2542.
สุขุมาน  พาสวาง.  “ จริยธรรมกับความสามารถในการคิดเปนของชาวชนบท   อําเภอวารินชําราบ
                จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา
                การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
                2541.
สุนทร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา.  “ ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
                ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี.”   วิทยานิพนธปริญญา-
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                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข     บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540.
สุพจน  จิตสงวนสุข.  “การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จังหวัดสระบุรี
                ป 2543. “ วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรการแพทย
                และสาธารณสุข     บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

สุรพล  พยอมแยม.  “ รวมบทความจิตวิทยาชุมชน. ”  เอกสารในการสัมมนาเร่ือง การสรางพลัง
                ความเขมแข็งในชุมชน : กลยุทธการพัฒนา  เสนอที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 มกราคม
                2543.  (อัดสําเนา)
สุวารี  สุขุมาลวรรณ.  “ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ในโครงการ
                สาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก.”  วิทยานิพนธพัฒนบริหาร-
                ศาสตรมหาบัณฑิต ( พัฒนาสังคม )   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2533.
หลุยส  อัมสุทธ.ิ  “ คานิยมและการถายทอดคานิยมใหแกบุตรของอาจารยมหาวิทยาลัยและ
                นักธุรกิจ.”  วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต      สาขาประชากร
                ศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
อัญชนา  วงศภัทรดี.  “ ความสามารถในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
                 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จังหวัดบุรีรัมย.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
                 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,
                 2536.
อุไรวรรณ  บุญสาลีพิทักษ.  “ การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข  ในศูนย
                 สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จังหวัดลพบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
                 มหาบัณฑิต ( สาธารณสุขศาสตร )  สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย
              มหาวิทยาลัยมหิดล  2542.

สัมภาษณ
นัทธมน  เฉียบแหลม. นักวิชาการสาธารณสุข.  กลุมงานพัฒนาบุคลากรและงานสาธารณสุข
               มูลฐาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ,14  มีนาคม  2545.

วราภรณ  เหลาหัชกุล. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน.  กลุมงานแผนงานและการประเมินผล
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 20  มีนาคม  2545.
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แบบสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุขผูควบคุม ดูแล กํากับ การปฏิบัติงาน สสม.ของ อสม.
จังหวัดระยอง

***************************
ผูใหสัมภาษณเพศ...................สถานที่ทํางาน............................. ตําแหนง................................
ตําบล.................................อําเภอ............................จังหวัดระยอง     วันที.่..............................
1.ในรอบ 1 ปที่ผานมา อสม.สามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบายของหนวยงาน อะไรบาง
    กรุณาลงกิจกรรมที่อสม.ไดปฏิบัติงานจริง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................      
2. กรุณาเรียงลําดับกิจกรรมใน  14  องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน  ที่ทานพบวา อสม.
สามารถปฏิบัติงานไดจริง  โดยเรียงลําดับงานที่ทํามากที่สุด  5  อันดับแรก
                                      1) .......................................................
                                      2) .......................................................
                                      3) .......................................................
                                      4) .......................................................
                                      5) .......................................................
หมายเหตุ    งานสาธารณสุขมูลฐาน  14  องคประกอบ ดังนี้
1. งานโภชนาการ   2.งานสุขศึกษา  3. งานรักษาพยาบาลเบื้องตน  4. งานการจัดหายาที่จําเปน
5.การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาลเบื้องตน  6. งานอนามัยแมและเด็กและการวางแผน
ครอบครัว  7.งานควบคุมและปองกันโรคประจําทองถิ่น  8.งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  9.งาน
ทันตสาธารณสุข  10.การสงเสริมสุขภาพจิต  11.การปองกันและควบคุมโรคเอดส  12.การปองกัน
และควบคุมอุบัติเหตุ  13. การปองกันและแกไขมลภาวะ 14.การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
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แบบสอบถามขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)
เร่ือง  อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุนทางสังคม ตอการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จังหวัดระยอง
***********************

คําชี้แจง
                   1. ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามนี้  จะเก็บเปนความลับ  อสม.ไมตองเขียนชื่อ  ที่อยู
ลงในแบบสอบถาม    หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางานของทานจะทราบขอมูลในภาพรวม  ไมมี
การระบุตัวบุคคลโดยเด็ดขาด      ดังนั้นขอให อสม. ตอบคําถามตามความเปนจริงที่สุด  และตอบ
คําถามใหครบทุกขอ
                  2.คําตอบไมมีถูกหรือผิด เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของ อสม.
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ        จึงจําเปนตองใชขอมูลจริง
เพื่อการพัฒนาไดอยางถูกตองและตรงประเด็นตอไป
                  3. แบบสอบถามฉบับนี้   มีจํานวน  13  หนา  แบงออกเปน  5  สวน ประกอบดวย
                              สวนที่ 1      แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล  จํานวน  7  ขอ
                              สวนที่ 2      แบบสอบถามคานิยมทางจริยธรรม     จํานวน 24  ขอ
                              สวนที่ 3      แบบสอบถามส่ิงจูงใจ  จํานวน  15  ขอ
                              สวนที่ 4      แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  จํานวน  24   ขอ
                              สวนที่ 5      แบบสอบถามการปฏิบัติงานของ อสม.จํานวน   60  ขอ

                       ผูวิจัยขอขอบคุณ อสม.ที่ใหความรวมมือ  การวิจัยในคร้ังนี้

                                                                                  นางสาวกนกทอง  สุวรรณบูลย
                                                                         นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน
                                                                                ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                                                                           บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม   ส่ิงจูงใจ   การสนับสนุนทางสังคม ตอการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) จังหวัดระยอง

ผูตอบแบบสอบถามเปน อสม.หมูที่..............ตําบล.........................อําเภอ.....................จังหวัดระยอง
สวนที่ 1     แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
คําช้ีแจง     โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในวงเล็บ (  )  ที่ตรงกับขอมูลจริงของตัวทานมากที่สุด
1. ผูตอบแบบสอบถาม มีเพศตรงกับขอใด                                                                                 
                               (  )  หญิง                                     (  )  ชาย
2. ปจจุบันทานมีอายุตรงกับขอใด ( นับจํานวนปเต็ม )                                                                
                               (  )  ตํ่ากวา 20 ป                          (  )  อายุ 21-30 ป
                               (  )  อายุ 31-40 ป                         (  )  อายุ 41- 50 ป
                               (  )  มากกวา 51 ปขึ้นไป
3. ทานจบการศึกษาตรงกับขอใด                                                                                             
                               (  )  ป.1-ป.6                                  (  )  ม.1-ม.6

                                (  )  อนุปริญญา,  ปวช.,  ปวส.        (  )  ปริญญาตรีขึ้นไป
4. ปจจุบันทานดํารงสถานภาพตรงกับขอใด                                                                              

                                (  ) โสด                                          (  )  สมรส
                                (  ) มาย                                          (  ) หยา / แยก
5. อาชีพหลักของทานตรงกับขอใด ( ทําวงกลมที่ตรงกับอาชีพของทานที่อยูในวงเล็บใหดวย)       
                               (  )  เกษตรกรรม ( ทําไร, ทํานา,  ทําสวน, เล้ียงสัตว  )
                               (  )  รับจาง ( รับจางแรงงานทั่วไป, รับจางโรงงานอุตสาหกรรม )
                               (  )  คาขาย
                               (  )  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.....................................
6. ระยะเวลาที่ทานไดมาเปน อสม.ตรงกับขอใด ( นับจํานวนปเต็ม )                                          

                                (  )  1 - 3 ป                                     (  )  4 - 6 ป
                                (  )  7 - 9 ป                                     (  )  มากกวา 10 ปขึ้นไป
7. จํานวนหลังคาเรือนที่ทานรับผิดชอบตรงกับขอใด                                                                  
                               (  )  ตํ่ากวา  10  หลังคาเรือน            (  )  11 - 20  หลังคาเรือน
                               (  )  21 – 30 หลังคาเรือน                  (  )  มากกวา  30 หลังคาเรือน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



166

         สวนที่2   แบบสอบถามคานิยมทางจริยธรรม
           คําช้ีแจง  แบบสอบถามตอไปนี ้สอบถามเก่ียวกับคานิยมทางจริยธรรมโดยให อสม.ประเมินตนเอง
                         จากการปฏิบัติตามในขอตาง ๆ ที่กําหนดไว     แลวทําเคร่ืองหมาย        ลงในชองวาง
                         ที่ตรงกับความเปนจริงของตนเองใหมากที่สุด ดังนี้

ระดับการปฏิบัติ
ขอ คานิยมทางจริยธรรมของ อสม.   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

