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บทคัดย่อ
 การวจิยัเชงิพรรณนาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการปฏบิติังานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัว	จังหวัดสุโขทัย	กลุ่มตัวอย่างคือ	อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	จังหวัดสุโขทัย	จ�านวน	349	คน	ได้

จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน	ผลการวิจัย	พบว่า	ความรู้	เจตคติ	แรงสนับสนุนทางสังคม	แรงจูงใจใน

การปฏบิตังิาน	และการปฏบิติังานตามสมรรถนะของอาสาสมคัรประจ�าครอบครวัอยูใ่นระดบัปานกลาง	และการรบัรู ้

บทบาทอยู่ในระดับสูง	 ปัจจัยที่มีอ�านาจพยากรณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว

สูงที่สุดคือ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 (β	=	0.401)	รองลงมาคือ	การรับรู้บทบาท	 (β	=	0.384)	แรงสนับสนุน

ทางสังคม	 (β	 =	 0.104)	 และระดับการศึกษามัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (β	 =	 0.075)	 ตามล�าดับ	

ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง	 4	 ตัวร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวได้ร้อยละ 

53.8	อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	ผลการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสร้างแรงจงูใจใน

การปฏิบตังิาน	สร้างการรับรู้บทบาท	และให้แรงสนบัสนนุทางสงัคมแก่อาสาสมคัรประจ�าครอบครวั	และพฒันาศกัยภาพ

ให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว
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Abstract
 This descriptive research aimed to study the factors affecting the work competency of the family 

volunteers in Sukhothai Province. The samples in the study were 349 family volunteers in Sukhothai 

Province. The multi-stage sampling method was used for the sample selection. A questionnaire was 

used as the instrument for data collection. Descriptive statistics and stepwise multiple regression 

analysis were used for data analysis. The study results showed that the knowledge, attitudes, social 

support, work motivation, and work competency of family volunteers were at the moderate level, 

while their role perception was at the high level. The factor with the highest predictive power 

on the family volunteers’ work competency was work motivation (β = 0.401), followed by role 

perception (β = 0.384), social support (β = 0.104), and educational level at upper secondary or 

certificate in vocational education (β = 0.075), respectively. Four predictors could co-predict the 

work competency of the family volunteers at 53.8% with a statistical significance of 0.05. These 

research results indicate that related agencies should boost work motivation, role perception, and 

social support for family volunteers. Further, these volunteers should develop their potential in 

accordance with their educational levels.

Keywords:  Work competency, Competency, Family volunteers

บทน�า
	 อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 (อสค.)	 ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ	 4,000,000	 คนทั่วประเทศ	 ตั้งแต่ 

ปี	พ.ศ.	2559	-	2561	จ�านวนอาสาสมคัรประจ�าครอบครัว

ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	50,000	คน,	470,751	คน	

และ	 500,000	 คน	 ตามล�าดับ	 และในปี	 พ.ศ.	 2562	

-	 2564	 จ�านวนอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นปีละ	 1,000,000	 คน 

(กองยทุธศาสตร์และแผนงาน,	2560)	ส่วนจังหวดัสโุขทยั

มีเป้าหมายจ�านวนอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559	-	2564	จ�านวน

อาสาสมคัรประจ�าครอบครวัทีไ่ด้รบัการพฒันาศกัยภาพ	

430	คน,	6,645	คน,	6,649	คน,	5,125	คน,	5,125	คน 

และ	 6,062	 คน	 ตามล�าดับ	 รายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	ในปี	พ.ศ.	2560 

มีเกณฑ์เป้าหมายคือมีครอบครัวที่ผ ่านเกณฑ์การ

ประเมินครอบครวัท่ีมศีกัยภาพในการดแูลสขุภาพตนเอง

ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ร้อยละ	 50	 พบว่า	 ภาพรวมทั้ง 

ประเทศไทยมีจ�านวนครอบครัวท่ีผ่านการประเมินร้อยละ 

93.70	 และเขตสุขภาพท่ี	 2	 มีจ�านวนครอบครัวท่ีผ่าน

การประเมิน	ร้อยละ	85.25	ประกอบด้วย	5	จังหวัดคือ	

จังหวัดตาก	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 จังหวัดพิษณุโลก	 จังหวัด

เพชรบูรณ์	 และจังหวัดสุโขทัย	 มีจ�านวนครอบครัวที่

ผ่านการประเมินร้อยละ	 100.0,	 98.6,	 88.8,	 81.8	

และ	 72.9	 ตามล�าดับ	 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,	

2560)	 ซึ่งอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 จังหวัดสุโขทัย	

มีผลการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุดในเขตสุขภาพท่ี	 2	 หรือ 

ต�่ากว่าเป้าหมายที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	

ก�าหนดไว้ทีร้่อยละ	80	ประกอบกบักระทรวงสาธารณสขุ 
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โดยกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ	ได้ก�าหนดให้อาสาสมคัร

ประจ�าครอบครัวปฏิบติังานให้เป็นไปตามสมรรถนะของ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 ดังนี้	 1)	 ดูแลสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว	 2)	 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก

ในครอบครัว	 3)	 ช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชน 

ทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พิง	4)	วเิคราะห์และจัดการความเสีย่งภยั 

สุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว	 รวมทั้งน�า

สมาชิกไปรับบริการสุขภาพ	 เมื่อพบปัญหาเกินกว่าท่ี

ครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

จะดูแลได้	5)	บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของอาสา

สมคัรประจ�าครอบครวัลงในสมดุบนัทกึประจ�าครอบครวั	

และ	6)	ประสานงาน	เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	ร่างแหส่ง 

