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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัของ อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น    
2) ศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตามปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 6) ศึกษาตวัแปรท่ี
สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 399 คน 
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน,   
t-test, F-test (ค่าความแปรปรวนทางเดียว), การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวธีิ LSD,  ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน 

 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) อตัมโนทศัน์ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 3) อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และ 4) การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและอตัมโนทศัน์เป็นตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนั
ท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือได ้โดยสามารถท านายไดร้้อยละ 46.8 และการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็น
ตวัท านายท่ีดีท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
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The purposes of this research were 1) to study the level of self-concept, empowerment, 
imitating altruistic behavior and altruistic personality of village health volunteers in Samut Prakan 
province. 2) to investigate altruistic personality and comparative study by personal factors.            
3) to study correlation between self-concept and altruistic personality, empowerment and altruistic 
personality, imitating altruistic behavior and altruistic personality of village health volunteers.       
4) to determine the factors that could predict the altruistic personality of village health volunteers. 
Samples were 399 village health volunteers and selected by stratified random sampling. The 
research tools were questionnaires and analyzed by using computer package program. The 
statistical procedures were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, multiple comparison 
(LSD), Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise regression analysis.  

 
The results of the study were as follows: 1) self-concept, imitating altruistic behavior and 

the altruistic personality were at high level but empowerment was at moderate level.; 2) village 
health volunteers with difference in education had difference in altruistic personality which was 
statistical significant at .01.; 3) self-concept, empowerment, imitating altruistic behavior showed 
the positive correlation with altruistic personality significantly at .001; 4) empowerment, imitating 
altruistic behavior and self-concept had significantly predictable to altruistic personality up to 46.8 
percent and empowerment was the best predictor at significantly at .001. 

 

     /  /  
Student’s signature  Thesis Advisor’s signature   
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12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
 

 
 
89 

13 จ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 
91 

14 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตาม 
สถานภาพสมรส 
 

 
91 

15 จ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
92 

16 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามอาชีพ 
 

92 

17 จ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ จ าแนกตามรายได ้
 

 
93 

18 
 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามรายได ้ 93 



5 (5) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่           หน้า 
 
19 

 
จ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ จ าแนกตามระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ 
 

 
 
94 

20 
 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามระยะเวลา
ในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 

 
94 

21 
 

ตารางหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 

 
95 

22 
 

ตารางหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 

 
96 

23 
 

ตารางหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 

 
97 

24 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ระหวา่งตวัแปรรายดา้นท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเขา้สมการถดถอย ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) และทดสอบ
การมีนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึน (R2

change) ในการ
ท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
 

 
 
 
98 

25 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise) ในการท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 

 
99 

   
26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 118 



6 (6) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที่          หน้า 
 

1 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์  
(ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์) 
 

 
147 

2 Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ (ดา้นความพึงพอใจ) 
 

147 

3 Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ (ดา้นพฤติกรรม) 148 
   
4 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์รวม 148 

5 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
(ดา้นภายในตนเอง) 
 

 
149 

6 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
(ดา้นปฏิสัมพนัธ์) 
 

 
149 

7 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
(ดา้นพฤติกรรม) 
 

 
150 

8 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจรวม 150 

9 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 151 

10 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ  
(ความเขา้อกเขา้ใจ) 
 

 
152 

 



7 (7) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที่          หน้า 
 
11 

 
Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ  
(ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม) 
 

 
153 

12 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ  
(ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม) 
 

 
153 

13 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ  
(ความเช่ืออ านาจภายในตน) 
 

 
154 

14 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ  
(การยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย) 
 

 
154 

15 
 

Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรวม 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 (8) 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่           หน้า 
 
    1  กรอบแนวคิดในการวจิยั       50



1 

บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท า
ใหค้นไทยมีการด าเนินชีวิตท่ีสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน มีความเจริญทางเทคโนโลยมีากมาย 
โดยเฉพาะความเจริญทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ตลอดจนยา
รักษาโรคต่างๆ มากมาย ท าใหแ้นวโนม้ของจ านวนประชากรเพิ่มสูงข้ึน เห็นไดจ้าก อตัราทารกท่ี
เสียชีวติขณะคลอดลดลงและแนวโนม้อายขุยัเฉล่ียของคนไทยเพิ่มสูงข้ึน (ส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) อยา่งไรก็ดีแมเ้ทคโนโลยท่ีีพฒันากา้วไกลเพียงไรแต่กลบั
มีจ านวนผูท่ี้มีความเจบ็ป่วย เขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลจ านวนมาก พบวา่ ในปี 2553 
จ านวนคร้ังของประชาชนท่ีไปรับการรักษาในแผนกผูป่้วยนอกของสถานพยาบาลสาธารณสุขทัว่
ประเทศมีจ านวนถึง 163,336,954 คร้ัง อีกทั้งจากขอ้มูลอนัดบัโรคท่ีเป็นสาเหตุของการตายของคน
ไทยมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรกระหวา่งปี 2548 – 2551 พบวา่ ในผูช้ายไดแ้ก่ โรคเส้นเลือดในสมองแตก, 
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน, โรคเอดส์, หวัใจขาดเลือดและปอดอุดกั้นเร้ือรัง ในขณะท่ีโรคท่ีเกิดกบั
ผูห้ญิง ไดแ้ก่ โรคเส้นเลือดในสมองแตก, โรคเบาหวาน, หวัใจขาดเลือด, โรคเอดส์และไตวายเร้ือรัง  
จากขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ถึงแมเ้ทคโนโลยทีางการแพทยจ์ะกา้วหนา้เพียงใด แต่
ประชาชนยงัคงมีพฤติกรรมสุขภาพและวถีิชีวติท่ีไม่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพท่ีดี จึงท าใหไ้ม่
สามารถลดจ านวนประชากรท่ีเจบ็ป่วยลงได ้ถึงแมจ้  านวนผูป่้วยจะเพิ่มมากข้ึน แต่ทรัพยากร
ทางดา้นสาธารณสุขตลอดจนบุคลากรทางการแพทยก์ลบัมีจ านวนจ ากดั ไม่เพียงพอต่อความจ าเป็น
ในการดูแลผูป่้วย จากขอ้มูลทรัพยากรทางการแพทยใ์นปี 2553 พบวา่ มีจ  านวนแพทย ์1 คนต่อ
ประชากร 3,324 คน พยาบาลวชิาชีพ 1 คนต่อประชากร 624 คน ส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนมากท่ี
เจบ็ป่วยไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 
 นอกจากปัญหาสุขภาพร่างกายท่ีเพิ่มมากข้ึนแลว้ ปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีผูมี้
ปัญหาจ านวนมาก โดยจ านวนผูท่ี้ป่วยทางสุขภาพจิตและจิตเวชแยกตามอาการส าคญัทางจิตเวชใน
ปี 2554 พบวา่ มีจ  านวนถึง 1,674,388 คน  (กรมสุขภาพจิต, 2555) แต่บุคลากรทางการแพทย ์และ
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สถานพยาบาลท่ีรองรับผูป่้วยนั้นมีจ านวนจ ากดั โดยจากสถิติกรมสุขภาพจิตพบวา่ ในปี 2551 มี
จิตแพทยเ์พียง 546 คน นกัจิตวทิยาคลินิกเพียง 286 คนเท่านั้น 
 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้นั้น การขาดบุคลากรทางการแพทยท์  าใหใ้นหลายจงัหวดัของ
ประเทศไทยลว้นประสบปัญหาทางดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
หน่ึงท่ีมีแนวโนม้ของผูท่ี้จะมีปัญหาสุขภาพจิตจ านวนมาก จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตคน
ไทยพบวา่ ในปี 2552 จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรมีความสุขนอ้ยท่ีสุดในประเทศ 
และปี 2553 จงัหวดัสมุทรปราการ มีประชากรมีความสุขนอ้ยอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ของประเทศ (ประเวช 
ตนัติพิวฒันสกุล, 2554) อีกทั้งยงัพบวา่ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554) มี
ประชากรท่ีป่วยทางสุขภาพจิตใน จงัหวดัสมุทรปราการถึง 21,452 คน หรือมีอตัราคิดเป็น 1,796.32 
คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2555) นอกจากน้ีจากรายงานสภาวะโรคในปี 2553 
พบวา่จงัหวดัสมุทรปราการมีผูท่ี้เขา้รับการรักษาในบริการผูป่้วยนอกของสถานพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขกวา่ 2,202,665 คร้ังต่อปี และจากขอ้มูลปี 2549 ยงัพบจ านวนผูท่ี้มีความพิการ 
มีความยากล าบากในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ถึง 17,161 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2549) จาก
สถานการณ์โดยรวมดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นปัญหาผูท่ี้เจบ็ป่วย ตลอดจนผูท่ี้มีความ
ยากล าบากท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางสุขภาพภายในจงัหวดัสมุทรปราการ ดว้ยสาเหตุดงักล่าว
ผูว้จิยัจึงเลือกพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการมาท าการวิจยัในคร้ังน้ี  
 
 ตามยทุธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) เพื่อการพฒันาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื ขอ้ท่ี 3 ท่ีระบุวา่ “ส่งเสริมสุขภาวะคน
ไทยใหมี้ความแขง็แรงสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการพฒันาความรู้และทกัษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน...”  ตลอดจนการมีนโยบายในการกระจายอ านาจ ทั้งการ
ปกครองและดา้นสาธารณสุขลงสู่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนสามารถดูแลกนัเองไดม้ากยิง่ข้ึน โดยการมี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หรือท่ีเรียกกนัวา่ อสม. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นน้ีจะเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมและมีบทบาทในการเป็นตวัแทนบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขท่ี
อาสามาใหก้ารดูแล ช่วยเหลือ ตลอดจนคดักรองปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน อีกทั้งยงัเป็นผูน้ าดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตวัแทนในการ
ถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อขอ้มูลการดูแลสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการดูแลสุขภาพ และมีความ
เขา้ใจในเร่ืองของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เพื่อลดความรุนแรงของการเจบ็ป่วยของประชาชน
ลง อาสาสมคัรสาธารณสุขน้ีจะกระจายตวัอยูใ่นทุก ๆ หมู่บา้นทัว่ประเทศ ประกอบกบัอาสาสมคัร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นคนในชุมชนจึงมีความเขา้ใจ ในบริบทของพื้นท่ี มีความใกลชิ้ด
คุน้เคยกบัประชาชนในชุมชนอยูแ่ลว้ จึงท าใหมี้ความสะดวกในการเขา้ถึงและใหบ้ริการ เป็นการ
ช่วยลดขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีไม่เพียงพอได ้ตรงกบั
เป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ีมุ่งหวงัจะใหป้ระชาชนสามารถ
ท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนของตนเองได ้น าไปสู่การมีชุมชนเขม้แขง็ต่อไป 
ดงันั้นอาสาสมคัรสาธารณสุขจึงเป็นกลไกส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพ
ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน ในปัจจุบนัประเทศไทยมีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทั้งส้ิน
กวา่ 1,046,427 คน และเม่ือส ารวจจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการพบวา่ จ  านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีจ านวนทั้งส้ิน 7,768 คน (กรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2555) 
  
 การอาสาเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นถือเป็นการเสียสละและมีจิตใจท่ี
เอ้ือเฟ้ือท่ีคิดจะช่วยเหลือ ท าประโยชน์ใหก้บัสังคม ดงันั้นลกัษณะบุคลิกภาพท่ีน่าจะพบใน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ก็คือบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (Altruistic personality) บุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือน้ีตามแนวคิดของ Bierhoff,  Klein & Kramp (1991) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy), ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม (Belief in a just 
world), ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social responsibility), ความเช่ือในอ านาจภายในตน (Internal 
locus of control) และ การไม่ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Low egocentrism)  
 

ปัจจยัหน่ึงท่ีเช่ือวา่มีความส าคญัในการสนบัสนุนใหค้นมีองคป์ระกอบตรงตามบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ (Self-concept) ตามแนวคิดของ Rogers (1955) อตัมโน
ทศัน์คือมุมมองท่ีตนเห็นตนเองวา่เป็นคนอยา่งไร คือใคร มีความรู้ ความสามารถ ลกัษณะรูปร่าง
เป็นอยา่งไร เช่น เป็นคนสวย หล่อ เป็นคนเก่ง เป็นคนช่างพดู ร่าเริง หรือเป็นคนร ่ ารวย เป็นตน้ (ศรี
เรือน แกว้กงัวาน, 2544)  ทั้งน้ีบุคคลท่ีมีอตัมโนทศัน์ในทางท่ีดี จะท าใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
เห็นคุณค่าในตนเอง เช่ือในความสามารถของตนเอง และเม่ือบุคคลมีอตัมโนทศัน์ท่ีสูงแลว้ก็น่าจะมี
ความพร้อมท่ีจะใหค้วามเอ้ือเฟ้ือกบัผูอ่ื้น น าไปสู่การมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือได ้

 
 อีกทั้ง ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (Empowerment) ตามแนวคิดของ Gibson 
(1995) กล่าววา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคล องคก์รหรือชุมชน มี
ความสามารถในการจดัการกบัชีวติของตนเองในทุก ๆ ดา้น เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก ซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งใชค้วามพยายามเรียนรู้การท างาน การใชท้รัพยากร เพื่อร่วมกนัจดัการ
และแกไ้ขปัญหา การเสริมสร้างพลงัอ านาจจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีดี มีความเขม้แขง็ทางจิตใจ มีโอกาส 
และมีความพร้อมท่ีจะดูแล ช่วยเหลือผูอ่ื้น ตลอดจนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี จึง
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
   

นอกจากน้ี การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ (Imitating altruistic behavior) ตามแนวคิดการ
เลียนแบบของ Bandura (1977) อธิบายวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงผา่นการสังเกตตวั
แบบ โดยเนน้ตวัแบบท่ีมีการแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ หรือเป็นแนวทางในการแสดงออก บุคคลจะ
เลือกสังเกตพฤติกรรมท่ีตนเองสนใจ ส่ิงท่ีสังเกตจะถูกจดจ าในรูปแบบของสัญลกัษณ์และจะ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ออกมาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเผชิญ จาก
แนวความคิดเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ หากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีตวัแบบท่ีมีลกัษณะ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ และไดรั้บการยกยอ่งช่ืนชนจากผูอ่ื้น ก็ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และแสดง
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือไดเ้ช่นกนั 
  

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่ การจะมีสุขภาพท่ีดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ได ้ท่ามกลางทรัพยากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีจ านวนจ ากดันั้น อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นทางออกหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการใหก้ารดูแลช่วยเหลือ ให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงผูท่ี้จะมาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ไดดี้นั้น น่าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือ น ามาสู่การศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (Altruistic personality) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีคนท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ควรจะมี ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือ เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีคน้พบไปประยกุตเ์ป็นแนวทางในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือ ตลอดจนกา้วเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเพิ่มมากข้ึน น าไปสู่การ
ร่วมกนัดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของกนัและกนัอยา่งทัว่ถึง กา้วสู่การมีชุมชนท่ีเขม้แขง็ และมี
สุขภาพดีถว้นหนา้ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาระดบั อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
และบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน

จงัหวดัสมุทรปราการตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
6. เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการ จ านวนทั้งส้ิน 7,768 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555, กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ, 2555) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงระดบัของอตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  

 
2. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีส่งผลต่อ

บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
3. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริม ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือใหเ้พิ่ม
สูงข้ึน 

 
4. ทราบถึงตวัแปรท่ีสามารถท านายการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใชใ้นการส่งเสริมบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือใหก้บัอาสาสมคัร
สาธารณสุข ฯ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาสร้างเป็นแนวทางในการส่งเสริมบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือใหก้บั
ประชาชนในชุมชน 

 
6. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษา คน้ควา้ วจิยัในงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 
ตัวแปรทีใ่ช้ศึกษาในงานวจัิยคร้ังนี้ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีไดจ้  าแนกตวัแปรท่ีใชศึ้กษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 
1. ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

 
        1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
                  1.1.1 เพศ 
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                  1.1.2 อาย ุ
                  1.1.3 สถานภาพสมรส 
                  1.1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
                  1.1.5 อาชีพ 
                  1.1.6 รายไดต่้อเดือน 
                  1.1.7 ระยะเวลาในการเป็นอสม. 
 