1 ขาพเจาดีใจที่มีโอกาสชวยเหลือผูอื่น
2 ขาพเจาชอบที่จะแนะนําส่ิงดี ๆ แกผูอื่น
3 ขาพเจาชวยเจาหนาที่สาธารณสุขทํางาน

พัฒนาหมูบานดวยความเต็มใจ
4 ขาพเจายินดีถายทอดความรูดานสุขภาพที่

ไดรับจากงานอสม. ใหกับเพื่อนบาน
5 ขาพเจาชวยแนะนําและดูแลสุขภาพเพื่อน

บาน   เพื่อพวกเขาจะไดมีสุขภาพอนามัยดี
6 ขาพเจาทําดีเพราะเช่ือวาผูที่ทําความดี

ยอมไดรับผลของความดีตอบแทน
7 เม่ือชวยเหลือผูอื่นไดสําเร็จ  ขาพเจารูสึก

สบายใจ
8 ขาพเจาพอใจที่ไดแบงปนส่ิงของตาง ๆ ที่มี

จํานวนมากพอใหกับผูที่ดอยโอกาสกวา
9 ขาพเจาไมสบายใจเม่ือปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือผูอื่น    ทั้งที่สามารถชวยเหลือได
10 เม่ือมีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมของชุมชน

ได    ขาพเจาจะทําโดยไมตองมีใครมาบอก
11 เม่ือเพื่อนบานมาขอคําปรึกษา  ขาพเจายินดี

ใหคําปรึกษาดวยความเต็มใจ
12 เ ม่ือเพื่อนบานเจ็บปวยไมสามารถไปพบ

หมอ  ขาพเจาไดอาสาชวยเหลือตามความ
เหมาะสม

13 เม่ือเพื่อนบานจัดงาน      ขาพเจายินดีไป
รวมงานเม่ือมีโอกาส
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ คานิยมทางจริยธรรมของ อสม.   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

14 ขาพเจาชอบพูดจากับผูอื่นดวยความสุภาพ
15 ขาพเจายินดีใหการสนับสนุนผูทําความดี
16 ขาพเจารูสึกช่ืนชมเพื่อนบานที่สามารถดูแล

ครอบครัวใหอยูกันอยางมีความสุขได
17 ขาพเจาเต็มใจพูดในส่ิงที่มีประโยชน

สรางสรรค มากกวาทําใหเกิดความขัดแยง
18 ขาพเจาชอบพูดใหกําลังใจแกผูที่ทํางาน

เพื่อประโยชนสวนรวม
19 ขาพเจามีความยินดี ที่จะเปนมิตรกับคนทั่ว

ไป
20 แมไมไดรับความรวมมือในการทํางานอสม. 

ขาพเจาก็ไมรูสึกทอถอยและหมดกําลังใจ
21 ขาพเจาไมเอาเปรียบผูอื่น      แมสามารถ

ทําไดก็ตาม
22 เม่ือมีความผิดพลาดในการทํางาน  ขาพเจา

สามารถทําใจยอมรับสภาพความเปนจริงได 
แลวนํามาปรับวิธีการทํางานคร้ังตอไป

23 ขาพเจาพอใจในความสามารถของตนเอง
ที่ทําประโยชนเพื่อผูอื่นได

24 เม่ือไมสามารถชวยเหลือผูอื่นได  ขาพเจา
จะขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่
สาธารณสุขตอไป โดยไมหมดกําลังใจ
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      สวนที่ 3   แบบสอบถามส่ิงจูงใจ
            คําช้ีแจง   แบบสอบถามตอไปนี ้สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงจูงใจของ อสม. โดยให อสม.
                           ประเมินตัวเองในขอตาง ๆ ที่กําหนดไว แลวทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง ที่ตรงกับ
                           ความเปนจริงของตนเองมากที่สุด ดังนี้

ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงจูงใจ   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

1 เบี้ยประชุมทําใหขาพเจาขยันทํางานอสม. 
มากขึ้น

2 เบี้ยประชุมเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาพเจา
อยากเขามาทํางานอสม.

3 รัฐบาลควรมีคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุม
ใหอสม.มากขึ้นอีก

4 การรักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย
ทั้งครอบครัว ทําใหขาพเจาต้ังใจทํางานใน
หนาที่อยางเต็มที่

5 การรักษาโดยไมเสียคาใชจายเปน
ผลประโยชนตอบแทนที่สําคัญย่ิงของอสม.

6 การรักษาโดยไมเสียคาใชจาย ทําใหขาพเจา
อยากจะทํางานอสม.ใหประสบความสําเร็จ

7 เม่ืองานอสม.สําเร็จตามเปาหมาย  ขาพเจา
จะเกิดความภูมิใจในผลงานนั้น

8 ความสําเร็จของงานอสม.  ทําใหขาพเจา
เกิดความมุงม่ันในการทํางานมากขึ้น

9 ขาพเจาเห็นวาความสําเร็จของงานอสม.
เปนงานที่ชวยสงเสริมใหผูอื่น      มีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

10 การทํางานอสม.ทําใหขาพเจารูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของชุมชนอยางแทจริง

11 การทํางานอสม. ทําใหขาพเจาเปนที่รูจักของ
คนในชุมชนมากขึ้น
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ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงจูงใจ   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

12 คําขอบคุณของเพื่อนบานจากการทํางาน
อสม.ทําใหขาพเจาเลือกทํางานนี้ตอไป

13 การทํางานอสม.ทําใหขาพเจาไดนําความรู
มาใชประโยชนกับครอบครัวและเพื่อนบาน

14 การทํางานอสม.ทําใหขาพเจาไดใชความคิด
ริเร่ิม สรางสรรคอยางเต็มที่

15 การทํางานอสม .ทําใหขาพเจา มีโอกาส
ทํางานเพื่อสวนรวม

          สวนที่ 4    แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
             คําช้ีแจง    แบบสอบถามตอไปนี ้ สอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมที ่อสม.ไดรับ    โดยให
                             อสม.ประเมินตัวเองในขอตาง ๆ ที่กําหนดไว  แลวทําเคร่ืองหมาย        ลงในชองวาง
                             ที่ตรงกับความเปนจริงของตนเองมากที่สุด ดังนี้

ระดับการสนับสนุน
ขอ การสนับสนุนทางสังคมของ อสม.   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

1 บุคคลในครอบครัวสนับสนุนและใหกําลังใจ
ในการทํางานอสม.ของขาพเจา

2 บุคคลในครอบครัวแสดงความช่ืนชม
เม่ือขาพเจาทํางานอสม.ไดเกิดผลสําเร็จ

3 บุคคลในครอบครัวใหความหวงใย     ดาน
สุขภาพของขาพเจาในการทํางานอสม.

4 ผูนําชุมชนใหความช่ืนชม เม่ือขาพเจา
ทํางานอสม.ไดเกิดผลสําเร็จ

5 ขาพเจาไดรับความไววางใจจากผูนําชุมชน 
ใหทํางานอสม.
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ระดับการสนับสนุน
ขอ การสนับสนุนทางสังคมของ อสม.   มาก

  ที่สุด
มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

6 ผูนําชุมชนมีความหวงใยในสุขภาพ
ของขาพเจา ในการทํางานอสม.

7 ในการทํางานอสม.ขาพเจาไดรับการสนับสนุน
และใหกําลังใจจากเจาหนาที่สาธารณสุข

8 ขาพเจาไดรับความหวงใยดานสุขภาพ
จากเจาหนาที่สาธารณสุข

9 ขาพเจาได รับคําช่ืนชมในการทํางานอสม.    
จากเจาหนาที่สาธารณสุข

10 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางาน
อสม. บุคคลในครอบครัวจะชวยเหลือ
และสนับสนุนดวยความเต็มใจ

11 บุคคลในครอบครัวจะชวยเหลือจัดหาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการทํางานอสม.
ใหขาพเจา

12 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางาน
อสม.ผูนําชุมชนใหความชวยเหลือขาพเจา
ดวยความเต็มใจ

13 ผูนําชุมชนใหความชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณ
ในการทํางานอสม.ของขาพเจา

14 หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางาน
อสม. ขาพเจาจะไดรับความชวยเหลือ
จากเจาหนาที่สาธารณสุข

15 เจาหนาที่สาธารณสุขใหความชวยเหลือ
สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณหรือเคร่ืองมือพื้น
ฐานที่จําเปนในการทํางาน อสม.แกขาพเจา

16 ขาพเจาได รับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ทํางาน อสม. จากบุคคลในครอบครัว

17 เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม. ขาพเจา
สามารถขอคําปรึกษา แนะนําจากบุคคลใน
ครอบครัวได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



171

ระดับการสนับสนุน
ขอ การสนับสนุนทางสังคมของ อสม.   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
  สําหรับ
เจาหนาที่

18 เม่ือขาพเจาตองเขารวมประชุมหรืออบรม
ที่เก่ียวกับการทํางานอสม.บุคคลในครอบครัว
ใหการสนับสนุนเปนอยางดี

19 ผูนําชุมชนใหการสนับสนุนขอมูลหรือเร่ืองราว
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานอสม.   ของ
ขาพเจา

20 เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม. ขาพเจา
สามารถขอคําปรึกษา แนะนําจากผูนําชุมชนได

21 ขาพเจาไดรับฟงความคิดเห็นหรือการติดตาม
งานอสม.จากผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมตาง ๆ
ในชุมชน

22 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสุขใหเขารวมประชุมหรือฝกอบรม
ใหเกิดความรูและทักษะในการทํางาน อสม.