ต่อข้อมลูด้านสขุภาพ	รบัความรูเ้พิม่เตมิ	และรบัค�าปรกึษา 

จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้ านและ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,	

2559)	เมือ่อาสาสมัครประจ�าครอบครวัมีผลการปฏิบัตงิาน 

ตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวอยู่ใน

ระดับสูงย่อมสามารถบ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน

สมรรถนะของอาสาสมคัรประจ�าครอบครัวซึง่จะน�าไปสู ่

การพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิในครอบครวัให้ดยีิง่ขึน้

และจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องพบ

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	 (ยุทธนา	 แยบคาย	 และปราโมทย์	 วงศ์สวัสดิ์,	

2560)	และการพัฒนารปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตั ิ

งานองิสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(รัตนะ	 บัวสนธ์,	 ส�าราญ	 มีแจ้ง,	 สายฝน	 วิบูลรังสรรค์,	

และปุณิกา	ศรีติมงคล,	2555)	อย่างไรก็ตาม	ไม่พบการ

ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสา

สมัครประจ�าครอบครัว	 ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	 ได้มีข้อเสนอแนะงานวิจัย

และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

โดยให้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานตามสมรรถนะ 

ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 จังหวัดสุโขทัย	

(ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,	2561)	ซึ่งผลการ

วิจัยจะน�าไปใช้ในการบริหารจัดการ	 พัฒนาศักยภาพ	

ส่งเสริม	 และสนับสนุนอาสาสมัครประจ�าครอบครัวให้

สามารถปฏบิตังิานตามสมรรถนะของอาสาสมคัรประจ�า

ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 

ยิง่ขึน้	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการปฏบิตัิ

งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	

และปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ 

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความรู้	 เจตคติ	 การรับรู้บทบาท	

แรงสนับสนุนทางสังคม	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	และ

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว	จังหวัดสุโขทัย

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม 

สมรรถนะของอาสาสมคัรประจ�าครอบครัว	จงัหวัดสโุขทยั

สมมุติฐานการวิจัย
	 ปัจจัยด้านความรู ้	 เจตคติ	 การรับรู ้บทบาท 

แรงสนับสนุนทางสังคม	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	และ

ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร	มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

ตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

จังหวัดสุโขทัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเชิงพรรณนา	 (Descriptive research) 

ครั้ งนี้ ได ้ผ ่ านการพิจารณาและรับรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขในมนุษย์ 

จังหวัดสุโขทัย	 เลขที่โครงการ/รหัส	 IRB	 38/2562 

เมื่อวันที่ 	 3	 ตุลาคม	 2562	 วันสิ้นสุดการรับรอง 
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วันที่	2	ตุลาคม	2563	ประเภทโครงการวิจัยแบบเร่งรัด	

(Expedited review)

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ	 อาสาสมัคร

ประจ�าครอบครวั		(อสค.)		จงัหวดัสโุขทยั		จ�านวน		66,699		คน 

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,	 2560)	 ค�านวณขนาด

ตัวอย่างด้วยสูตรการประมาณการค่าเฉล่ียประชากร	

(Daniel & Cross, 2013)	ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	

349	คน	โดยใช้วธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage 

random sampling)	ดงันี	้ขัน้ตอนที	่1	การสุม่แบบแบ่งชัน้ 

(Stratified random sampling)	ตามสดัส่วนอาสาสมคัร

ประจ�าครอบครวัของแต่ละอ�าเภอทัง้	9	อ�าเภอเพือ่ให้ได้

ขนาดตวัอย่างของแต่ละอ�าเภอ	ขัน้ตอนที	่2	การสุม่แบบ

แบ่งกลุ่ม	 (Cluster random sampling)	 เลือกต�าบล

จากแต่ละอ�าเภอด้วยน�าชือ่ต�าบลทัง้หมดในอ�าเภอนัน้	ๆ  

มาจดัท�าเป็นฉลาก	จบัฉลากเลอืกเป็นตัวแทนอ�าเภอละ	1	

ต�าบลแบบไม่ใส่คืนจนได้ต�าบลครบทั้ง	9	ต�าบล	ขั้นตอน 

ที่	 3	 การสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster random sampling) 

เลือกหมู่บ้านจากแต่ละต�าบลด้วยการน�าล�าดับหมู่บ้าน

ทั้งหมดในต�าบลนั้น	ๆ	มาจัดท�าเป็นฉลาก	โดยการเขียน

ล�าดบัหมูบ้่านในแต่ละต�าบลหลงัจากนัน้ท�าการจับฉลาก 

แยกเป็นรายต�าบล	 โดยจับเลือกเป็นต�าบล	 ๆ	 ละ	 1	

หมู่บ้านแบบไม่ใส่คืนจนได้หมู่บ้านครบทั้ง	 9	 หมู่บ้าน	

และขั้นตอนที่	 4	 การสุ่มอย่างง่าย	 (Simple random 

sampling)	 จากรายชื่ออาสาสมัครประจ�าครอบครัว

ในแต่ละหมู่บ้านตามขนาดตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ด้วย

คอมพิวเตอร์

	 2 . 	 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ้ ใ นกา ร เ ก็ บข ้ อมู ลคื อ 

แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม	แนวคิด	ทฤษฎ	ีและงานวจัิย

ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย	7	ส่วนดังนี้

	 ส ่วนที่ 	 1	 ข ้อมูลคุณลักษณะทางประชากร	

ประกอบด้วยเพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	บทบาทในครอบครัว 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 หลักสูตรท่ีผ่านการเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติ	 ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว	 และการมีต�าแหน่งอื่นในชุมชน	 ลักษณะ