        1.2 อตัมโนทศัน์ 
  
                  1.2.1 ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ 
                  1.2.2 ดา้นความพึงพอใจ   
                  1.2.3 ดา้นพฤติกรรม  
 
        1.3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
                  1.3.1 ดา้นภายในตนเอง 
                  1.3.2 ดา้นปฏิสัมพนัธ์ 
                  1.3.3 ดา้นพฤติกรรม 
 
        1.4 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
 

2. ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
 
        2.1 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
 
                  2.1.1 ความเขา้อกเขา้ใจ 
                  2.1.2 ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม 
                  2.1.3 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
                  2.1.4 ความเช่ืออ านาจภายในตน 
                  2.1.5 การยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย 
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นิยามศัพท์ 
 

 ผูว้จิยัไดใ้หค้  านิยามศพัทเ์พื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมายถึง ผูท่ี้ผา่นกระบวนการคดัเลือกและฝึกอบรม
ความรู้ทางดา้นสาธารณสุขท่ีมีความเสียสละ อาสาเขา้มามีบทบาทในการดูแล ช่วยเหลือ ใหค้วามรู้
และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสาธารณสุขใหก้บัประชาชนในระดบัหมู่บา้น ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 
 

เพศ หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเป็นเพศชายหรือหญิงของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 

 
อายุ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น โดยมีหน่วยนบัเป็นจ านวนปี แบ่งเป็น 3 ช่วงอายไุดแ้ก่ ช่วงอาย ุ23 – 40 ปี, 41 – 65 
ปี และ อายมุากกวา่ 65 ปีข้ึนไป 

 
  ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของอาสาสมคัรสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่ ต ่ากวา่มธัยมศึกษา, มธัยมศึกษา และอนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
        สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพทางสังคมเก่ียวกบัการใชชี้วติร่วมกนัระหวา่งสามี – 
ภรรยา แบ่งเป็น 
 
  โสด หมายถึงการอยูล่  าพงั โดยไม่ไดใ้ชชี้วติคู่ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
  มีคู่ หมายถึง การอยูร่่วมกบัคู่ชีวติ ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

 
  หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ หมายถึง คู่สามี ภรรยาท่ีไดจ้ดทะเบียนหยา่แลว้หรือไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัแลว้ 
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  หม้าย หมายถึง สามี หรือภรรยาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเสียชีวติไปแลว้ 
 

  อาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขท าเป็นอาชีพหลกั จ าแนกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ
ไดแ้ก่ รับราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งของรัฐ เอกชน, เกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตวั, คา้ขาย, 
รับจา้ง และวา่งงาน 

 
  รายได้ หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯไดรั้บโดยเฉล่ียต่อเดือน แบ่งเป็น 
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 1,500 บาท, 1,501 – 4,500 บาท, 4,501 – 7,500 บาท และ มากกวา่ 7,500 บาท 

 
  ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หมายถึง ระยะเวลานบัตั้งแต่ท่ีเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจนถึงปัจจุบนั โดยนบัจ านวนระยะเวลาเป็นรายปี และนบัเป็นเดือนใน
กรณีท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขไม่ถึง 1 ปี โดยแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็น 3 ช่วงไดแ้ก่ 1 – 5 ปี,  
6 – 10 ปี และมากกวา่ 10 ปี  
 
 อตัมโนทัศน์ หมายถึง มุมมองท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯมีต่อตนเอง ในดา้นรูปร่าง หนา้ตา 
ลกัษณะท่าทาง บุคลิกภาพ รวมถึง ความสามารถ และพฤติกรรมของตนเอง ทั้งน้ี อตัมโนทศัน์ท่ี
ตนเองรับรู้นั้นอาจไม่เหมือนกบัท่ีบุคคลอ่ืนรับรู้เก่ียวกบัตน แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 
 ด้านความเป็นอตัลกัษณ์ หมายถึง มุมมองท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ มองเก่ียวกบัตนเอง วา่
ตนเองเป็นใคร อธิบายตนเองวา่มีบุคลิกลกัษณะ ความสามารถ รูปร่างหนา้ตา เป้าหมายในชีวติ 
ตลอดจนบทบาททางสังคมของตนเอง 
 
 ด้านความพงึพอใจในตนเอง หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ มีความรู้สึกยอมรับและพึง
พอใจต่อ บุคลิกลกัษณะ รูปร่างหนา้ตา ตลอดจนบทบาททางสังคม ของตนเอง 
 
 ด้านพฤติกรรม หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ รับรู้เก่ียวกบัการกระท าในเร่ืองต่าง ๆ 
ของตนเองในฐานะการเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในสังคม 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจ หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ มีความสามารถ มี
ศกัยภาพในการจดัการ ควบคุมการด าเนินชีวติและมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานต่าง ๆ ไดม้าก



10 

ยิง่ข้ึน ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ และไดรั้บโอกาสจากบุคคลอ่ืนดว้ย แบ่งองคป์ระกอบ ไว ้3 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 
 องค์ประกอบภายในตัวบุคคล  หมายถึง ความคิดเก่ียวกบัความสามารถของอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ วา่ตนเองมีความสามารถ มีอิทธิพลต่อสังคม ระบบทางการเมือง ตลอดจนรับรู้
ความสามารถและมีแรงจูงใจในการควบคุมปัญหาและความยากล าบากต่างๆ ในชุมชน 
 
 องค์ประกอบด้านปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ กบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัระบบทางสังคมและการเมือง รวมถึงการมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพื่อไปสู่การบรรลุตามเป้าหมาย มีความเขา้ใจสาเหตุท่ีควรตอ้งใส่ใจ สามารถพฒันาทกัษะ
การตดัสินใจและการแกปั้ญหาท่ีจ าเป็นในส่ิงแวดลอ้ม 
 
 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึง การกระท าของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีท าให้เขา
มีอิทธิพลเหนือส่ิงแวดลอ้มและการเมือง เช่น การเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองหรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนหรือ
กิจกรรมทางศาสนา เช่น จิตอาสา งานช่วยเหลือคนอ่ืน เป็นตน้ 
 
 การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีการ
เรียนรู้จากการสังเกต จดจ าและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบจะมีอิทธิพลและ
จูงใจต่ออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต่อการเกิดพฤติกรรมตามตวัแบบต่อไป  
 
 บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ หมายถึง บุคลิกภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีการผสมผสาน
ของความเขา้อกเขา้ใจ ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อสังคม ความเช่ือ
อ านาจภายในตนและยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย น าไปสู่การเพิ่มพฤติกรรมช่วยเหลือสังคม ก าหนด
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไว ้5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

ความเข้าอกเข้าใจ หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีจะมีความเขา้อก
เขา้ใจ โดยจะรู้สึกเป็นความรับผดิชอบของตน โดยจะใหก้ารช่วยเหลือคนอ่ืนเพราะเขา้อกเขา้ใจและ
รู้วา่ผูอ่ื้นรู้สึกอยา่งไรเหมือนกบัเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ทั้งน้ีบุคลิกภาพเช่นน้ีจะมี
ความตอ้งการท่ีจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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 ความเช่ือว่าโลกมีความยุติธรรม หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขเช่ือวา่การใหก้าร
ช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรตอ้งท า และเช่ือวา่ผูท่ี้ใหก้ารช่วยเหลือจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี
จากการกระท านั้น ตลอดจนเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรมและสามารถคาดคะเนไดแ้ละเป็นโลกท่ี
พฤติกรรมดีจะไดรั้บรางวลั และพฤติกรรมไม่ดีจะถูกลงโทษ 
 
 ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ มีความสนใจในงาน
สาธารณประโยชน์ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีความเช่ือวา่ การใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผูอ่ื้นอยา่งดีท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีควรท า 
 
 ความเช่ือในอ านาจภายในตน หมายถึง ความเช่ือท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ เช่ือวา่ตน
สามารถกระท าเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีดีท่ีสุดได ้โดยไม่หวงัพึ่งต่อโชคชะตาและส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้
และตนเองสามารถควบคุมได ้
 
  การยดึตนเองเป็นทีต่ั้งน้อย หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ยดึติดกบัความคิดของ
ตนเองนอ้ย 
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บทที ่2  
 

การตรวจเอกสาร 
 

 ในการวจิยัเร่ือง อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
จากการตรวจเอกสาร ผูว้จิยัไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ 
 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัอัตมโนทัศน์ 
 

ความหมายของอตัมโนทัศน์ 
 

นพมาศ อุง้พระ (2546) ไดอ้ธิบายความหมายของอตัมโนทศัน์คือ คุณลกัษณะท่ีไดรั้บการ
จดัระบบซ่ึงบุคคลจะรับรู้วา่เป็นเร่ืองเฉพาะของเขา โดยเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น 
แลว้ประเมินตนเอง โดยอาศยัมุมมอง ความคิดของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตวัเรา ไม่ไดม้าจากความรู้สึกของ
ตนเอง 
 

ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2544) ใหค้วามหมายของอตัมโนทศัน์คือมุมมองท่ีตนเห็นตนเองวา่
เป็นคนอยา่งไร คือใคร มีความรู้ ความสามารถ ลกัษณะรูปร่างเป็นอยา่งไร เช่น เป็นคนสวย หล่อ 
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เป็นคนเก่ง เป็นคนช่างพูด ร่าเริง หรือเป็นคนร ่ ารวย เป็นตน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปตนเองท่ีตนรับรู้นั้นอาจมี
ไดห้ลายแง่มุม ซ่ึงในบางคร้ังมุมมองท่ีตนเองรับรู้ก็อาจจะไม่เหมือนกบัท่ีผูอ่ื้นมองก็เป็นได ้
 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546) ใหค้วามหมายอตัมโนทศัน์คือ มุมมองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
เป็นผลรวมทั้งหมดของลกัษณะประจ าตวั ความสามารถ ค่านิยม ทศันคติท่ีบุคคลเช่ือวา่เป็นตวั
อธิบายตวัเขา ทั้งน้ีบุคคลจะมีภาพลกัษณ์ประจ าตน ซ่ึงจะมีอิทธิพลในการผลกัดนัใหบุ้คคลเกิด
พฤติกรรมไปตามภาพลกัษณ์นั้น 
 