23 ขาพเจาไดรับฟงความคิดเห็นและนิเทศติดตาม
งานอสม. จากเจาหนาที่สาธารณสุข

24 เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม.   ขาพเจา
สามารถขอคําปรึกษา  แนะนําจากเจาหนาที่
สาธารณสุขได
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           สวนที่ 5    แบบสอบถามการปฏิบัติงานของ อสม.
              คําช้ีแจง    แบบสอบถามตอไปนี ้ สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ในรอบ 1 ป
                              ที่ผานมา    โดยให อสม.ประเมินตัวเองในขอตาง ๆ ที่กําหนดไว      แลวทําเคร่ืองหมาย

                ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงดังนี้

ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง นอย
น อ ย     
ที่สุด

  ขอมูล
  สําหรับ
เจาหนาที่

1
งานสุขศึกษา
นําขาว เอกสารดานสุขภาพอนามัยมาแจก
แจงหรือติดประกาศใหเพื่อนบาน
ในเขตรับผิดชอบไดรู

2 นําขาวดานสุขภาพของเพื่อนบาน ในเขตรับ
ผิดชอบไปแจงใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับ
ทราบความเคล่ือนไหวของชุมชน

3 นัดหมายเพื่อนบานใหมารับบริการสุขภาพที่
ศสมช.   สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล

4 พูดคุยหรือแนะนําเพื่อนบานเก่ียวกับวัน  เวลา
ที่ใหบริการสุขภาพในคลีนิคตาง ๆ  ของสถานี
อนามัยและโรงพยาบาล

 5 ประสานงานกับผูดูแลหอกระจายขาว หรือ
ศสมช. เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆหรือ
ถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัยแกชุมชน

 6 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข  ในดาน
ใหการสนับสนุนขาวสารสุขภาพ  แกผูดําเนิน
การหอกระจายขาวหรือศสมช.ของชุมชน

 7 ถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัย   ตาม
โอกาสที่เหมาะสมแกเพื่อนบานทั้งเปนกลุม
และไมกลุม

 8 ชักชวนเพื่อนบานใหเขารวมกิจกรรมรณรงค
ดานสุขภาพอนามัยกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ในทองถ่ิน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

 9 ขาพเจาขวนขวายหาความรูและประสบ
การณที่มีคุณคา มาใชประโยชนในงานอสม.

10 ขาพเจาไดปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10
ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

11
2.งานควบคุมและปองกันโรคประจําทองถ่ิน
แจงขาวการระบาดของโรค ( ไขเลือดออก
ตาแดง  อุจจาระรวง ) ใหเพื่อนบานในเขต
รับผิดชอบไดรับรูอยางทันตอเหตุการณ

12 นําเอกสาร  โปสเตอร หรือจัดปายประชา
สัมพันธเก่ียวกับโรคที่กําลังระบาด  มาแจก
หรือติดประกาศ ในชุมชน

13 เม่ือเกิดการระบาดของโรค ไดแนะนํา
ผูปกครองใหนําเด็กที่มีไขขึ้นสูง      ไปตรวจ
อยางละเอียดที่สถานีอนามัยหรือโรง
พยาบาลใกลบาน

14 เม่ือโรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไดแนะนําวิธี
ปองกันและควบคุมโรคนั้น ๆ แกเพื่อนบาน

15 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขใหมา
ปองกันและควบคุมโรคที่เกิดระบาดในชุมชน

16 ประสานงานกับเพื่อนบาน  เพื่อใหรวมมือ
กับเจาหนาที่สาธารณสุขในการกําจัดแหลง
เพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน ยุงลาย
แมลงวัน เปนตน

17 เม่ือเกิดโรคระบาด ชวยใหคําปรึกษา แนะนํา
ที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวยและครอบครัว

18 ใหการปฐมพยาบาลและดูแลผูปวยที่ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได

19 บานของขาพเจามีและใชสวมอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

  ขอมูล
 สําหรับ
เจาหนาที่

20 บานของขาพเจามีภาชนะหรือโองน้ําจํานวน
เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล

21
3.งานคุมครองผูบริโภค
แจงขาวการจําหนายอาหารและยาในชุมชน
ที่ไมมีการควบคุมอยางถูกตอง ใหเจาหนาที่
สาธารณสุขไดรับรู

22 นําขาว หรือนําเอกสาร โปสเตอรตาง ๆ ที่
เก่ียวกับการบริโภคอาหารและยา  มาประชา
สัมพันธ หรือ  ใหความรูภายในหมูบาน

23 แนะนํารานคาหรือผูที่สนใจใหเขารวมการ
อบรมในการคุมครองผูบริโภคที่เจาหนาที่
สาธารณสุขจัดขึ้น

24 แนะนําวิธีการเลือกซ้ืออาหารและยา
ที่ปลอดภัยตอสุขภาพแกผูอื่น

25 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ในการสํารวจรานคาในชุมชน

26 ประสานงานกับผูนําชุมชน         ในการเชิญ
ชวนเจาหนาที่สาธารณสุขมาใหความรูดาน
การคุมครองผูบริโภคแกประชาชน

27 แบงปนยาสามัญประจําบานแกเพื่อนบาน
เม่ือเกิดการเจ็บปวยกระทันหัน

28 ใหความชวยเหลือแกเพื่อนบาน  ในการ
เลือกซ้ืออาหารและยาที่จําเปน

29 จัดจําหนายหรือเลือกบริโภคอาหารและยา
ที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพของตนเองและ
เพื่อนบานเทานั้น

30 ขาพเจาไดปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว
ที่จําเปนไวใชภายในครอบครัวและแบงปน
ใหกับเพื่อนบาน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

   ขอมูล
  สําหรับ
เจาหนาที่

31
4.งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
นัดหมายผูปกครองใหนําเด็กมารับวัคซีน
ที่ ศสมช.สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล
บาน

32 แจงขอมูลเด็กที่ตกสํารวจไมไดรับวัคซีนให
เจาหนาที่สาธารณสุขไดรับรู และติดตามผล

33 แนะนํามารดาที่มีบุตรหลานอายุตํ่ากวา  5 ป
นําเด็กไปรับวัคซีนตามกําหนดอายุ  ที่สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน

34 เม่ือเกิดปญหากับเด็กหลังไดรับวัคซีน
สามารถใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติดูแลเด็ก
แกผูปกครองได

35 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขในการ
นัดหรือนําวัคซีนปองกันโรคโปลิโอไปหยอด
ใหกับเด็กในชุมชน หรือหลังคาเรือนที่ตน
รับผิดชอบ

36 ประสานงานกับผูนําชุมชนในการเตรียม
ความพรอมของสถานที่     เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่และประชาชนในการนํา
เด็กมารับวัคซีน

37 รับอาสานําเด็กมารับวัคซีนแทน   เม่ือพบวา
ผูปกครองไมสามารถนําเด็กมารับวัคซีนตาม
นัดได

38 รับอาสาจากเจาหนาที่นําวัคซีนปองกันโรค
โปลิโอ  มาหยอดใหกับเด็กในหมูบาน เพื่อให
ผูปกครองเด็กมีความสะดวกและคลองตัว

39 นําบุตรหลานในปกครองของตนเองทุกคน
ไปรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ

40 ดูแลบุตรหลานใหปลอดภัยจากโรคที่ปองกัน
ไดดวยวัคซีน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



176

ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
 นอย น อ ย     

ที่สุด

   ขอมูล
  สําหรับ
เจาหนาที่

41
5.งานโภชนาการ
รายงานน้ําหนักเด็กอายุตํ่ากวา  5 ป
ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  ใหเจาหนาที่ได
รูขอมูลทุก 3 เดือน