ค�าถามเป็นเลือกตอบและเติมค�าลงในช่องว่าง

	 ส่วนที	่2	ความรู	้พฒันาข้ึนจากทฤษฎ	ีKnowledge 

Attitude Practice (KAP)	 ของ Bloom	 (1965)	

จ�านวน	 8	 ข้อ	 ลักษณะค�าถามเป็นปลายปิด	 แต่ละ

ข้อมีค�าตอบให้เลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 มีเกณฑ์การ 

ให้คะแนนคือ	 ถ้าตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 ถ้าตอบผิดให้ 

0	คะแนน	คะแนนเต็ม	8	คะแนน	การแปลความหมาย 

คะแนนความรู้แบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์

ของ	Bloom	(1975)	คือ	ความรู้อยู่ในระดับสูง	ร้อยละ 

80	 ข้ึนไป	 ความรู ้อยู ่ ในระดับปานกลาง	 ร ้อยละ 

60	 -	 79	 และความรู้อยู่ในระดับต�่า	 น้อยกว่าร้อยละ 

60	 โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาอยู ่ระหว่าง	

0.67	 -	 1.00	 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient)	เท่ากับ	0.71

	 ส ่ วนที่ 	 3 	 เจตคติ 	 พัฒนาขึ้ นจากทฤษฎี 

Knowledge Attitude Practice (KAP)	 ของ	Bloom 

(1965)	จ�านวน	11	ข้อ	เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating scale)	5	ระดบัคอื	เห็นด้วยอย่างยิง่ 

เหน็ด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	และไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่	โดย

มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ	ข้อค�าถามเชิงบวก	ให้คะแนน	

5,	4,	3,	2	และ	1	คะแนน	ตามล�าดับ	และข้อค�าถาม 

เชิงลบ	ให้คะแนน	1,	2,	3,	4	และ	5	คะแนน	ตามล�าดับ	

คะแนนเต็ม	 55	 คะแนน	 การแปลความหมายคะแนน

เจตคติแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	โดยใช้เกณฑ์ของ	Bloom 

(1975)	 คือ	 เจตคติอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	

เจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง	ร้อยละ	60	-	79	และเจตคติ 

อยู ่ในระดับต�่า	 น้อยกว่าร้อยละ	 60	 โดยมีค่าดัชนี

ความตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง	 0.67	 -	 1.00	 และ 

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค	(Cronbach’s alpha 

coefficient)	เท่ากับ	0.77
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	 ส่วนที่	4	การรับรู้บทบาท	พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี

การรับรู้บทบาท	(Allport,	1968)	จ�านวน	20	ข้อ	เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating 

scale)	 5	 ระดับคือ	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	

และน้อยที่สุด	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	 5,	 4,	 3,	 2	

และ	 1	 คะแนน	 ตามล�าดับ	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน 

การแปลความหมายคะแนนการรับรู้บทบาทแบ่งออก

เป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์ของ	 Bloom	 (1975)	 คือ 

การรบัรูบ้ทบาทอยูใ่นระดับสงู	ร้อยละ	80	ขึน้ไป	การรับรู้ 

บทบาทอยู่ในระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 60	 -	 79	 และ 

การรับรู้บทบาทอยู่ในระดับต�่า	น้อยกว่าร้อยละ	60	โดย

มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง	0.67	 -	 1.00	

และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s 

alpha coefficient)	เท่ากับ	0.94

	 ส่วนที่	 5	 แรงสนับสนุนทางสังคม	 พัฒนาขึ้น

จากทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ	House	 (1981)		

จ�านวน	 24	 ข้อ	 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating scale)	 3	 ระดับคือ	 เป็นประจ�า 

เป็นบางคร้ัง	และไม่เคยได้รบั	โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน

คอื	3,	2	และ	1	ตามล�าดบั	คะแนนเตม็	72	คะแนน	การแปล 

ความหมายคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมแบ่งออก

เป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์ของ	 Bloom	 (1975)	 คือ 

แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	80	ขึ้นไป 

แรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่นระดับปานกลาง	ร้อยละ	60	

-	79	และแรงสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นระดับต�า่	น้อยกว่า 

ร้อยละ	60	โดยมค่ีาดชันคีวามตรงตามเนือ้หาอยูร่ะหว่าง	

0.67	 -	 1.00	 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s alpha coefficient)	เท่ากับ	0.98

	 ส่วนท่ี	 6	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 พัฒนา

ขึ้นจากทฤษฎีสองปัจจัยในการจูงใจของ	 Herzberg, 

Mausner & Snyderman	(1959)	จ�านวน	35	ข้อ	เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating 

scale)	5	ระดับคือ	เห็นด้วย	อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นด้วย	 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 โดยมีเกณฑ  ์

การให้คะแนนคือ	 ข้อค�าถามเชิงบวก	 ให้คะแนน	 5,	 4,	

3,	2	และ	1	คะแนน	ตามล�าดับ	และข้อค�าถามเชิงลบ 

ให้คะแนน	1,	2,	3,	4	และ	5	คะแนน	ตามล�าดบั	คะแนนเตม็ 

175	 คะแนน	 การแปลความหมายคะแนนแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์

ของ	 Bloom	 (1975)	 คือ	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

อยูใ่นระดบัสงู	ร้อยละ	80	ขึน้ไป	แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	60	-	79	และแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับต�่า	น้อยกว่าร้อยละ	60	 โดย

มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง	0.67	 -	 1.00	

และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s 

alpha coefficient)	เท่ากับ	0.97

	 ส่วนที่	 7	 การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 พัฒนาขึ้นจากทฤษฎ ี