ส าลี สาลีกุล (2534 อา้งถึง ชูชยั สมิทธิไกร, 2530) อธิบายวา่ อตัมโนทศัน์ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ในดา้นต่าง ๆ ทั้งรูปร่างหนา้ตา ลกัษณะทางร่างกาย นิสัย 
บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิดต่อคุณค่าและความสามารถของตน 

 
อุษา วงษอ์นนัต ์(2551 อา้งถึง Rogers, 1955) ใหค้วามหมายอตัมโนทศัน์คือ มุมมอง 

ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง โดยบุคคลจะประเมินค่าและใหก้ารยอมรับตนเอง ซ่ึงตนเองท่ีรับรู้นั้น
อาจไม่ตรงกบัความจริงหรือตรงกบัท่ีบุคคลอ่ืนรับรู้ก็เป็นได ้
 
 Allen and Potkay (1983) อธิบายอตัมโนทศัน์คือ การรับรู้ของบุคคลต่อบุคลิกภาพของ
ตวัเอง ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ท่ีสามารถอธิบาย “ชีวติจริง” ของบุคคลนั้นได ้
 

Baumeister (2005) ใหค้วามหมายของอตัมโนทศัน์คือ ความคิดเก่ียวกบัตนเอง เป็นความ
เช่ือต่อตนเอง รวมถึงคุณลกัษณะของบุคคล วา่ตนเองเป็นใคร เป็นอะไร อตัมโนทศัน์ยงัรวมหลายๆ 
ส่วนของบุคคลเขา้ดว้ยกนัไม่ไดแ้ยกบุคคลออกเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น 
 

Driever (1979) ใหค้วามหมายอตัมโนทศัน์คือ การรับรู้หรือความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง ทั้ง
ทางดา้นร่างกาย ไม่วา่จะเป็น รูปร่างหนา้ตา ประสิทธิภาพการท างานของอวยัวะต่าง ๆ นอกจากน้ียงั
รวมถึงการรับรู้ต่อตนเองในดา้นความเป็นตวัตนของตวัเอง เช่น เป็นคนบุคลิกแบบไหน ชอบไม่
ชอบส่ิงใดเป็นตน้ 
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 Michener and Delamater (1999) ไดใ้หค้วามหมายวา่หมายถึงมุมมองของแต่ละคนในการ
มองตนเองจากแหล่งของพฤติกรรมท่ีสะทอ้นกลบัมายงัตนเองและจากเป้าหมายของพฤติกรรมท่ี
บุคคลไดแ้สดงออก 
 
 โดยสรุป อตัมโนทศัน์หมายถึง มุมมองท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ในดา้นรูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะ
ท่าทาง บุคลิกภาพ รวมถึง ความสามารถ และพฤติกรรมของตนเอง ทั้งน้ีอตัมโนทศัน์ท่ีตนเองรับรู้
นั้นอาจไม่เหมือนกบัท่ีบุคคลอ่ืนรับรู้เก่ียวกบัตน 
 
พฒันาการของอตัมโนทัศน์ 
 

Baumeister (2005) อธิบายล าดบัขั้นของการพฒันาอตัมโนทศัน์วา่บุคคลจะมีการพฒันาอตั
มโนทศัน์ตั้งแต่ยงัเด็ก โดยขั้นแรกของการสร้างอตัมโนทศัน์เร่ิมในวยัทารก เด็กทารกเรียนรู้ท่ีจะ
แยกระหวา่งร่างกายตนเองกบัส่ิงอ่ืน ๆ รอบตวัออกเป็น 2 ส่วน ทารกรับรู้เก่ียวกบัร่างกายของ
ตนเอง ต่อมาในระยะท่ีสองการพฒันาอนัมโนทศัน์เขา้สู่วยัเด็ก (2 ปี) เด็กเร่ิมเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตน
ตอ้งการจะสอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก และเร่ิมท่ีจะประเมินพฤติกรรมตนเองกบัปัจจยัภายนอก 
ล าดบัขั้นน้ีเด็กจะเกิดความตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) จะเรียนรู้วา่การกระท าของตนนั้น
ดีหรือไม่ดี ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี อตัมโนทศัน์ของเด็กวยัน้ีจะเนน้ไปท่ีทกัษะและความสามารถ เด็กจะ
รับรู้ความสามารถของตนในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ได ้เช่น แปรงฟันดว้ยตนเอง สามารถป่ันจกัรยาน
ไดเ้ป็นตน้ ช่วงอาย ุ6 – 12 ปี เด็กจะเปรียบเทียบสมรรถนะของตนเองกบับุคคลอ่ืน พฒันาการของ
เด็กในช่วงน้ีเร่ิมจากความสนใจร่างกายของตนเอง และเม่ือโตมากข้ึน อตัมโนทศัน์จะรวมความคิด 
ความรู้สึกและความตั้งใจมากกวา่เพียงการรับรู้ตนเองเฉพาะดา้นร่างกาย ในช่วงวยัรุ่น อตัมโนทศัน์
นั้นเก่ียวกบัการมีความสามารถในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นหรือมุมมองจากภายนอกเพิ่มข้ึน
จากวยัเด็ก อตัมโนทศัน์ของวยัรุ่นจะรวม ค่านิยม อุดมการณ์ ความเช่ือ เช่น ศาสนา การเมืองและ
มุมมองทางปรัชญาเขา้มาเป็นอตัมโนทศัน์ของตนเองดว้ย  
 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีอตัมโนทศัน์ของบุคคล 
 

สุดารัตน์ พุฒพิมพ ์(2545) ไดอ้ธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัมโนทศัน์ของบุคคลวา่ อตัมโนทศัน์
นั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้งทางบวกและทางลบข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวของ ไดแ้ก่ 
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1. การไดรั้บการประเมินจากบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่อบตวั เช่น พอ่ แม่ พี่ นอ้ง หรือเพื่อนท่ีรับรู้
และประเมินบุคคลนั้นๆ อยา่งไร ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีการเปล่ียนแปลงอตัมโนทศัน์ของ
ตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนตามมุมมองจากผูอ่ื้นดว้ย 
 

2. การไดรั้บการยอมรับในสังคมรวมถึงการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน รวมถึงความขดัแยง้
ระหวา่งกนั ลว้นมีผลต่อการรับรู้อตัมโนทศัน์ของตนเองทั้งส้ิน 
 

3. ความส าเร็จและความลม้เหลวของเป้าหมายท่ีตนตั้งไวจ้ะส่งผลต่ออตัมโนทศัน์ของ
ตนเอง บุคคลท่ีตอ้งประสบกบัความลม้เหลวจะมีอตัมโนทศัน์ต ่ากวา่บุคคลท่ีประสบความส าเร็จ 
 

4. การตอ้งเผชิญกบัภาวะวกิฤตต่างๆ ในชีวติ เช่น ปัญหาสุขภาพ เจบ็ป่วยรุนแรง ความ
สูญเสีย ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหบุ้คคลมีอตัมโนทศัน์ท่ีต ่าลง 
 

5. สภาพทางอารมณ์ของบุคคลส่งผลต่อระดบัการมีอตัมโนทศัน์ของบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 

6. อาย ุเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีอตัมโนทศัน์ของบุคคล เม่ือบุคคลมีอายเุพิ่มมากข้ึนก็จะมี
การรับรู้อตัมโนทศัน์ของตนเองเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เช่ือวา่บุคคลจะมีอตัมโนทศัน์สูงสุดในช่วงอายุ
ระหวา่ง 40-59 ปี และจะค่อยๆ ลดต ่าลง 
 

7. เพศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีอตัมโนทศัน์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสังคม วฒันธรรมของแต่ละ
แห่งดว้ย เช่นหากสังคมท่ีใหค้วามส าคญักบัเพศชายมาก เพศชายก็จะมีอตัมโนทศัน์ท่ีสูงกวา่เพศ
หญิงเป็นตน้ 
 

8. ระดบัการศึกษา การศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนใหบุ้คคลมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีอตัมโนทศัน์ท่ีสูงกวา่บุคคลท่ีมีการศึกษา
ในระดบัต ่า 
 

9. สถานภาพสมรส บุคคลท่ีมีคู่ชีวติ จะมีระดบัอตัมโนทศัน์สูงกวา่บุคคลท่ีมีสถานภาพ
สมรสเป็นโสด หมา้ย หรือหยา่ร้าง 
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10. ลกัษณะครอบครัว มีความสอดคลอ้งกบัสถานภาพสมรส บุคคลท่ีอยูใ่นครอบครัวขยาย
นั้นมีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัของอตัมโนทศัน์ท่ีสูงกวา่บุคคลท่ีอยูใ่นครอบครัวเด่ียว 
 

11. รายได ้เป็นปัจจยัท่ีช่วยใหบุ้คคลมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลทัว่ไปท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีก็จะมีอตัมโนทศัน์โดยรวมสูงกวา่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า 
 