42 นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการเฝา
ระวังภาวะโภชนาการของเด็กและผูใหญ มา
ประชาสัมพันธหรือติดปายประกาศในชุมชน

43 แนะนําผูปกครองนําเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวา
เกณฑปกติ    ไปรับการตรวจสุขภาพอยาง
ละเอียด   ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
ใกลบาน

44 ติดตามวิธีการรับประทานอาหารของเด็กที่มี
น้ําหนักตํ่ากวาเกณฑปกติ เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารอยางเหมาะสม

45 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อ
ติดตาม  แกไขภาวะขาดสารอาหารของเด็ก
ที่อายุตํ่ากวา 5ป

46 ประสานงานกับผูนําชุมชนและผูปกครอง
เด็กในการเฝาระวังภาวะขาดสารอาหาร
ในเด็กที่อายุตํ่ากวา  5  ป

47 ออกพื้นที่ติดตามช่ังน้ําหนักเด็กที่ตํ่ากวา
เกณฑปกติทุกเดือน

48 ชวยถายทอดความรูดานโภชนาการ
ที่ถูกตอง  ใหผูปกครองเด็กไดรับรู

49 ดูแลและเล้ียงเด็กในปกครองของตนเอง
ใหมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ

50 ดูแลหรือจัดรายการอาหารของครอบครัวให
ทุกคนไดรับสารอาหารที่ครบถวน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ กิจกรรม   มาก

  ที่สุด
 มาก ป า น

กลาง
นอย นอย     

ที่สุด

   ขอมูล
  สําหรับ
เจาหนาที่

51
6.งานอนามัยแมและเด็กและวางแผนครอบครัว
สํารวจขอมูลคูสมรสใหม ,หญิงต้ังครรภ,หญิง
หลังคลอดในหลังคาเรือนที่ตนรับผิดชอบ
ใหเจาหนาที่ไดรับรู

52 นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการวาง
แผนครอบครัว, การฝากครรภ ,การเล้ียงลูกดวย
นมแมหรือการตรวจมะเร็งตาง ๆ มาติดปาย
ประกาศหรือประชาสัมพันธ ภายในชุมชน

53 แนะนําใหเพื่อนบานไปรวมกิจกรรม เม่ือมีการ
จัดรณรงคฝากครรภ,การคุมกําเนิด, การตรวจ
มะเร็งตาง ๆ ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล

54 แนะนําบริการคลีนิควางแผนครอบครัวหรือ
คลีนิคฝากครรภที่สถานีอนามัย      หรือโรง-
พยาบาลใหคูสมรสใหมและหญิงต้ังครรภไดรับรู

55 ประสานงานกับเจาหนาที่เพื่อติดตามเย่ียมบาน
คูสมรสใหม, หญิงต้ังครรภ, หญิงหลังคลอด
ในหลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ

56 ติดตามผลปฏิบัติตนของเพื่อนบานวาสามารถ
ทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่ไดหรือไม

57 นําเคร่ืองวัดความดันและตรวจน้ําตาลใน
ปสสาวะมาบริการที่บานของหญิงต้ังครรภที่มี
อาการผิดปกติ เชน บวม  มึนศีรษะ  ตาพรามัว

58 ใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกคูสมรสใหม,
หญิงมีครรภ หรือหญิงหลังคลอด

59 ขาพเจามีการวางแผนครอบครัวหรือวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสม

60 ขาพเจาไปตรวจเช็คสุขภาพประจําป
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )
      Item-total  Statistics

Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

MATTA1
MATTA2
MATTA3
MATTA4
MATTA5
MATTA6

 KARUNA1
 KARUNA2
 KARUNA3
 KARUNA4
 KARUNA5
 KARUNA6
MUTITA1
MUTITA2
MUTITA3
MUTITA4
MUTITA5
MUTITA6
AUBEG1
AUBEG2
AUBEG3
AUBEG4
AUBEG5
AUBEG6

89.2667
89.3000
89.4000
89.4000
89.6333
89.4333
89.1667
89.7667
89.4000
89.4333
88.9333
89.4000
89.2333
88.9667
88.9667
88.7667
89.3667
88.9667
88.7333
89.8667
89.5000
89.4000
89.3333
89.2000

95.1678
93.5276
91.2138
92.3862
89.9989
89.8402
94.6264
95.1506
96.0414
89.3575
90.2023
90.8000
93.9092
95.8954
94.6540
94.0471
89.6195
95.5506
96.8920

     100.3954
       89.1552

89.7655
94.5747
91.7517

.4102

.5738

.5687

.6172

.6537

.5436

.5192

.4426

.2618

.7365

.7355

.6058

.4496

.2586

.5546

.5985

.6976

.4688

.2429
-.0210
.6256
.6394
.4690
.5845

.9001

.8970

.8948

.8960

.8944

.8975

.8982

.8995

.9039

.8927

.8931

.8957

.8993

.9042

.8978

.8970

.8935

.8992

.9036

.9125

.8951

.8948

.8990

.8963

                  Riliability  Coefficients        24    items                      N   of  Case   =   30
                  Alpha    =   .9021                   Standardized   item  alpha    =   .9077
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       R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )

               Item-total  Statistics
Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

MONEY1
MONEY2
MONEY3

         TREAT1
         TREAT2
         TREAT3
         ACH1
         ACH2
         ACH3

RECOG1
RECOG2
RECOG3

         WORK1
         WORK2
         WORK3

54.0667
54.4333
53.6000
53.2333
53.2000
53.3333
52.4000
52.6333
52.5333
52.5000
52.6667
52.8667
52.4667
52.8667
52.4000

54.0644
52.6678
52.6621
49.5644
48.6483
47.4713
58.7310
58.5161
55.4299
57.4310
56.0920
54.5333
58.3954
57.1540
57.2138

.3690

.4321

.5551

.7772

.6266

.7528

.3055

.3978

.5494

.4696

.5882

.5933

.2876

.5140

.5277

.8623

.8588

.8488

.8350

.8456

.8354

.8600

.8573

.8502

.8545

.8500

.8478

.8610

.8532

.8530

                  Riliability  Coefficients        15   items                        N   of  Case   =   30
                 Alpha    =   .8604                Standardized   item  alpha    =   .8733
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            R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )
                  Item-total  Statistics

Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

EMO1
EMO2
EMO3
EMO4
EMO5
EMO6
EMO7
EMO8
EMO9
STRU1
STRU2
STRU3
STRU4
STRU5
STRU6

           INF1
           INF2
           INF3
           INF4
           INF5
           INF6
           INF7
           INF8
           INF9

85.4333
85.5000
85.7667
85.7333
85.7000
58.9000
85.0333
85.2000
85.4667
85.5667
85.8667
86.0333
86.1667
85.2667
85.0667
86.0667
85.9667
85.5333
85.9333
85.8000
85.9667
84.9667
85.0667
84.9000

143.5644
144.4655
147.7023
144.8230
143.8034
140.8517
152.1023
151.7517
148.0506
142.5989
138.7402
143.3437
140.2126
147.7195
147.2368
140.6851
141.3437
138.9471
144.9609

      138.9931
      143.4816

143.6885
144.3402
145.1276

.6243

.7255

.3650

.6358

.5543

.5916

.2815

.2922

.5090

.6682

.8014

.5961

.6160

.5123

.5834

.7402

.6520

.7561

.5944

.7863

.6081

.7806

.7167

.5806

.9361

.9351

.9402

.9360

.9372

.9370

.9400

.9399

.9376

.9355

.9333

.9365

.9366

.9376

.9369

.9344

.9357

.9340

.9365

.9336

.9364

.9345

.9352

.9367
                    Riliability  Coefficients        24   items                      N   of  Case   =   30
                    Alpha    =   .9389                Standardized   item  alpha    =   .9394
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          R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )
                 Item-total  Statistics

Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

NEWS1
NEWS2
NEWS3
NEWS4
NEWS5
NEWS6
NEWS7
NEWS8
NEWS9

  NEWS10
  NEWS11
  NEWS12

           SUG1
           SUG2
           SUG3
           SUG4
           SUG5
           SUG6
           SUG7
           SUG8
           SUG9
           SUG10
           SUG11
           SUG12

200.2333
200.3667
199.7333
200.4667
200.5333
200.6000
199.5000
200.1000
201.0333
200.7667
201.2000
200.7333
199.8667
200.2333
199.9000
199.9333
200.7000
200.1333
199.8333
200.3667
200.2667
200.7667
200.3000
200.9333

1369.8402
1364.1713
1363.9264
1348.4644
1367.6368
1355.6276
1369.1552
1347.6103
1341.4126
1354.1161
1370.8552
1356.2713
1364.1885
1367.0126
1364.4379
1351.5816
1341.2517
1354.4644
1383.0402