Knowledge Attitude Practice (KAP)	 ของ	Bloom 

(1965)	จ�านวน	20	ข้อ	เป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating scale)	 5	 ระดับคือ	 ทุกครั้ง	

บ่อยคร้ัง	 บางครั้ง	 น้อยคร้ัง	 และไม่เคย	 โดยมีเกณฑ์ 

การให้คะแนนคือ	5,	4,	3,	2	และ	1	คะแนน	ตามล�าดับ	

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	การแปลความหมายคะแนน

การปฏิบัติงาน	 แบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์

ของ	Bloom	 (1975)	คือ	การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 

ร้อยละ	80	ขึ้นไป	การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	

ร้อยละ	60	-	79	และการปฏบิตังิานอยูใ่นระดับต�า่	น้อยกว่า 

ร้อยละ	60	โดยมค่ีาดชันคีวามตรงตามเนือ้หาอยูร่ะหว่าง	

0.67	 -	 1.00	 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s alpha coefficient)	เท่ากับ	0.94

	 3.	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	ผู้วิจัยท�าหนังสือ

จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยขอความ

อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอทุกแห่ง	โรงพยาบาลทุกแห่ง	เทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	 เพื่อให้อาสาสมัคร 
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ประจ�าครอบครัวตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่	 3	

ตุลาคม	 2562	 ถึง	 30	 พฤศจิกายน	 2562	 ซึ่งภายใน

แบบสอบถามจะไม่มกีารระบชุือ่ของกลุม่ตัวอย่าง	ข้อมลู

ของกลุม่ตวัอย่างจะเกบ็เป็นความลบัและไม่น�ามาเปิดเผย

การศึกษาครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด	ๆ	ต่อกลุ่มตัวอย่าง	

เมื่อผู ้วิจัยได้รับแบบสอบถามครบเรียบร้อยแล้วจะ 

ตรวจสอบความสมบูรณ์	 ครบถ้วน	 และความถูกต้อง 

ของแบบสอบถามก่อนน�าข้อมูลมาวเิคราะห์ผลการศึกษา

ในล�าดับต่อไป

	 4.	การวเิคราะห์ข้อมูลคือ	วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้เป็น

ไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 ดังนี้	 1)	 การวิเคราะห์ข้อมูล

คุณลักษณะทางประชากร	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 สถานภาพ	

ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 บทบาท

ในครอบครัว	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 หลักสูตรที่

ผ่านการเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ	 ระยะเวลาในการเป็น

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 และการมีต�าแหน่งอื่นใน

ชมุชน	โดยใช้สถติจิ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	ค่าต�า่สุด	และค่าสงูสดุ	2)	การวเิคราะห์ปัจจยั

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครวั	จงัหวดัสโุขทยั	โดยใช้สถติิการวเิคราะห์

ถดถอยพหแุบบข้ันตอน	(Stepwise multiple regression 

analysis)	ทัง้นี	้ก่อนการวเิคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน 

ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น	จ�านวน	5	ข้อ	

(Hair, Black, Babin & Anderson,	 2012)	 พบว่า	

ตัวแปรตามมีระดับการวัดแบบอันตรภาค	มีความคลาด

เคลื่อนเป็นอิสระต่อกันและมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ	

ลักษณะการกระจายของตัวแปรตามเหมือนกันทุกค่า

ของตัวแปรท�านาย	(Homoscedasticity)	ความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรเป็นแบบเส้นตรง	ตวัแปรไม่มคีวามคลาด

เคล่ือนในการวัด	 (Measurement error)	 และตัวแปร

ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต�่าหรือไม่มีภาวะ

ร่วมเส้นตรงพหุ	 (Multicollinearity)	 และ	 3)	 ก�าหนด

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เป็นเกณฑ์ในการยอมรบั

สมมุติฐาน

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ 

82.2)	 อายุเฉลี่ย	 45.17	 ปี	 สถานภาพสมรสมากที่สุด 

(ร้อยละ	72.2)	รองลงมาคือ	โสด	(ร้อยละ	16.6)	มีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 (ปวช.)	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	 32.7)	 รองลงมาคือ	

ประถมศกึษา	(ร้อยละ	30.9)	ประกอบอาชพีเกษตรกรรม

มากที่สุด	(ร้อยละ	52.4)	รองลงมาคือ	รับจ้าง	(ร้อยละ 

26.1)	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ย	 7,299.63	 บาท	 มี

บทบาทในครอบครัวเป็นสมาชิกครอบครัว	 (ร้อยละ	

75.4)	 มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 4	 คนมากท่ีสุด	

(ร้อยละ	37.0)	รองลงมาคือ	3	คน	(ร้อยละ	22.3)	ผ่าน

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติหลักสูตร	3	การดูแลผู้ป่วยโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด	 (ร้อยละ	 37.2)	 รองลงมาคือ	

หลักสูตร	4	หลักสูตรกลางส�าหรับบุคคลทั่วไป	(ร้อยละ	

31.8)	ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรประจ�าครอบครวั

เฉลี่ย	2	ปี	และมีต�าแหน่งอื่นในชุมชน	(ร้อยละ	65.6)	

												 2.	 ความรู้	 เจตคติ	 การรับรู ้บทบาท	 แรง

สนับสนุนทางสังคม	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 และ

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว

													กลุ่มตัวอย่างมีความรู้	 (  =	 5.76,	 S.D. = 

1.35)	เจตคต	ิ(  =	39.69,	S.D.	=	5.25)	และการปฏบิตัิ

งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวอยู่

ในระดับปานกลาง	 (  =	78.37,	S.D.	=	10.25)	และ

การรับรู้บทบาทอยู่ในระดับสูง	 (  =	 82.34,	 S.D. = 

10.91)	 แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

(  =	 55.82,	 S.D.	 =	 10.25)	 ได้แก่	 ด้านอารมณ์/ 

ความรูส้กึ	(  =	30.81,	S.D.	=	5.90)	ด้านข้อมลูข่าวสาร 
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(  =	4.61,	S.D.	=	1.18)	ด้านการประเมนิคณุค่า	(  	=	4.13,	