Burns (1988 cited Strang, 1957) อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัมโนทศัน์ของบุคคล ดงัน้ี 
 
1. ทศันคติหรือแรงจูงใจ มีอิทธิพลท่ีท าใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ หลงัจากท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์ออกมาเป็นทางบวกหรือลบ ดงันั้น
ทศันคติของบุคคลจึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล 
 

2. การรับรู้ร่างกายของตนเอง จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก รูปร่างของบุคคล
จะมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในสังคม พฤติกรรมตลอดจนความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง  
 

3. ความถนดั คือความสามารถของบุคคลท่ีมี เช่น เชาวน์ปัญญา การมีเหตุผล ทกัษะต่าง ๆ  
 

4. การประเมินจากภายนอก คือมุมมอง ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นท่ีมีต่อเรา การประเมิน
จากภายนอกเป็นเสมือนแรงเสริมทางสังคม เช่น ค าช่ืนชม การมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัเป็นตน้ 
 
อทิธิพลของอตัมโนทศัน์ต่อบุคคล 
 
 จากการน าเสนออิทธิพลท่ีส่งผลต่อการมีอตัมโนทศัน์ของบุคคลแลว้นั้น ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ในทิศทางท่ียอ้นกลบั โดยการน าเสนออิทธิพลของ อตัมโนทศัน์ท่ีมีผล
ต่อบุคคล ดงัน้ี 
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 Philip (2002) ไดน้ าเสนออิทธิพลของอตัมโนทศัน์ต่อบุคคลดงัน้ี 
 
 1. อิทธิพลต่อสุขภาพจิต คือการรับรู้ตนเองในทางบวก หรือมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง จะ
สามารถออกแบบผลลพัธ์ของกระบวนการพฒันามนุษย ์ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัการมีสุขภาพจิตท่ีดีและมี
ความผาสุกในชีวติ คนท่ีมีการรับรู้ตนเองบกพร่อง หรือมีความเช่ือมัน่ในตนเองต ่า มกัจะพบอาการ
ท่ีเก่ียวกบัปัญหาทางอารมณ์ อีกทั้งยงัมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ มกัจะพบปัจจยัดา้นการเสพสาร
เสพติดและตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจดว้ย 
 
 2. อิทธิพลต่อการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและการปรับตวัเขา้กบัสังคม คือ คนท่ีมีอตัมโน
ทศัน์ต ่ามกัจะถูกปฏิเสธจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะกบัเพื่อน
สนิทจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัมโนทศัน์ท่ีสูง นอกจากน้ียงัส่งผลต่อการปรับตวัในสังคม
เน่ืองจาก บุคคลท่ีมีอตัมโนทศัน์ต ่าจะไม่มีความมัน่ใจในตนเอง ไม่กลา้เป็นผูน้ า ไม่กลา้ท่ีจะมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน หรือเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม 
 
 3. อิทธิพลต่อความกา้วหนา้ทางการเรียน คือ บุคคลท่ีมีการรับรู้ตนเองในทางท่ีดี มีความ
มัน่ใจในตนเองจะมีความพยายามและมีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองเพื่อยกระดบัความสามารถ
ของตนเองใหสู้งข้ึน 
 
 4. อิทธิพลต่อแรงบนัดาลใจในการท างาน คือ การเลือกท่ีจะประกอบอาชีพในหลาย ๆ คน
จะเป็นความพยายามเพื่อเติมเตม็ใหก้บัความรู้สึกของตนเอง ซ่ึงการออกแบบและคาดหวงัดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง คนท่ีมีเป้าหมายในชีวติจะเป็นคนท่ีเช่ือมัน่ใน
ตนเอง คนท่ีมีการรับรู้ตนเองต ่า ไม่มีความมัน่ใจในตนเองจะหลีกเล่ียงการเป็นผูน้ า งานท่ีตอ้ง
ควบคุม ก ากบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 
 5. อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางลบ คือ เม่ือบุคคลมีการรับรู้ตนเองทางลบ ไม่มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองต ่า ก็จะส่งผลต่อการเรียนท่ีไม่ดี การปฏิบติังานท่ีไม่มีคุณภาพ  ซ่ึงน ามา
สู่การไม่ไดรั้บส่ิงเสริมแรงทางบวก ไม่ไดรั้บการนบัถือ จากผูอ่ื้น ตลอดจนไม่สามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบักลุ่มเพื่อนปกติได ้บุคคลเหล่าน้ีจึงตอ้งหนัไปหากลุ่มเพื่อนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ตนเอง และไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการประเมินคุณค่าท่ีสูงข้ึนจากการมีพฤติกรรมทางลบ
นัน่เอง 
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องค์ประกอบของอตัมโนทศัน์ 
 
 อุษา วงษอ์นนัต ์(2551 อา้งถึง Driever, 1979) แบ่งอตัมโนทศัน์ออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ 
 
 1. อตัมโนทศัน์ทางดา้นร่างกาย เป็นการรับรู้ตนเองเก่ียวกบัรูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะหนา้ท่ี 
ตลอดจนสมรรถภาพทางเพศดว้ย แบ่งออกเป็น 
 
     1.1 การรับรู้ถึงลกัษณะ รูปร่าง หนา้ตาและอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
 
         1.2 การรับรู้ความสามารถของร่างกายใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี  
 
 2. อตัมโนทศัน์ส่วนบุคคล เป็นค่านิยม ทศันคติท่ีบุคคลมีต่อตนเอง แบ่งออกเป็น 
   
      2.1 อตัมโนทศัน์ดา้นความสม ่าเสมอแห่งตน เป็นความรู้สึกเก่ียวกบัลกัษณะประจ าตวัท่ี
คงท่ี มกัจะแสดงออกในรูปแบบเดิม ๆ โดยบุคคลจะพยายามรักษาความมัน่คง สม ่าเสมอน้ีไว ้
 
         2.2 อตัมโนทศัน์ดา้นความหวงั เป็นความรู้สึกนึกคิดและความหวงัท่ีตนเองปรารถนาท่ี
จะเป็น รวมถึงรับรู้ในส่ิงท่ีผูอ่ื้นคาดหวงัเก่ียวกบัตนเอง 
 
         2.3 อตัมโนทศัน์ดา้นการยอมรับตนเอง เป็นการรับรู้คุณค่า การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ตลอดจนความรู้สึกมีคุณค่าสมควรไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 
  
     2.4 อตัมโนทศัน์ดา้นศีลธรรมจรรยา คือการก าหนดกฎเกณฑท์างดา้นศีลธรรม จรรยา 
ตลอดจนศาสนามาเป็นหลกัในการยดึถือปฏิบติัและประเมินตนเองตามหลกัปฏิบติัน้ี 
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 Burns (1988 cited Fitts, 1957) ไดแ้บ่งอตัมโนทศัน์ออกเป็น 2 ดา้น คือ 
 
 1. ด้านมุมมองจากผู้อืน่ ประกอบด้วย 
 
         1.1 ดา้นร่างกาย คือ มุมมองท่ีผูอ่ื้นมีต่อตวัเราในเร่ือง รูปร่าง สุขภาพ ทกัษะของร่างกาย
และสมรรถภาพทางเพศ 
 
     1.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คือ การรับรู้ตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม ศาสนา จะเป็น
ความรู้สึกเป็นคนดีหรือไม่ดี 
 
     1.3 ดา้นส่วนบุคคล คือ ความรู้สึกท่ีมีต่อความสามารถของตนเองและการใหค้วามหมาย
ของตนเองในเร่ืองของการปรับตวั ความมัน่คงทางอารมณ์ รวมถึงลกัษณะบุคลิกภาพ โดยไม่รวม
ดา้นร่างกายและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 
     1.4 ดา้นครอบครัว คือ มุมมองของตนเองในแง่ความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและ
บุคคลใกลชิ้ด ความรู้สึกมีคุณค่าในการไดเ้ป็นสมาชิกในครอบครัว 
 
     1.5 ดา้นสังคม คือ ความคิดเห็นของตนเองเม่ือมีการติดต่อกบับุคคลวยัเดียวกนั 
 
 2. ด้านมุมมองจากตนเอง ประกอบด้วย 
 
     2.1 ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ คือ มุมมองท่ีบุคคลมองเก่ียวกบัตนเอง วา่ตนเองเป็นใคร 
อธิบายตนเองวา่มีบุคลิกลกัษณะ ความสามารถ รูปร่างหนา้ตา เป้าหมายในชีวิต ตลอดจนบทบาท
ทางสังคมของตนเอง 
 
     2.2 ดา้นความพึงพอใจในตนเอง คือ ความรู้สึกยอมรับและพึงพอใจต่อ บุคลิกลกัษณะ 
รูปร่างหนา้ตา ตลอดจนบทบาททางสังคม ของตนเอง 
 