     1351.7575
     1349.9264

1349.6333
1338.5621
1356.1333

.5127

.6038

.6580

.7074

.5637

.7123

.7099

.7627

.7553

.6672

.4989

.6022

.6912

.5603

.6265

.8326

.7496

.6097

.4121

.7075

.8042

.7641

.8380

.6273

.9761

.9759

.9758

.9757

.9760

.9757

.9758

.9756

.9755

.9758

.9761

.9759

.9758

.9760

.9759

.9755

.9756

.9759

.9762

.9757

.9755

.9756

.9754

.9758
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          R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )
                 Item-total  Statistics

Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9

  CO10
 CO11
 CO12

             SERV1
             SERV2
             SERV3
             SERV4
             SERV5
             SERV6
             SERV7
             SERV8
             SERV9
             SERV10
             SERV11
             SERV12

201.1000
201.1667
200.1667
199.8667
200.5667
200.4667
199.9000
200.2333
200.6333
200.8000
201.1333
200.9667
200.3667
200.3667
200.0667
200.4000
200.2000
200.3667
200.7667
200.5667
201.4667
200.5667
201.7667
201.4667

1349.1276
1357.6609
1358.0057
1351.4299
1344.6678
1353.3609
1339.2655
1337.0126
1333.7575
1338.3034
1333.1540
1336.3782
1364.3782
1360.5161
1380.2023
1375.1448
1344.7862
1341.8954
1352.8747

     1343.9782
     1353.6368

1353.8402
1352.1161
1361.9816

.6070

.5124

.6858

.6662

.6802

.7214

.7706

.7839

.7846

.6917

.8198

.8130

.6350

.6323

.4469

.4219

.6681

.7918

.6148

.5350

.6598

.7322

.5554

.5405

.9759

.9761

.9757

.9758

.9757

.9757

.9755

.9755

.9755

.9757

.9754

.9754

.9758

.9758

.9762

.9762

.9758

.9755

.9759

.9763

.9758

.9756

.9761

.9760
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          R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E  (  A L P H A )

  Item-total  Statistics

Scale
Mean

If  Item
Deleted

Scale
Variance
If  Item
Deleted

Corrected
Item -Total
Correlation

Alpha
If  Item
Deleted

MODEL1
MODEL2
MODEL3
MODEL4
MODEL5
MODEL6
MODEL7
MODEL8
MODEL9

  MODEL10
  MODEL11
  MODEL12

200.3333
200.4000
199.5000
200.1333
200.2333
200.4667
199.6333
199.8000
200.3000
200.3000
200.0333
201.1667

1370.1609
1387.2828
1370.7414
1359.0851
1342.1161
1352.0506
1376.7920
1362.9241
1356.0103
1354.0793
1362.3782
1344.2816

.5670

.2503

.5357

.5895

.6461

.5483

.4007

.5077

.5975

.6029

.5366

.5711

.9760

.9765

.9760

.9759

.9758

.9761

.9763

.9761

.9759

.9759

.9760

.9761

                   Riliability  Coefficients        60    items                        N   of  Case   =   30
                   Alpha    =   .9762                Standardized   item  alpha    =   .9768
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ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรายดานและรายขอของตัวแปรในการวิจัย
อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม  สิ่งจูงใจ  การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัดระยอง

ตารางที่ 31  คาเฉล่ีย และ ระดับคานิยมทางจริยธรรมของกลุมตัวอยาง
คานิยมทางจริยธรรม X ระดับ

เมตตา
1.ขาพเจาดีใจที่มีโอกาสชวยเหลือผูอื่น
2.ขาพเจาชอบที่จะแนะนําส่ิงดี ๆ แกผูอื่น
3.ขาพเจาชวยเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานพัฒนาหมูบานดวยความเต็มใจ
4.ขาพเจายินดีถายทอดความรูดานสุขภาพที่ไดรับจากงานอสม. ใหกับเพื่อนบาน
5.ขาพเจาชวยแนะนําและดูแลสุขภาพเพื่อนบาน        เพื่อพวกเขาจะไดมีสุขภาพ
   อนามัยดี
6.ขาพเจาทําดีเพราะเช่ือวาผูที่ทําความดียอมไดรับผลของความดีตอบแทน
กรุณา
7.เม่ือชวยเหลือผูอื่นไดสําเร็จ  ขาพเจารูสึกสบายใจ
8.ขาพเจาพอใจที่ไดแบงปนส่ิงของตางๆ ที่มีจํานวนมากพอ ใหกับผูที่ดอยโอกาส
9.ขาพเจาไมสบายใจเม่ือปฏิเสธการใหความชวยเหลือผูอื่น ทั้งที่สามารถชวย
    เหลือได
10.เม่ือมีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมของชุมชนได   ขาพเจาจะทําโดยไมตองมีใคร
     มาบอก
11.เม่ือเพื่อนบานมาขอคําปรึกษา  ขาพเจายินดีใหคําปรึกษาดวยความเต็มใจ
12.เม่ือเพื่อนบานเจ็บปวยไมสามารถไปพบหมอ  ขาพเจาไดอาสาชวยเหลือ
     ตามความเหมาะสม
มุทิตา
13.เม่ือเพื่อนบานจัดงาน      ขาพเจายินดีไปรวมงานเม่ือมีโอกาส
14.ขาพเจาชอบพูดจากับผูอื่นดวยความสุภาพ
15.ขาพเจายินดีใหการสนับสนุนผูทําความดี
16.ขาพเจารูสึกช่ืนชมเพื่อนบาน      ที่สามารถดูแลครอบครัวใหอยูกันอยางมี
      ความสุขได
17.ขาพเจาเต็มใจพูดในส่ิงที่มีประโยชนสรางสรรคมากกวาทําใหเกิดความขัดแยง
18.ขาพเจาชอบพูดใหกําลังใจแกผูที่ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม

4.01
4.01
3.93
4.15
3.98

3.93
4.08
4.03
4.28
3.96

3.92

3.91
4.26

3.88
4.16
4.02
4.02
4.33

4.34
4.11
4.16

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
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ตารางที ่31  (ตอ)
คานิยมทางจริยธรรม X ระดับ

อุเบกขา
19.ขาพเจามีความยินดี ที่จะเปนมิตรกับคนทั่วไป
20.แมไมไดรับความรวมมือในการทํางานอสม. ขาพเจาก็ไมรูสึกทอถอย
     และหมดกําลังใจ
21.ขาพเจาไมเอาเปรียบผูอื่น      แมสามารถทําไดก็ตาม
22.เม่ือมีความผิดพลาดในการทํางาน  ขาพเจาสามารถทําใจยอมรับสภาพ
     ความเปนจริงได แลวนํามาปรับวิธีการทํางานคร้ังตอไป
23.ขาพเจาพอใจในความสามารถของตนเอง    ที่ทําประโยชนเพื่อผูอื่นได
24.เม่ือไมสามารถชวยเหลือผูอื่นได  ขาพเจาจะขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่
      สาธารณสุขตอไป โดยไมหมดกําลังใจ

3.96
4.36

3.62
3.93

3.86
4.03

3.95

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก

ตารางที่ 32  คาเฉล่ีย และ ระดับส่ิงจูงใจของกลุมตัวอยาง
ส่ิงจูงใจ X ระดับ

เบี้ยประชุม
1.เบี้ยประชุมทําใหขาพเจาขยันทํางานอสม.มากขึ้น
2.เบี้ยประชุมเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาพเจาอยากเขามาทํางานอสม.
3.รัฐบาลควรมีคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุมใหอสม.มากขึ้นอีก
สวัสดิการรักษาพยาบาล
4.การรักษาโดยไมตองเสียคาใชจายทั้งครอบครัว      ทําใหขาพเจาต้ังใจทํางาน
   ในหนาที่อยางเต็มที่
5.การรักษาโดยไมเสียคาใชจายเปนผลประโยชนตอบแทนที่สําคัญย่ิงของอสม.
6.การรักษาโดยไมเสียคาใชจาย         ทําใหขาพเจาอยากจะทํางานอสม.
    ใหประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จของงาน
7.เม่ืองานอสม.สําเร็จตามเปาหมาย  ขาพเจาจะเกิดความภูมิใจในผลงานนั้น
8.ความสําเร็จของงานอสม.  ทําใหขาพเจาเกิดความมุงม่ันในการทํางานมากขึ้น
9.ขาพเจาเห็นวาความสําเร็จของงานอสม.เปนงานที่ชวยสงเสริมใหผูอื่น   มีชีวิต
    ความเปนอยูที่ดีขึ้น