S.D.	=	1.39)	และด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง 

(  =	16.26,	S.D.	=	3.49)	และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

อยู่ในระดับปานกลาง	 (  =	 123.75,	 S.D.	 =	 13.53)	

แบ่งออกเป็น	 2	 ปัจจัยคือ	 1)	 ปัจจัยจูงใจหรือกระตุ้น 

อยู่ในระดับปานกลาง	(  =	56.77,	S.D.	=	6.95)	ได้แก่	

ด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	(  =	11.35,	S.D. = 

1.64)	ด้านการยอมรับนับถือ	(  =	11.35,	S.D.	=	1.64)	

ด้านโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน	(  =	11.32,	S.D. = 

2.16)	ด้านลักษณะงาน	(  =	11.57,	S.D.	=	1.61)	และ

ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง	(  =	11.49,	

S.D.	=	1.63)	และ	2)	ปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย

อยู่ในระดับปานกลาง	(  =	78.01,	S.D.	=	8.71)	ได้แก่	

ด้านเงินเดอืนหรอืค่าตอบแทน	(  =	8.07,	S.D.	=	1.23) 

และด ้านวิธีปกครองบังคับบัญชาอยู ่ ในระดับสูง 

(  =	12.00,	S.D.	=	1.62)	ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

(  =	 11.88,	 S.D.	 =	 1.61)	 ด้านสภาพในการท�างาน 

(  =	11.45,	S.D.=	1.68)	ด้านนโยบายและการบรหิารงาน 

(  =	23.36,	S.D.	=	2.86)	และด้านความมั่นคงในงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง	(  =	11.25,	S.D.	=	1.89)	

	 3.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว

	 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 เรียงล�าดับตาม 

ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของ 

การปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อยได้	 ดังนี้	 ตัวแปรที่ถูก

คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่	 1	 คือ	 แรง

จูงใจในการปฏิบัติงาน	 โดยมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติ

งานซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 39.6 

(R2	 =	 0.396)	 โดยเมื่อคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานเพิ่มขึ้น	 1	 คะแนน	 คะแนนการปฏิบัติงานจะเพิ่ม

ขึ้น	0.304	คะแนน	(B	=	0.304)	ตัวแปรที่ถูกคัดเลือก

เข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่	2	คือ	การรับรู้บทบาท	

โดยมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถอธิบาย 

ความแปรปรวนได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ	12.8	เป็นร้อยละ	52.4	

(R2 Change =	0.128,	R2	=	0.524)	โดยเมื่อคะแนน 

การรบัรูบ้ทบาทเพิม่ขึน้	1	คะแนน	คะแนนการปฏบิตังิาน 

จะเพิม่ขึน้	0.361	คะแนน	(B	=	0.361)	ตวัแปรท่ีถกูคัดเลือก 

เข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่	 3	 คือ	 แรงสนับสนุน 

ทางสงัคม	โดยมผีลทางบวกต่อการปฏิบัติงานซึง่สามารถ

อธบิายความแปรปรวนได้เพิม่ข้ึนร้อยละ	0.9	เป็นร้อยละ	

53.3	(R2Change	=	0.009,	R2=	0.533)	โดยเมือ่คะแนน

แรงสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น	 1	คะแนน	คะแนนการ

ปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น	0.104	คะแนน	(B	=	0.104)	และ

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่	 4	

คือ	 ระดับการศึกษามัธยมปลายหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 (ปวช.)	 โดยอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่มี

ระดบัการศกึษามธัยมปลายหรอืประกาศนยีบัตรวชิาชพี	

(ปวช.)	มีการปฏิบัติงานมากกว่าไม่ได้เรียน	(อ้างอิง)	ซึ่ง

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มข้ึน	 ร้อยละ	 0.6	

เป็นร้อยละ	53.8	(R2 Change	=	0.006,	R2	=	0.538)	

เมื่ออาสาสมัครประจ�าครอบครัวท่ีมีระดับการศึกษา

มธัยมปลายหรอืประกาศนยีบตัรวิชาชพี	(ปวช.)	คะแนน

การปฏบิติังานจะเพิม่ขึน้	1.637	คะแนน	(B	=	1.637)	ซึง่

ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง	4	ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวได้ร้อยละ	 53.8	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	ส่วนตัวแปรอื่น	ๆ 	ได้แก่	ความรู้	เจตคติ	เพศ	

อายุ	สถานภาพ	อาชีพ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	บทบาทใน

ครอบครัว	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 หลักสูตรท่ีผ่าน

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ	 ระยะเวลาในการเป็นอาสา

สมัครประจ�าครอบครัว	 และการมีต�าแหน่งอ่ืนในชุมชน	

ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัว	ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการปฏิบัติงานตาม		
	 สมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	(n	=	349)

ตัวแปรพยากรณ์  R2 R2 Change Beta b s.e. of b t p-value

	 0.396	 0.396	 0.401	 0.304	 0.034	 8.984	 <0.001

	 0.524	 0.128	 0.384	 0.361	 0.039	 9.283	 <0.001

	 0.533	 0.009	 0.104	 0.104	 0.042	 2.458	 0.014

	 0.538	 0.006	 0.075	 1.637	 0.808	 2.026	 0.044

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การรับรู้บทบาท

แรงสนับสนุนทางสังคม

มัธยมปลายหรือ	ปวช.