     2.3 ดา้นพฤติกรรม คือ การท่ีบุคคลรับรู้เก่ียวกบัการกระท าในเร่ืองต่าง ๆ ของตนเองใน
ฐานะการเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในสังคม 
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Philip (2002 cited Strang, 1957) แบ่งอตัมโนทศัน์ออกเป็น 4 มิติไดแ้ก่ 
 

 1. ดา้นการรับรู้ตนเองโดยทัว่ไป คือ การรับรู้ความสามารถ สถานะและบทบาทของตนเอง
ต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
 
 2. ดา้นการรับรู้ตวัตนชัว่คราวหรือตนเองตอนเปล่ียนแปลง คือ ความรู้สึก ความคิด อารมณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  
  
 3. ดา้นการรับรู้ตนเองทางสังคม คือ การรับรู้ถึงการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน รับรู้ถึง
ความคิด มุมมองของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง 
 
 4. การรับรู้ตนเองในอุดมคติ  คือการรับรู้เก่ียวกบัตนเองท่ีอยากเป็น ความปรารถนา และ
ความตอ้งการของตนเอง 
 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกองคป์ระกอบของอตัมโนทศัน์ ตามแนวคิดของ  Burns (1988 
cited Fitts, 1957) โดยเลือกเฉพาะองคป์ระกอบดา้นมุมมองจากตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ ดา้นความพึงพอใจในตนเองและดา้นพฤติกรรม 
มาใชใ้นการศึกษาวจิยั เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีสะทอ้นมุมมองจากตนเองอยา่งแทจ้ริงรวมไป
ถึงสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ีกระท า ซ่ึงสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ 
 
ระดับของอตัมโนทศัน์ 
 

Burns (1988 cited Strang, 1957) อธิบายอตัมโนทศัน์มีระดบัต่างๆ 3 ระดบัดงัน้ี 
 

1. ระดบัการรู้คิด คือมุมมอง ความคิดเห็น ความเช่ือ การรับรู้และการวเิคราะห์ปัจจยั
ภายนอก อตัมโนทศัน์ของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีตและความเช่ือของบุคคลนั้น ๆ  
 

2. ระดบัของอารมณ์ คือ ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อการประเมินคุณค่าของตนเอง 
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3. ระดบัของพฤติกรรม คือการตดัสินใจท่ีจะกระท า เพื่อฝึกฝนใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีคงทน
ถาวร 
 
การประเมินอตัมโนทศัน์ 
 
 การจะวดัหรือประเมินอตัมโนทศัน์นั้น มีผูท่ี้สร้างแบบวดัท่ีใชป้ระเมินอตัมโนทศัน์จ านวน
มาก เช่น 
 
 Burns (1988 cited Combs, Soper and Courson 1963) ไดส้ร้างแบบประเมินอตัมโนทศัน์
ช่ือวา่ Self-Concept Report Scale ข้ึน เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอตัมโนทศัน์ในวยัรุ่น โดยลกัษณะแบบ
ประเมินให้เลือกตอบในแต่ละขอ้จะเป็นระดบั 5 ระดบัเป็นขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ทางบวกและลบ 18 คู่ ยกตวัอยา่งเช่น คนอ่ืนไม่สนใจวา่ฉนัจะอยูท่ี่นัน่หรือไม่, ฉนัคิดวา่ฉนัเป็นคน
ท่ีมีความกลา้หาญกบัฉนัเป็นคนท่ีไม่มีความกลา้หาญ เป็นตน้ 
 
 Burns (1988 cited Fitts, 1957) ไดพ้ฒันาแบบวดัอตัมโนทศัน์ข้ึน ช่ือ Tennessee Self-
Concept Scale แบบประเมินน้ีส าหรับคนอาย ุ12 ปีข้ึนไป มีลกัษณะเป็นการเลือกตอบ 5 ระดบั 
จ านวน 100 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นการบรรยายลกัษณะท่ีมีต่อตนเอง แบ่งการวดัออกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่มุมมองจากภายใน ประกอบดว้ย อตัลกัษณ์ของตนเอง, พฤติกรรมและความพึงพอใจใน
ตนเอง ในขณะท่ีอีกกลุ่มคือมุมมองจากบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้น
ส่วนตวั ดา้นครอบครัว และดา้นสังคม 
 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์ พบวา่ อตัมโนทศัน์ เป็น
มุมมองและการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ท่ีเก่ียวกบัร่างกาย ทกัษะ ความสามารถ การมีคุณค่า 
การมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ฯลฯ ซ่ึงแต่ละบุคคลมีพฒันาการ
เก่ียวกบัอตัมโนทศัน์มาตั้งแต่ในวยัเด็ก การมีอตัมโนทศัน์ท่ีดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ด าเนินชีวติของบุคคลเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการท างานหรือการเรียน รวมถึงการมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีดี ตลอดจน
เห็นคุณค่าในตนเอง ตรงกบัการมีอตัมโนทศัน์ท่ีดี นัน่เอง   
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 

ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 สุภาภรณ์ เจียวยี ่(2550 อา้งถึง อวยชยั ตณัมุขยกุล 2540) อธิบายการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
คือ กระบวนการท่ีเสริมสร้างใหบุ้คคลมีพลงัในการควบคุมชีวติของตนเอง เป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีแสดงถึงการยอมรับ การส่งเสริม ช่วยเหลือ ช้ีแนะ ใหบุ้คคลสามารถด าเนินชีวิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหาและสามารถใชท้รัพยากรดว้ยตนเองได ้
 

Adams (2003) ใหค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจคือ การท่ีบุคคล กลุ่มหรือ
ชุมชน ไดรั้บความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และเป้าหมายของตนเองได ้ดงันั้นจึงเป็นการ
กระท าท่ีมุ่งช่วยใหต้นเองและผูอ่ื้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

Conger and Kanungo (1988) ใหนิ้ยามของการเสริมสร้างพลงัอ านาจวา่เป็นการเสริมพลงั
อ านาจดา้นจิตใจ โดยการขจดัความรู้สึกไร้อ านาจของบุคคล ใหมี้ความรู้สึกมัน่ใจในการท างาน 

 
Gibson (1991) ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจคือ กระบวนการของบุคคลท่ีจะ

ใชพ้ฒันาและใชค้วามรู้ท่ีจ  าเป็น ความสามารถและความเช่ือมัน่ท่ีจะท าใหค้วามคิดของตนเองมี
ความหมาย เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีใหก้ารยอมรับ ส่งเสริมและพฒันาความสามารถของบุคคล 
เพื่อใหบุ้คคลสามารถแสวงหาวธีิการเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการและแกปั้ญหาของตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการควบคุมความเป็นอยู ่เป็นการเพิ่มความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง และสร้างประสิทธิภาพของตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคล 
 

Miller (1992) การเสริมพลงัสร้างพลงัอ านาจเป็นการเพิ่มแหล่งทรัพยากรและอ านาจในการ
ด าเนินชีวติของบุคคลใหบุ้คคลสามารถควบคุมและมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีเขา้มาในชีวติได ้
  

Rappaport (1984) ใหค้วามหมายการเสริมสร้างพลงัอ านาจคือ ความสามารถของบุคคลท่ี
แสดงออกเม่ือไดรั้บการส่งเสริม และไดรั้บโอกาส การเสริมสร้างพลงัอ านาจจะช่วยให้บุคคล 
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ครอบครัว ชุมชนมีการพฒันากา้วหนา้ และมีศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึน สามารถจดัการกบัชีวิตได ้มีความ
เช่ือมัน่ในตนเองรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ มีพลงัในการท าส่ิงต่าง ๆ  
 
 Thomas and Velhouse (1990) ใหค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจคือการสร้าง
แรงจูงใจ ให้เกิดความมัน่ใจในตนเองวา่มีความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จได ้เป็นการพฒันา
ความรู้สึกของบุคคลใหมี้ความเช่ือในเร่ืองประสิทธิภาพของบุคคลเพื่อท างานร่วมกนัไปสู่เป้าหมาย 
 
 Zimmerman and Rappaport (1988) ใหนิ้ยามการเสริมสร้างพลงัอ านาจคือ การท่ีบุคคล
สามารถท่ีจะควบคุมชีวติของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ยงัรวมถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมของตนอีกดว้ย  
 
 จากการใหค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจจากหลาย ๆ แนวคิด สามารถสรุปได้
วา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจหมายถึง การท่ีบุคคลมีความสามารถ มีศกัยภาพในการจดัการ ควบคุม
การด าเนินชีวติและมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานต่าง ๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ 
และไดรั้บโอกาสจากบุคคลอ่ืนดว้ย 
  
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 Gibson (1995) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจของบุคคลไว ้2 ปัจจยัท่ี
ส าคญัไดแ้ก่  
  
 1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบดว้ย 
   
     1.1 ค่านิยม (Value) คือค่านิยมท่ีมีต่อตนเอง เป็นมุมมอง ความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจท่ีมีต่อ
ตนเอง ซ่ึงบุคคลท่ีมีค่านิยมท่ีดีต่อตนเองจะท าใหบุ้คคลมีพลงัในการดูแลรับผดิชอบตนเองได ้
 