2.71
2.66
2.33
3.15
3.52
3.53

3.58

3.45
4.18
4.22
4.12

4.20

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
มาก
มาก

มาก

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

มาก
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ตารางที ่32  (ตอ)
ส่ิงจูงใจ X ระดับ

การไดรับการยอมรับ
10.การทํางานอสม.ทําใหขาพเจารูสึกวา     ตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยาง
      แทจริง
11.การทํางานอสม. ทําใหขาพเจาเปนที่รูจักของคนในชุมชนมากขึ้น
12.คําขอบคุณของเพื่อนบานจากการทํางานอสม.  ทําใหขาพเจาเลือกทํางานนี้
     ตอไป
ลักษณะของงาน
13.การทํางานอสม.ทําใหขาพเจาไดนําความรูมาใชประโยชนกับครอบครัว
      และเพื่อนบาน
14.การทํางานอสม.ทําใหขาพเจาไดใชความคิดริเร่ิม สรางสรรคอยางเต็มที่
15.การทํางานอสม.ทําใหขาพเจามีโอกาสทํางานเพื่อสวนรวม

3.96

4.11
4.05

3.73
4.06

4.17
3.93
4.08

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 33  คาเฉล่ีย และ ระดับการสนับสนุนทางสังคมของกลุมตัวอยาง
การสนับสนุนทางสังคม X ระดับ

ดานอารมณ
1.บุคคลในครอบครัวสนับสนุนและใหกําลังใจในการทํางานอสม.ของขาพเจา
2.บุคคลในครอบครัวแสดงความช่ืนชม เม่ือขาพเจาทํางานอสม.ไดเกิดผลสําเร็จ
3.บุคคลในครอบครัวใหความหวงใยดานสุขภาพของขาพเจาในการทํางานอสม.
4.ผูนําชุมชนใหความช่ืนชม เม่ือขาพเจาทํางานอสม.ไดเกิดผลสําเร็จ
5.ขาพเจาไดรับความไววางใจจากผูนําชุมชน ใหทํางานอสม.
6.ผูนําชุมชนมีความหวงใยในสุขภาพของขาพเจา ในการทํางานอสม.
7.ในการทํางานอสม.ขาพเจาไดรับการสนับสนุนและใหกําลังใจจากเจาหนาที่
    สาธารณสุข
8.ขาพเจาไดรับความหวงใยดานสุขภาพ จากเจาหนาที่สาธารณสุข
9.ขาพเจาไดรับคําช่ืนชมในการทํางานอสม.    จากเจาหนาที่สาธารณสุข
ดานวัสดุอุปกรณ
10.หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานอสม.บุคคลในครอบครัวจะชวยเหลือ
      และสนับสนุนดวยความเต็มใจ
11.บุคคลในครอบครัวจะชวยเหลือจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการทํางานอสม.
     ใหขาพเจา

3.75
3.93
3.81
3.76
3.48
3.66
3.32

4.10
4.03
3.71
3.57

3.70

     3.48

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

ปานกลาง
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ตารางที ่33 (ตอ)
การสนับสนุนทางสังคม X ระดับ

ดานวัสดุอุปกรณ (ตอ)
12.หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานอสม.ผูนําชุมชนใหความชวยเหลือ
      ขาพเจาดวยความเต็มใจ
13.ผูนําชุมชนใหความชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณในการทํางานอสม.ของขาพเจา
14.หากจําเปนตองมีคาใชจายในการทํางานอสม.ขาพเจาจะไดรับความชวยเหลือ
      จากเจาหนาที่สาธารณสุข
15.เจาหนาที่สาธารณสุขใหความชวยเหลือสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
     หรือเคร่ืองมือพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน อสม.แกขาพเจา
ดานขอมูลขาวสาร
16.ขาพเจาไดรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานอสม.จากบุคคลในครอบครัว
17.เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม.         ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาแนะนํา
     จากบุคคลในครอบครัวได
18.เม่ือขาพเจาตองเขารวมประชุมหรืออบรมที่เก่ียวกับการทํางานอสม.
     บุคคลในครอบครัวใหการสนับสนุนเปนอยางดี
19.ผูนําชุมชนใหการสนับสนุนขอมูลหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน
      อสม.ของขาพเจา
20.เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม.        ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษา แนะนํา
     จากผูนําชุมชนได
21.ขาพเจาไดรับฟงความคิดเห็นหรือการติดตามงานอสม.จากผูนําชุมชน
      หรือผูนํากลุมตาง ๆ ในชุมชน
22.ขาพเจาไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขใหเขารวมประชุม
      หรือฝกอบรมใหเกิดความรูและทักษะในการทํางาน อสม.
23.ขาพเจาไดรับฟงความคิดเห็นและนิเทศติดตามงานอสม. จากเจาหนาที่
      สาธารณสุข
24.เม่ือมีปญหาในการทํางานอสม.   ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษา  แนะนํา
     จากเจาหนาที่สาธารณสุขได

3.40
3.29

3.76

3.83
3.68
3.53

3.50

3.85

3.41

3.38

     3.37

     4.05

     3.97

     4.13

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก
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ตารางที ่34  คาเฉล่ียและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบงาน
กิจกรรม X ระดับ

1.งานสุขศึกษา
1.นําขาว เอกสารดานสุขภาพอนามัยมาแจก แจงหรือติดประกาศใหเพื่อนบาน
    ในเขตรับผิดชอบไดรู
2.นําขาวดานสุขภาพของเพื่อนบาน ในเขตรับผิดชอบไปแจงใหเจาหนาที่
    สาธารณสุขไดรับทราบความเคล่ือนไหวของชุมชน
3.นัดหมายเพื่อนบานใหมารับบริการสุขภาพที่ ศสมช.   สถานีอนามัย หรือ
    โรงพยาบาล
4.พูดคุยหรือแนะนําเพื่อนบานเก่ียวกับวัน เวลาที่ใหบริการสุขภาพในคลีนิคตาง ๆ
    ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
5.ประสานงานกับผูดูแลหอกระจายขาว หรือศสมช. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
   ตาง ๆ หรือถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัยแกชุมชน
6.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข  ในดานใหการสนับสนุนขาวสารสุขภาพ
    แกผูดําเนินการหอกระจายขาวหรือศสมช.ของชุมชน
7.ถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัย   ตามโอกาสที่เหมาะสมแกเพื่อนบาน
   ทั้งเปนกลุมและไมกลุม
8.ชักชวนเพื่อนบานใหเขารวมกิจกรรมรณรงคดานสุขภาพอนามัยกับเจาหนาที่
    สาธารณสุขในทองถ่ิน
9.ขาพเจาขวนขวายหาความรูและประสบการณที่มีคุณคา มาใชประโยชน
    ในงาน อสม.
10.ขาพเจาไดปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10  ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

 2. งานควบคุมและปองกันโรคประจําถ่ิน
11.แจงขาวการระบาดของโรค( ไขเลือดออก, ตาแดง, อุจจาระรวง ) ใหเพื่อนบาน
     ในเขตรับผิดชอบไดรับรูอยางทันตอเหตุการณ
12.นําเอกสาร  โปสเตอร หรือจัดปายประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคที่กําลังระบาด
     มาแจกหรือติดประกาศ ในชุมชน
13.เม่ือเกิดการระบาดของโรค ไดแนะนําผูปกครองใหนําเด็กที่มีไขขึ้นสูง
     ไปตรวจอยางละเอียดที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน
14.เม่ือโรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไดแนะนําวิธีปองกันและควบคุมโรคนั้น ๆ
      แกเพื่อนบาน

3.54

3.69

3.56

3.75

3.63

3.24

3.30

3.41

3.58
3.59

3.66

     3.83

3.85

3.65

3.85

3.79

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที ่34  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

15.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข    ใหมาปองกันและควบคุมโรค
      ที่เกิดระบาดในชุมชน
16.ประสานงานกับเพื่อนบาน     เพื่อใหรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข
     ในการกําจัดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน ยุงลาย  แมลงวัน เปนตน
17.เม่ือเกิดโรคระบาด  ชวยใหคําปรึกษา    แนะนําที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย
      และครอบครัว
18.ใหการปฐมพยาบาลและดูแลผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
19.บานของขาพเจามีและใชสวมอยางถูกหลักสุขาภิบาล
20.บานของขาพเจามีภาชนะหรือโองน้ําจํานวนเพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล

3.งานคุมครองผูบริโภค
21.แจงขาวการจําหนายอาหารและยาในชุมชน   ที่ไมมีการควบคุมอยางถูกตอง
     ใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับรู
22.นําขาว หรือนําเอกสาร โปสเตอรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริโภคอาหารและยา
     มาประชาสัมพันธ หรือ  ใหความรูภายในหมูบาน
23.แนะนํารานคาหรือผูที่สนใจใหเขารวมการอบรม    ในการคุมครองผูบริโภค
     ที่เจาหนาที่สาธารณสุขจัดขึ้น
24.แนะนําวิธีการเลือกซ้ืออาหารและยาที่ปลอดภัยตอสุขภาพแกผูอื่น
25.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข    ในการสํารวจรานคาในชุมชน
26.ประสานงานกับผูนําชุมชน         ในการเชิญชวนเจาหนาที่สาธารณสุข
     มาใหความรูดานการคุมครองผูบริโภคแกประชาชน
27.แบงปนยาสามัญประจําบานแกเพื่อนบาน เม่ือเกิดการเจ็บปวยกระทันหัน
28.ใหความชวยเหลือแกเพื่อนบาน  ในการเลือกซ้ืออาหารและยาที่จําเปน
29.จัดจําหนายหรือเลือกบริโภคอาหารและยาที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพ
     ของตนเองและเพื่อนบานเทานั้น
30.ขาพเจาไดปลูกพืชสมุนไพร   และผักสวนครัวที่จําเปนไวใชภายในครอบครัว
      และแบงปนใหกับเพื่อนบาน

3.78

3.92

3.80
3.44
4.35
3.95

3.41

3.29

3.42

3.34
3.56
3.33

3.29
3.67
3.44
3.59

3.25

มาก

มาก

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
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ตารางที ่34  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

4. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
31.นัดหมายผูปกครองใหนําเด็กมารับวัคซีนที่ ศสมช.     สถานีอนามัย    หรือ
     โรงพยาบาลใกลบาน
32.แจงขอมูลเด็กที่ตกสํารวจไมไดรับวัคซีนใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับรู
      และติดตามผล
33.แนะนํามารดาที่มีบุตรหลานอายุตํ่ากวา  5 ป  นําเด็กไปรับวัคซีนตามกําหนด
     อายุ  ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน
34.เม่ือเกิดปญหากับเด็กหลังไดรับวัคซีน        สามารถใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติ
     ดูแลเด็กแกผูปกครองได
35.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข      ในการนัดหรือนําวัคซีนปองกัน
      โรคโปลิโอไปหยอดใหกับเด็กในชุมชน หรือหลังคาเรือนที่ตนรับผิดชอบ
36.ประสานงานกับผูนําชุมชนในการเตรียมความพรอมของสถานที ่       เพื่อ
     อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่และประชาชนในการนําเด็กมารับวัคซีน
37.รับอาสานําเด็กมารับวัคซีนแทน   เม่ือพบวาผูปกครองไมสามารถนําเด็กมารับ
     วัคซีนตามนัดได
38.รับอาสาจากเจาหนาที่นําวัคซีนปองกันโรคโปลิโอมาหยอดใหกับเด็ก
      ในหมูบาน เพื่อใหผูปกครองเด็กมีความสะดวกและคลองตัว
39.นําบุตรหลานในปกครองของตนเองทุกคน   ไปรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ
40.นําบุตรหลานในปกครองของตนเองทุกคน   ไปรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ

5. งานโภชนาการ
41.รายงานน้ําหนักเด็กอายุตํ่ากวา  5 ป     ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ
     ใหเจาหนาที่ไดรูขอมูลทุก  3  เดือน
42.นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็ก
      และผูใหญ มาประชาสัมพันธหรือติดปายประกาศในชุมชน
43.แนะนําผูปกครองนําเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑปกติ       ไปรับการตรวจ
     สุขภาพอยางละเอียด   ที่สถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาลใกลบาน
44.ติดตามวิธีการรับประทานอาหารของเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑปกติ
     เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารอยางเหมาะสม

3.66

3.91

3.54

3.84

3.45

3.77

3.59

3.19

3.31
3.95
4.08

3.37

3.12

3.30

3.46

3.25

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



193

ตารางที ่34  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

45.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อติดตาม  แกไขภาวะขาดสารอาหาร
      ของเด็กที่อายุตํ่ากวา 5  ป
46.ประสานงานกับผูนําชุมชนและผูปกครองเด็ก    ในการเฝาระวังภาวะขาดสาร
      อาหารในเด็กที่อายุตํ่ากวา  5  ป
47.ออกพื้นที่ติดตามช่ังน้ําหนักเด็ก     ที่ตํ่ากวาเกณฑปกติทุกเดือน
48.ชวยถายทอดความรูดานโภชนาการที่ถูกตอง    ใหผูปกครองเด็กไดรับรู
49.ดูแลและเล้ียงเด็กในปกครองของตนเอง   ใหมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ
50.ดูแลหรือจัดรายการอาหารของครอบครัวใหทุกคนไดรับสารอาหารที่ครบถวน

6.อนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว
51.สํารวจขอมูลคูสมรสใหม ,  หญิงต้ังครรภ,   หญิงหลังคลอด   ในหลังคาเรือน
      ที่ตนรับผิดชอบ ใหเจาหนาที่ไดรับรู
52.นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการวางแผนครอบครัว, การฝากครรภ ,
      การเล้ียงลูกดวยนมแมหรือการตรวจมะเร็งตาง ๆ มาติดปายประกาศ   หรือ
      ประชาสัมพันธ ภายในชุมชน
53.แนะนําใหเพื่อนบานไปรวมกิจกรรม          เม่ือมีการจัดรณรงคฝากครรภ,
     การคุมกําเนิด, การตรวจมะเร็งตาง ๆ ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
54.แนะนําบริการคลีนิควางแผนครอบครัว  หรือคลีนิคฝากครรภที่สถานีอนามัย
     หรือโรงพยาบาลใหคูสมรสใหมและหญิงต้ังครรภไดรับรู
55.ประสานงานกับเจาหนาที่เพื่อติดตามเย่ียมบานคูสมรสใหม, หญิงต้ังครรภ,
      หญิงหลังคลอด      ในหลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ
56.ติดตามผลปฏิบัติตนของเพื่อนบานวาสามารถทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่
      ไดหรือไม
57.นําเคร่ืองวัดความดันและตรวจน้ําตาลในปสสาวะ      มาบริการที่บานของ
     หญิงต้ังครรภที่มีอาการผิดปกติ เชน บวม  มึนศีรษะ  ตาพรามัว
58.ใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกคูสมรสใหม,   หญิงมีครรภ หรือหญิงหลังคลอด
59.ขาพเจามีการวางแผนครอบครัวหรือวางแผนชีวิตที่เหมาะสม
60.ขาพเจาไปตรวจเช็คสุขภาพประจําป

3.31

3.23
2.81
3.34
3.74
3.81

3.24

3.20

3.20

3.53

3.42

3.09

3.11

2.77
3.00
3.69
3.28

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.74
3.81

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
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ตารางที ่35 คาเฉล่ีย และระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการปฏิบัติงาน
กิจกรรม X ระดับ

แจงขาวสาร
1.นําขาว เอกสารดานสุขภาพอนามัยมาแจก แจงหรือติดประกาศใหเพื่อนบาน
    ในเขตรับผิดชอบไดรู
2.นําขาวดานสุขภาพของเพื่อนบาน ในเขตรับผิดชอบไปแจงใหเจาหนาที่
    สาธารณสุขไดรับทราบความเคล่ือนไหวของชุมชน
11.แจงขาวการระบาดของโรค( ไขเลือดออก, ตาแดง, อุจจาระรวง ) ใหเพื่อนบาน
     ในเขตรับผิดชอบไดรับรูอยางทันตอเหตุการณ
12.นําเอกสาร  โปสเตอร หรือจัดปายประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคที่กําลังระบาด
     มาแจกหรือติดประกาศ ในชุมชน
21.แจงขาวการจําหนายอาหารและยาในชุมชน   ที่ไมมีการควบคุมอยางถูกตอง
     ใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับรู
22.นําขาว หรือนําเอกสาร โปสเตอรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริโภคอาหารและยา
     มาประชาสัมพันธ หรือ  ใหความรูภายในหมูบาน
31.นัดหมายผูปกครองใหนําเด็กมารับวัคซีนที่ ศสมช.     สถานีอนามัย    หรือ
     โรงพยาบาลใกลบาน
32.แจงขอมูลเด็กที่ตกสํารวจไมไดรับวัคซีนใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับรู
      และติดตามผล
41.รายงานน้ําหนักเด็กอายุตํ่ากวา  5 ป     ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ
     ใหเจาหนาที่ไดรูขอมูลทุก  3  เดือน
42.นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็ก
      และผูใหญ มาประชาสัมพันธหรือติดปายประกาศในชุมชน
51.สํารวจขอมูลคูสมรสใหม ,  หญิงต้ังครรภ,   หญิงหลังคลอด   ในหลังคาเรือน
      ที่ตนรับผิดชอบ ใหเจาหนาที่ไดรับรู
52.นําขาว  เอกสาร  โปสเตอรที่เก่ียวกับการวางแผนครอบครัว, การฝากครรภ ,
      การเล้ียงลูกดวยนมแมหรือการตรวจมะเร็งตาง ๆ มาติดปายประกาศ   หรือ
      ประชาสัมพันธ ภายในชุมชน