(ไม่ได้เรียน	=	กลุ่มอ้างอิง)

Constant (a) = 4.673, R = 0.734, R2= 0.538, Adjusted R2 = 0.533, F = 99.904, p<0.05, MSE = 49.250

	 โดยสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวในรูปคะแนนดิบได้	ดังนี้

	 การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัว	 =	 4.673	 +	 0.304	 (แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน)	 +	 0.361	 (การรับรู้บทบาท)	 +	 0.104	

(แรงสนับสนุนทางสังคม)	 +	 1.637	 (มัธยมปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน 

ตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 พบว่า

ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง	 4	 ตัวร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติ

งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวได	้

ร้อยละ	 53.8	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

ได้แก่	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 การรับรู ้บทบาท 

แรงสนับสนุนทางสังคม	และระดับการศึกษามธัยมปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ตามล�าดับ

	 1.	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 มีผลทางบวก

ต ่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัว	เมื่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จะมีการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัวเพิ่มข้ึน	 อธิบายได้ว่า	 อาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัวเป็นสมาชิกครอบครัว	 ร้อยละ	 75.4 

ได้มคีวามพงึพอใจจากการปฏบัิตงิานตามสมรรถนะของ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวได้ส�าเร็จหรือมีความรู้สึก

ภาคภูมิใจว่าได้การปฏิบัติงานนั้นประสบผลส�าเร็จเป็น

อย่างดี	มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

งานนั้นอย่างชัดเจน	 และรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น	

(Herzberg, Mausner & Snyderman,	1959)	รวมถึง

การปฏิบัติงานในต�าแหน่งอาสาสมัครประจ�าครอบครัว

มีความยืดหยุ่นมากกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู ่บ้านที่มีระเบียบกฎเกณฑ์	 บทบาทหน้าที่	 และ

สวัสดิการไว้อย่างชัดเจน	(กระทรวงสาธารณสุข,	2559)	

ซ่ึงเป็นปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม	 ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสก้าวหน้า 

ในการด�ารงต�าแหน่งอืน่ในชุมชนโดยได้รับการแต่งตัง้หรือ

เลอืกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญั	ๆ 	ในชมุชนุ	ร้อยละ	65.6	

	 2.	 การรับรู้บทบาท	 มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติ

งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	

เมื่อการรับรู ้บทบาทเพิ่มข้ึนจะมีการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวเพิ่มข้ึน	
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อธิบายได้ว ่า	 อาสาสมัครประจ�าครอบครัวท่ีผ ่าน 

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติหลักสูตร	1	การดูแลผู้ป่วยโรค

ไตเรื้อรัง	ร้อยละ	9.2	หลักสูตร	2	การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่

ในภาวะพึ่งพิง	ติดบ้าน	ติดเตียง	ร้อยละ	21.8	หลักสูตร	

3	การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ร้อยละ	37.2	และ

หลักสูตร	 4	 หลักสูตรกลางส�าหรับบุคคลทั่วไป	 ร้อยละ	

31.8	ได้แสดงบทบาทเป็นแกนน�าปฏิบัติตนด้านสุขภาพ

ทีม่พีฤตกิรรมเป็นแบบอย่างให้ครอบครวัและเป็นผูด้แูล

สุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง	 ถ่ายทอดความรู้ให้

คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู ้ที่อยู ่ในภาวะ 

พึ่งพิง	ประสานงาน	พัฒนาสุขภาพครอบครัว	และเป็น

เครือข่ายกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านโดย

ไม่ซ�้าซ้อนบทบาทกัน	 (กระทรวงสาธารณสุข,	 2559)	

โดยอาสาสมัครประจ�าครอบครัวมีการรับรู ้บทบาท

เกี่ยวกับสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

อยูใ่นระดบัสงูท�าให้เกดิการรบัรูบ้ทบาททีต้่องปฏบัิติตาม

หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ถกูต้อง	ตรงตามวตัถปุระสงค์

ท่ีก�าหนดไว้	 และเห็นประโยชน์หรือความส�าคัญจาก 

การรับรู้บทบาททีจ่ะเกดิขึน้ว่าจะช่วยให้มกีารปฏบิติังาน 

ดีขึ้น	 (Allport,	 1968)	 ซึ่งภายในหลักสูตรฝึกอบรม 

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวมีเนื้อหาวิชาแกนหลัก

พื้นฐานให้อาสาสมัครประจ�าครอบครัวควรรับรู้เกี่ยว

บทบาทอาสาสมัครประจ�าครอบครัวและการเช่ือม 

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเพื่อให้

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวจะเป็นผู้ที่มีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติตนเองด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง

ดูแลสขุภาพด้วยตนเองแก่สมาชกิในครอบครวัได้เหมาะ

สมกับโรค	ความเสี่ยง	ภัยสุขภาพ	และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้	 เชื่อมโยง	 ส่งต่อ

เป็นเครือข่ายสานต่อการดูแลสุขภาพกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านอย่างเป็นร่างแหเดียวกัน 

ไม่ซ�้าซ้อนกัน	(กระทรวงสาธารณสุข,	2559)	

	 3.	 แรงสนับสนุนทางสังคม	 มีผลทางบวกต่อ

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว	 เมื่อแรงสนับสนุนทางสังคมเพิ่มข้ึนจะมี

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวเพ่ิมข้ึน	 อธิบายได้ว่า	 อาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับแรงสนับสนุน

ทางสังคมด้านอารมณ์หรือความรู้สึก	 ด้านการประเมิน

คุณค่า	 ด้านทรัพยากร	 และด้านข้อมูลข่าวสารจาก

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิด 

การปฏบิตังิานท่ีดีขึน้ตามไปด้วยเช่นกนั	(House,	1981)	

โดยกระทรวงสาธารณสุข	 (2559)	 ได้ก�าหนดแนวทาง

การสนับสนุน	 1)	 ด้านแหล่งวิชาการและสิ่งสนับสนุน	

ได้แก่	แนวทาง	หลักสูตร	คู่มือ	สื่อความรู้	แอปพลิเคชัน	

สมุดบันทึกประจ�าครอบครัว	 ระบบเครือข่ายสื่อสาร	

กรมวิชาการต่าง	 ๆ	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการโดยกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพเป็นแกนหลัก	และข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน	2)	ด้านการบริหารจัดการใช้นโยบาย 

การบรูณาการกบัทกุภาคส่วนโดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบ	

ได้แก่	 นโยบายและก�ากับติดตามโดยส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงอื่น	ๆ	การพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานอาสาสมัครประจ�าครอบครัว

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลัก	 และ 

การบรหิารจัดการโดยส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	และกระทรวงอืน่	ๆ  

และ	3)	ด้านงบประมาณ	ได้แก่	งบประมาณการฝึกอบรม 

หน่วยงาน	องค์กร	หน่วยสถานบรกิารสขุภาพท่ีจดัการฝึกอบรม 

เป็นผู้จัดการงบประมาณเองโดยพิจารณาจากฐานทุน

เดิมท่ีได้ด�าเนินการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดในงานประจ�าอยู ่แล้ว	 และ 

งบประมาณจากแหล่งอื่นในพื้นท่ี	 งบด�าเนินงาน 

ภายหลังการฝ ึกอบรม	 งบสนับสนุนกิจกรรมของ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่จะด�าเนินงานภายหลัง 
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จบการฝึกอบรมและได้รับการแต่งต้ังเป็นอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัวสามารถจัดท�าแผนงาน	โครงการ	ขอรบั

การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	

และหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	งบนิเทศ	ติดตาม	สนับสนุนกิจกรรม	และเพิ่มพูน

ความรู ้ทักษะความสามารถของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวภายหลังการฝึกอบรม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ควรจัดตั้งไว้	และแหล่งงบประมาณ	เช่น	ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	กระทรวงต่าง	ๆ 

ท่ีมีอาสาสมัครในหมู่บ้าน/ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 (อปท.)	 กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	และกระทรวงสาธารณสุข	(กระทรวงสาธารณสุข,	

2559)	ตลอดจนการได้รบัการถ่ายทอดความรูส้ม�า่เสมอ

ท�าให ้ เกิดทักษะท้ังในระดับบุคคลและครอบครัว 

ในการวิเคราะห์	 สามารถจัดการความเสี่ยง	 ภัยสุขภาพ	

และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย

โรคไม่ตดิต่อเร้ือรงัและผูด้้อยโอกาส	ตลอดจนประชาชน	

5	กลุ่มวัยตามแต่สมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง	รวมทั้ง

มส่ีวนร่วมในการดแูลสขุภาพและแก้ไขปัญหาของชมุชน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนของประชาชนในระดับ

ครอบครัวที่จะเชื่อมต่อและช่วยเสริมการด�าเนินงาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านได้เป็นอย่างด ี

(กระทรวงสาธารณสุข,	 2559)	 สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาจีรวรรณ	หัสโรค์	(2561)	พบว่า	การพัฒนาอาสา

สมคัรประจ�าครอบครัวมคีวามพร้อมทัง้ด้านงบประมาณ	

ด้านบุคลากร	 ด้านวัสดุอุปกรณ์	 และเทคโนโลยี	 คู่มือ	

แนวทางท่ีส�าคัญในระดับหมู่บ้าน	 มีศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน	(ศสมช.)	เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านท่ีจะเป็นศูนย์การเรียน

รู้การดแูลสขุภาพระหว่างอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้านและอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	

	 4.	ระดบัการศกึษามธัยมปลายหรอืประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ	 (ปวช.)	 มีผลทางบวกต ่อการปฏิบัติงาน 

ตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

เม่ืออาสาสมัครประจ�าครอบครัวท่ีมีระดับการศึกษา

มัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 มีการ

ปฏิบัติงานมากกว่าอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่ไม่ได้

เรียนหนังสือ	 (อ้างอิง)	 อธิบายได้ว่า	 อาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือ	 ร้อยละ	 99.7	 ส่วน

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีเพียง	

ร้อยละ	 0.3	 ซึ่งอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาข้ึนไปจะมีการปฏิบัติงาน

มากกว่าอาสาสมัครประจ�าครอบครวัทีไ่ม่ได้เรยีนหนงัสอื	

จากผลการวิจัยพบอาสาสมัครประจ�าครอบครัวส�าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	30.9	มัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ร้อยละ	 20.9	 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ	(ปวช.)	ร้อยละ	32.7	อนปุรญิญา