     1.2 ความเช่ือ (Beliefs) คือความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์รอบตวั ไม่วา่จะเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัตนนั้น จะสามารถผา่นพน้อุปสรรคต่าง ๆ เหล่าน้ีไป 
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     1.3 เป้าหมาย (Determination) คือการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน จะน าไปสู่การมีความพยายาม
และมีพฤติกรรมเพื่อจดัการและกา้วผา่นปัญหาต่าง ๆ ไปใหไ้ด ้
 
     1.4 ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์จะช่วยใหเ้กิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
โดยบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ เคยรับรู้ไม่วา่จะเป็นจากการเห็น การอ่านจากหนงัสือจะช่วยเพิ่ม
ความมัน่ใจและทางออกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 2. ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสังคม (Social support) การไดรั้บแรงสนบัสนุน
จากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นจากครอบครัว เพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลท่ีมี
ความส าคญัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการใหข้อ้มูล ข่าวสาร การใหก้ าลงัใจ หรือแมก้ารใหค้วามช่วยเหลือ
ต่าง ๆ จะเป็นการเสริมสร้างพลงัอ านาจใหก้บับุคคลมีความเขม้แขง็ในการด าเนินชีวติ 
 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
 Gibson (1995) ไดอ้ธิบายกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจของบุคคลประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอนไดแ้ก่ 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 การคน้พบตามสภาพความเป็นจริง (Discovering reality) ขั้นตอนน้ีเป็น
ขั้นตอนแรกของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะน าขอ้มูลต่าง ๆ มาท าความเขา้ใจ
ถึงสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นอยา่งไร ในขั้นตอนน้ีจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
บุคคล 3 ดา้นท่ีส าคญัไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตามการรับรู้ ดา้นความคิด ซ่ึงเป็นความคิดท่ี
มีต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้นตามการรับรู้และดา้นพฤติกรรม คือการตอบสนองทางพฤติกรรมของ
บุคคลตามอารมณ์และความคิดท่ีเกิดข้ึนของบุคคล 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสะทอ้นกลบั (Critical reflection) ขั้นตอนน้ีหมายถึง การทบทวนถึง
เหตุผลท่ีเกิดข้ึนของสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ การคน้หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ก่อนจะพิจารณา
หาทางออกท่ีมีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ขั้นตอนน้ีจะท าใหบุ้คคลเกิดความมัน่ใจในตนเอง เช่ือมัน่ในความคิดของตนเองมากยิง่ข้ึน ซ่ึงถือ
เป็นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการควบคุมตนเองของบุคคลดว้ย 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การตดัสินใจเลือก (Taking charge) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินใจเลือก
แนวทางและเลือกกระท าตามท่ีไดมี้การคิดทบทวนทางเลือกต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากมุมมอง ประสบการณ์
ของตนเอง ตลอดจนขอ้มูล ข่าวสารจากผูอ่ื้นอยา่งรอบคอบแลว้  
 
 ขั้นตอนท่ี 4 การยดึมัน่รักษาพฤติกรรมใหย้ ัง่ยนื (Holding on) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลพยายาม
จะคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุ้คคลรู้สึกมีความมัน่ใจ คิดวา่ตนเองมีพลงั
อ านาจ มีความสามารถและสามารถท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 
 Blanchard, Carlos and Randolph (2001) ไดอ้ธิบายกระบวนการในการสร้างใหบุ้คคลมี
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ขั้นตอนส าคญัไดแ้ก่ 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเร่ิมตน้และการส ารวจตนเอง เป็นขั้นตอนแรกของการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลลองส ารวจตนเอง การประเมินตนเองวา่มีจุดเด่น จุดดอ้ยอยา่งไร 
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงตนเองต่อไป 
 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นเปล่ียนแปลงและหมดก าลงัใจ เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลเปล่ียนแปลงตนเองตามท่ี
ประเมินตนเองไว ้บุคคลจะมีโอกาสในการพฒันาตนเอง รวมถึงไดรั้บโอกาสในการท าส่ิงต่างๆ ซ่ึง
จะเป็นการเพิ่มการเสริมสร้างพลงัอ านาจ แต่ในทางกลบักนัหากผูท่ี้ไม่สามารถพฒันาไดห้รือไม่
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาก็จะหมดก าลงัใจ ทอ้ถอย 
 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นปรับตวัและสร้างพลงัอ านาจ ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีบุคคลได้
เปล่ียนแปลงตนเองตามท่ีตนเองรับรู้และไดป้ฏิบติัแลว้ก็จะปรับตวัของตนเองต่อการพฒันาตนเองท่ี
เกิดข้ึน บุคคลท่ีมีการพฒันาตนเองท่ีดีก็จะสามารถปรับตวัไดดี้และมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ
ตนเองเพิ่มสูงข้ึน 
 
 โดยสรุปขั้นตอนของการเสริมสร้างพลงัอ านาจนั้นถือเป็นขั้นตอนในการเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ของบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่การเผชิญสถานการณ์ การวเิคราะห์และหาทาง
ออก น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยมุมมอง ความรู้สึกของตนเอง รวมไปถึงขอ้มูล 
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างพลงัอ านาจใหก้บับุคคลในการเผชิญกบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
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องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 Spreitzer (1995) เสนอองคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอ านาจดา้นจิตใจวา่มี 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 
 1. การรับรู้ความหมาย (Meaning) หมายถึง การใหคุ้ณค่ากบัเป้าหมาย ความตอ้งการการมี
บทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรมของตนเอง ท าให้รู้สึกวา่ส่ิงท่ีท าอยูน่ั้นมี
ความส าคญั 
 
 2. การรับรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง การท่ีรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ มี
ทกัษะ สามารถท าไดป้ระสบความส าเร็จ 
 
 3. การตดัสินใจดว้ยตวัเอง (Self-determination) หมายถึง การท่ีบุคคลมีอิสระในการ
ตดัสินใจ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และควบคุมการท างาน การด าเนินชีวิตของตนเองได ้
 
 4. การรับรู้ผลกระทบ (Impact) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้วา่ตนเองมีส่วนท าใหเ้กิดผลลพัธ์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล องคก์ารหรือ ชุมชน 
  
 Thomas and Velhouse (1990) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในบุคคล
ไว ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 
 1. ดา้นเหตุการณ์แวดลอ้ม (Environmental event) จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรวมถึงบุคคลท่ี
อยูร่อบตวัเรา เช่น กลุ่มเพื่อน หวัหนา้ ญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ 
 
 2. ดา้นพฤติกรรม (Behavior) คือพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของบุคคล เช่นมีความ
กระตือรือร้นมากยิง่ข้ึน มีสมาธิมุ่งมัน่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีพฤติกรรมยดืหยุน่ เป็นตน้ 
 
 3. ดา้นการวดัประเมินผล (Task assessment) เป็นการประเมินผลของพฤติกรรม ซ่ึง
สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยได ้4 ดา้นดงัน้ี 
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         3.1 ดา้นผลกระทบต่องาน (Impact) เป็นการประเมินระดบัของพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการ
ท างาน เช่นความตั้งใจ เป็นตน้ 
 
         3.2 ดา้นความสามารถในงาน (Competence) เป็นการประเมินระดบัความสามารถในการ
ท างานใหส้ าเร็จ 
 
         3.3 ดา้นความหมายของงาน (Meaningfulness) เป็นการประเมินความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่องานรวมถึงความใส่ใจท่ีมีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
         3.4 โอกาสทางเลือก (Choice) เป็นการประเมินความรับผดิชอบในการกระท าของบุคคล 
การเลือกและการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน วา่เป็นอยา่งไร 
 

Zimmerman, Schulz and Checkoway (1992) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ ไว ้3 องคป์ระกอบดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 
 1. องคป์ระกอบภายในตวับุคคล (Intrapersonal component) หมายถึง ความคิดเก่ียวกบั
ความสามารถของบุคคล วา่ตนเองมีความสามารถ มีอิทธิพลต่อสังคม ระบบทางการเมือง ตลอดจน
รับรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจในการควบคุมปัญหาและความยากล าบากต่างๆ ในชุมชน 
 
 2. องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Interactional component) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัระบบทางสังคมและการเมือง รวมถึงการมีความรู้เก่ียวกบัแหล่ง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อไปสู่การบรรลุตามเป้าหมาย มีความเขา้ใจสาเหตุท่ีควรตอ้งใส่ใจ สามารถ
พฒันาทกัษะการตดัสินใจและการแกปั้ญหาท่ีจ าเป็นในส่ิงแวดลอ้ม 
 