3.49

3.69

3.56

3.85

3.65

3.29

3.42

3.91

3.54

3.12

3.30

3.20

3.20

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก
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ตารางที3่5  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

แนะนําบริการ
3.นัดหมายเพื่อนบานใหมารับบริการสุขภาพที่ ศสมช.   สถานีอนามัย หรือ
    โรงพยาบาล
4.พูดคุยหรือแนะนําเพื่อนบานเก่ียวกับวัน เวลาที่ใหบริการสุขภาพในคลีนิคตาง ๆ
    ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
13.เม่ือเกิดการระบาดของโรค ไดแนะนําผูปกครองใหนําเด็กที่มีไขขึ้นสูง
     ไปตรวจอยางละเอียดที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน
14.เม่ือโรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไดแนะนําวิธีปองกันและควบคุมโรคนั้น ๆ
      แกเพื่อนบาน
23.แนะนํารานคาหรือผูที่สนใจใหเขารวมการอบรม    ในการคุมครองผูบริโภค
     ที่เจาหนาที่สาธารณสุขจัดขึ้น
24.แนะนําวิธีการเลือกซ้ืออาหารและยาที่ปลอดภัยตอสุขภาพแกผูอื่น
33.แนะนํามารดาที่มีบุตรหลานอายุตํ่ากวา  5 ป  นําเด็กไปรับวัคซีนตามกําหนด
     อายุ  ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน
34.เม่ือเกิดปญหากับเด็กหลังไดรับวัคซีน        สามารถใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติ
     ดูแลเด็กแกผูปกครองได
43.แนะนําผูปกครองนําเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑปกติ       ไปรับการตรวจ
     สุขภาพอยางละเอียด   ที่สถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาลใกลบาน
44.ติดตามวิธีการรับประทานอาหารของเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑปกติ
     เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารอยางเหมาะสม
53.แนะนําใหเพื่อนบานไปรวมกิจกรรม          เม่ือมีการจัดรณรงคฝากครรภ,
     การคุมกําเนิด, การตรวจมะเร็งตาง ๆ ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
54.แนะนําบริการคลีนิควางแผนครอบครัว  หรือคลีนิคฝากครรภที่สถานีอนามัย
     หรือโรงพยาบาลใหคูสมรสใหมและหญิงต้ังครรภไดรับรู

3.57

3.75

3.63

3.85

3.79

3.34
3.56

3.84

3.45

3.46

3.25

3.53

3.42

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง
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ตารางที3่5 (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

ประสานงาน
5.ประสานงานกับผูดูแลหอกระจายขาว หรือศสมช. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
   ตาง ๆ หรือถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัยแกชุมชน
6.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข  ในดานใหการสนับสนุนขาวสารสุขภาพ
    แกผูดําเนินการหอกระจายขาวหรือศสมช.ของชุมชน
15.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข    ใหมาปองกันและควบคุมโรค
      ที่เกิดระบาดในชุมชน
16.ประสานงานกับเพื่อนบาน     เพื่อใหรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข
     ในการกําจัดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน ยุงลาย  แมลงวัน เปนตน
25.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข    ในการสํารวจรานคาในชุมชน
26.ประสานงานกับผูนําชุมชน         ในการเชิญชวนเจาหนาที่สาธารณสุข
     มาใหความรูดานการคุมครองผูบริโภคแกประชาชน
35.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข      ในการนัดหรือนําวัคซีนปองกัน
      โรคโปลิโอไปหยอดใหกับเด็กในชุมชน หรือหลังคาเรือนที่ตนรับผิดชอบ
36.ประสานงานกับผูนําชุมชนในการเตรียมความพรอมของสถานที ่       เพื่อ
     อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่และประชาชนในการนําเด็กมารับวัคซีน
45.ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อติดตาม  แกไขภาวะขาดสารอาหาร
      ของเด็กที่อายุตํ่ากวา 5  ป
46.ประสานงานกับผูนําชุมชนและผูปกครองเด็ก    ในการเฝาระวังภาวะขาดสาร
      อาหารในเด็กที่อายุตํ่ากวา  5  ป
55.ประสานงานกับเจาหนาที่เพื่อติดตามเย่ียมบานคูสมรสใหม, หญิงต้ังครรภ,
      หญิงหลังคลอด      ในหลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ
56.ติดตามผลปฏิบัติตนของเพื่อนบานวาสามารถทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่
      ไดหรือไม

3.41

3.24

3.30

3.78

3.92
3.33

3.29

3.77

3.59

3.31

3.23

3.09

3.11

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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มาก
ปานกลาง
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ตารางที3่5  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

บําบัดทุกข
7.ถายทอดความรูดานสุขภาพอนามัย   ตามโอกาสที่เหมาะสมแกเพื่อนบาน
   ทั้งเปนกลุมและไมกลุม
8.ชักชวนเพื่อนบานใหเขารวมกิจกรรมรณรงคดานสุขภาพอนามัยกับเจาหนาที่
    สาธารณสุขในทองถ่ิน
17.เม่ือเกิดโรคระบาด  ชวยใหคําปรึกษา    แนะนําที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย
      และครอบครัว
18.ใหการปฐมพยาบาลและดูแลผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
27.แบงปนยาสามัญประจําบานแกเพื่อนบาน เม่ือเกิดการเจ็บปวยกระทันหัน
28.ใหความชวยเหลือแกเพื่อนบาน  ในการเลือกซ้ืออาหารและยาที่จําเปน
37.รับอาสานําเด็กมารับวัคซีนแทน   เม่ือพบวาผูปกครองไมสามารถนําเด็กมารับ
     วัคซีนตามนัดได
38.รับอาสาจากเจาหนาที่นําวัคซีนปองกันโรคโปลิโอมาหยอดใหกับเด็ก
      ในหมูบาน เพื่อใหผูปกครองเด็กมีความสะดวกและคลองตัว
47.ออกพื้นที่ติดตามช่ังน้ําหนักเด็ก     ที่ตํ่ากวาเกณฑปกติทุกเดือน
48.ชวยถายทอดความรูดานโภชนาการที่ถูกตอง    ใหผูปกครองเด็กไดรับรู
57.นําเคร่ืองวัดความดันและตรวจน้ําตาลในปสสาวะ      มาบริการที่บานของ
     หญิงต้ังครรภที่มีอาการผิดปกติ เชน บวม  มึนศีรษะ  ตาพรามัว
58.ใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกคูสมรสใหม,   หญิงมีครรภ หรือหญิงหลังคลอด
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3.44

3.19

3.31
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3.34

2.77
3.00

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางที3่5  (ตอ)
กิจกรรม X ระดับ

ทําตนเปนตัวอยาง
9.ขาพเจาขวนขวายหาความรูและประสบการณที่มีคุณคา มาใชประโยชน
    ในงาน อสม.
10.ขาพเจาไดปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10  ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
19.บานของขาพเจามีและใชสวมอยางถูกหลักสุขาภิบาล
20.บานของขาพเจามีภาชนะหรือโองน้ําจํานวนเพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล
29.จัดจําหนายหรือเลือกบริโภคอาหารและยาที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพ
     ของตนเองและเพื่อนบานเทานั้น
30.ขาพเจาไดปลูกพืชสมุนไพร   และผักสวนครัวที่จําเปนไวใชภายในครอบครัว
      และแบงปนใหกับเพื่อนบาน
39.นําบุตรหลานในปกครองของตนเองทุกคน   ไปรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ
40.นําบุตรหลานในปกครองของตนเองทุกคน   ไปรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ
49.ดูแลและเล้ียงเด็กในปกครองของตนเอง   ใหมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ
50.ดูแลหรือจัดรายการอาหารของครอบครัวใหทุกคนไดรับสารอาหารที่ครบถวน
59.ขาพเจามีการวางแผนครอบครัวหรือวางแผนชีวิตที่เหมาะสม
60.ขาพเจาไปตรวจเช็คสุขภาพประจําป
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