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ร้อยละ	 4.9	

ปริญญาตรี	 ร้อยละ	 9.7	 และปริญญาโท	 ร้อยละ	 0.6	

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อ 

เป้าหมายในระดบัครอบครวั	เนือ่งจากอาสาสมคัรประจ�า

ครอบครัวคือคนท่ีเป็นแกนน�าด้านสาธารณสุขของ

ครอบครวัจึงจะต้องมคีณุสมบัตเิบ้ืองต้นมคีวามรูส้ามารถ

อ่านออกเขยีนได้เท่านัน้	(กระทรวงสาธารณสขุ,	2559)	โดย

ไม่ได้มกีารก�าหนดให้ต้องส�าเรจ็การศกึษาระดบัใด	ๆ 	ก่อน 

อย่างไรก็ตาม	 อาสาสมัครประจ�าครอบครัวเลือกอบรม 

ฟ้ืนฟคูวามรูต้ามวชิาและหรอืเรือ่งทีข่าดหรอืไม่สามารถ

ปฏิบัติได้	 โดยเรียนรู ้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง

ด ้วยตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก 

ในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม	น�าความรู้ภายหลังจาก

การเรียนผ่อนส่งแต่ละครั้งไปปฏิบัติ	 การรับความรู้เพิ่ม

เติมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 การ

พบปะประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครวัด้วยกนัเอง	การศกึษาทบทวนจากคูม่อื 

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวและเทคโนโลยี	 เช่น	 ไลน	์
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เฟซบุ๊ก	แอปพลิเคชันต่าง	ๆ	และการศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งความรู้อื่นภายใต้หลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	18	ชั่วโมง	

(กระทรวงสาธารณสุข,	2559)	โดยเฉพาะในอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัวที่ดูแลกลุ่มผู ้ป่วยติดบ้าน	 ติดเตียง	

ควรมีทีมสหวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจ�า 

ครอบครวัเพราะต้องดแูลสุขภาพแบบองค์รวม	กลุม่ผูป่้วย 

ไตวายควรใช้กระบวนการกลุ ่มในการเฝ้าระวังการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ	 และกลุ ่มผู ้ป ่ วย 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังควรให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู ่บ้านเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวโดยใช้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	(ศสมช.) 

เป็นสถานที่ในการคัดกรองสุขภาพและพบปะระหว่าง 

ผู้ป่วยและอาสาสมัครประจ�าครอบครัวในการติดตาม 

พฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยด้วยเทคนิคการจับคู่ระหว่าง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัว	(จีรวรรณ	หัสโรค์,	2561)

	 ตัวแปรอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ความรู้	 เจตคติ	 เพศ	 อาย	ุ

สถานภาพ	 อาชีพ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 บทบาทใน

ครอบครัว	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 หลักสูตรที่ผ่าน 

การเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบัิต	ิระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัร

ประจ�าครอบครัว	และการมตี�าแหน่งอืน่ในชมุชน	ไม่มผีล 

ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครวั	อธบิายได้ว่า	ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏบิติังาน 

การรับรู้บทบาท	 แรงสนับสนุนทางสังคม	 และระดับ

การศึกษามัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

(ปวช.)	 มีอ�านาจพยากรณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวได้	 ร้อยละ	 53.8 

ซึ่งนอกเหนือจากน้ันเป็นตัวแปรอื่น	 ๆ	 ที่ยังไม่ได้มีการ

ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีผลต่อการปฏิบัติ

งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

ร้อยละ	46.2	ทั้งนี้	ควรท�าการวิจัยครั้งต่อไปเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 

ควรเสรมิสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานให้แก่อาสาสมคัร

ประจ�าครอบครวั	ทัง้นี	้เพือ่ให้อาสาสมคัรประจ�าครอบครวั

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้อาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัวปฏิบัติงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจาก 

ผลการวจิยัพบว่าแรงจงูใจในการปฏบัิตงิานมผีลทางบวก 

ต ่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัว

	 2.	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ	 ควรสร้างการรับรู้บทบาทเก่ียวกับ

สมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวให้แก่อาสา

สมัครประจ�าครอบครวัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	ทัง้นี	้

เพื่อให้อาสาสมัครประจ�าครอบครัวปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจาก 

ผลการวิจัยพบว่าการรับรู ้บทบาทมีผลทางบวกต่อ

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว

	 3.	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.) 

ควรเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงานให้แก่

อาสาสมคัรประจ�าครอบครวัอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอตาม

แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	 ทั้งนี้	 เพื่อให้

อาสาสมคัรประจ�าครอบครวัปฏบิตังิานได้ดอีย่างต่อเนือ่ง	

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีผล

ทางบวกต่อการปฏบิตังิานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัว
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	 4.	โรงพยาบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ควรคัดเลือก 

อาสาสมัครประจ�าครอบครัวใหม่โดยค�านึงถึงระดับ 

การศึกษาของอาสาสมัครประจ�าครอบครัวที่สามารถ

อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ

ให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาของอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัว	 เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษา

มัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 มีผล

ทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสา

สมคัรประจ�าครอบครัว	เมือ่อาสาสมคัรประจ�าครอบครวั

ที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 (ปวช.)	 มีการปฏิบัติงานมากกว่าอาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัวที่ไม่ได้เรียนหนังสือ	(กลุ่มอ้างอิง)

ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของอาสาสมคัรประจ�าครอบครวั	โดยใช้การวจิยั 

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative research)	 หรือการวิจัย 

เชิงผสมผสาน	 (Mixed methods research)	 เพิ่มเติม	

เพื่อใหไ้ดป้จัจัยที่มผีลต่อการปฏิบตัิงานทีอ่าจนอกเหนือ

จากการวิจัยในครั้งนี้

	 2.	 ควรพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว	 เพื่อ

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ประจ�าครอบครัวให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

สมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว

	 3.	 ควรพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานอิงสมรรถนะของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว 

เพือ่ประเมนิผลการปฏบิติังานองิสมรรถนะของอาสาสมคัร 

ประจ�าครอบครัวโดยน�าผลการประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของอาสาสมัคร 

ประจ�าครอบครัวต่อไป
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