 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึงการกระท าของบุคคลท่ี
ท าใหเ้ขามีอิทธิพลเหนือส่ิงแวดลอ้มและการเมือง เช่น การเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง กลุ่ม
ช่วยเหลือตนเองหรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
หรือกิจกรรมทางศาสนา เช่น จิตอาสา งานช่วยเหลือคนอ่ืน เป็นตน้ 
 



28 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกองคป์ระกอบตามแนวคิดของ Zimmerman, Schulz, and 
Checkoway (1992) มาใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากองคป์ระกอบตามแนวคิดน้ีมีองคป์ระกอบท่ี
ครอบคลุมในทุกระดบั ทั้งในระดบัตวับุคคล ระหวา่งบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึง
สามารถสะทอ้นภาพของการเสริมสร้างพลงัอ านาจใน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้
 
การประเมินการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 การจะประเมินการเสริมสร้างพลงัอ านาจนั้น มีผูศึ้กษาและออกแบบการประเมินไวห้ลาย
คนดงัน้ี 
 
 นิตยา เพญ็ศิรินภา (2544) ไดแ้บ่งลกัษณะของการวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจออกเป็น 3 
ส่วนข้ึนไดแ้ก่ การวดัในส่วนของกระบวนการท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ก็จะวดัดว้ยความรู้ ทศันคติ 
ความเช่ือท่ีเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากวดัในส่วนของบุคคลท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงั
อ านาจนั้นก็สามารถวดัท่ีความรู้สึกมีคุณค่า ความเช่ือมมัน่ในตนเอง การเห็นความสามารถของ
ตนเอง และการวดัในส่วนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวดัจากผลของการกระท าวา่เป็นอยา่งไรภายหลงัจาก
มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจไปแลว้ 
 
 Gibson (1991) อธิบายการวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยเป็นการประเมินท่ีผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนของการเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคคล เช่น ความรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได ้ความรู้สึกมี
เพื่อน การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 
 Rodwell (1996) ไดอ้ธิบายการวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจไวค้ลา้ยคลึงกบั Gibson (1991) 
วา่การจะวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจนั้น ตอ้งวดัจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจาก
เสริมสร้างพลงัอ านาจไปแลว้ ซ่ึงจะวดัท่ี ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการควบคุม
และเปล่ียนแปลงตนเองได ้เป็นตน้  
  

โดยสรุปนั้น การเสริมสร้างพลงัอ านาจคือการสนบัสนุนใหบุ้คคลมีความสามารถ มีทกัษะ 
ตลอดจนศกัยภาพในการควบคุมและด าเนินชีวิตของตนเอง และการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ซ่ึงการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ อยา่งมาก 
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เน่ืองจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี สร้างความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ 
น าไปสู่การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีดีไดต่้อไป 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
 

ความหมายของการเลยีนแบบ 
 
 จ ารอง เงินดี (2552) ใหค้วามหมายของการเลียนแบบหมายถึง การเรียนรู้ท่ีมาจากตวัแบบ
แลว้น าไปเก็บไวใ้นความจ า โดยไม่ตอ้งใชแ้รงเสริมใดๆ และเม่ือน าส่ิงท่ีจ  าไวก้ลบัมาคิดทบทวน 
ร่วมกบักระบวนการจูงใจซ่ึงเป็นแรงเสริมท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามท่ีตนเองได้
สังเกตและจดจ าไว ้
 

นุชลี อุปภยั (2551) ใหนิ้ยามการเลียนแบบวา่เป็นการสังเกตการกระท าของผูอ่ื้น เพื่อ
พิจารณาวา่ผูอ่ื้นมีพฤติกรรมอยา่งไรและไดรั้บผลอยา่งไรจากการกระท านั้น ๆ ซ่ึงผลลพัธ์ของผูอ่ื้น
ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จหรือลม้เหลวถือเป็นตน้แบบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และตดัสินใจท า
พฤติกรรมของบุคคล 
 

Baldwin and Baldwin (1998) ไดใ้หค้วามหมายของการเลียนแบบคือ พฤติกรรม การ
แสดงออกโดยการสังเกตตวัแบบ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตน้ีมาประยกุตก์บัพฤติกรรมของ
ตนเอง 
 

Bandura (1977) ไดอ้ธิบายการเลียนแบบวา่คือการเรียนรู้ผา่นการสังเกตตวัแบบ ซ่ึงจะได้
รูปแบบในการแสดงพฤติกรรม และเป็นแนวทางในการแสดงออก โดยบุคคลจะเลือกสังเกต
พฤติกรรมท่ีตนเองสนใจ ส่ิงท่ีสังเกตจะถูกจดจ าในรูปแบบของสัญลกัษณ์และจะตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมท่ีเรียนรู้ออกมาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเผชิญ เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดข้ึน
ในภายหลงั 
 
 Cartwright and Cartwright (1974) ใหค้วามหมายของการเลียนแบบไวว้า่เป็นกระบวนการ
มองหาและจดจ า พฤติกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจ 
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 Michener and Delamater (1999 cited Shaw and Costanzo, 1982) ใหนิ้ยามของการ
เลียนแบบวา่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมซ่ึงไดม้าจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนและผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ากการกระท าของผูอ่ื้น 
    
 โดยสรุป การเลียนแบบหมายถึง การท่ีบุคคลมีการเรียนรู้จากการสังเกต จดจ าและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของตวัแบบจะมีอิทธิพลและจูงใจต่ออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ต่อการเกิดพฤติกรรมตามตวัแบบต่อไป 
 
ความหมายของพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
  

โยธิน ศนัสนยทุธ และ จุมพล พลูภทัชีวนิ (2524) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือคือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยการช่วยเหลือ เอาใจใส่ ใหค้วามสนใจและใหค้วามรักแก่ผูอ่ื้น 
 

Berns (1985) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือคือ การกระท าพฤติกรรมของบุคคลท่ี
มุ่งช่วยเหลือและตอ้งการใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจะ
รวมความมีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นดว้ย 
 

Sutherland (1996) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือหมายถึง พฤติกรรมใดๆ ของ
ส่ิงมีชีวติท่ีช่วยเหลือส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั โดยท่ีตนเองไม่ไดรั้บประโยชน์ รวมถึงการไม่มี
ความเห็นแก่ตวัดว้ย 
 

Shaffer (2009) นิยามความหมายของพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือคือ การกระท าท่ีมุ่งหวงัใหผู้อ่ื้นได้
ประโยชน์ โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
 

จากการใหค้วามหมายของพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือคือ 
พฤติกรรมท่ีช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นโดยไม่หวงัประโยชน์ส่วนตน  
  

ดงันั้นการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ (Imitating altruistic behavior) จึงหมายถึง การ
เรียนรู้จากการสังเกตและจดจ าพฤติกรรมการช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลประโยชน์
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ส่วนตน ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบจะมีอิทธิพลและจูงใจต่อผูท่ี้
เรียนรู้ใหเ้กิดพฤติกรรมตามตวัแบบต่อไป 
 
อทิธิพลของตัวแบบ 
 
 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2549 อา้งถึง Fischer and Gochros, 1975) และ สมโภชน์ เอ่ียม
สุภาษิต (2549 อา้งถึง Ross, 1981) ไดอ้ธิบายหนา้ท่ีของตวัแบบออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 
 
 1. สร้างพฤติกรรมใหม่ ในกรณีท่ีบุคคลไม่เคยกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ มาก่อน การ
เลียนแบบตวัแบบจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่เกิดข้ึน 
 
 2. เสริมพฤติกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน เป็นการท่ีบุคคลเคยกระท าพฤติกรรมอยา่งท่ีตวัแบบ
ท าอยูแ่ลว้บา้งในอดีต ตวัแบบจะท าหนา้ท่ีจูงใจใหบุ้คคลพยายามพฒันาพฤติกรรมนั้นใหดี้ยิง่ข้ึน 
เช่น การดูนกักีฬาระดบัโลกแข่งขนั ท าใหเ้ราอยากจะเล่นกีฬานั้นใหเ้ก่งข้ึนเช่นกนั 
 
 3. ยบัย ั้งการเกิดพฤติกรรม หมายถึงการท่ีบุคคลเคยกระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ลว้
เห็นตวัแบบท่ีกระท าเหมือนกนัไดรั้บผลลพัธ์ท่ีไม่พึงประสงค ์บุคคลก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะหยดุการ
กระท าของตนเอง เช่น หากบุคคลไม่ชอบขา้มทางมา้ลายแลว้เห็นตวัแบบท่ีไม่ขา้มทางมา้ลายถูกรถ
ชน ก็จะเป็นการยบัย ั้งใหบุ้คคลหยดุพฤติกรรมไม่ขา้มทางมา้ลาย เป็นตน้ 
 
 Bandura (2007) ไดอ้ธิบายผลของตวัแบบท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลไว ้คลา้ยคลึงกบัของ 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2549 อา้งถึง Fischer and Gochros, 1975) และ สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 
(2549 อา้งถึง Ross, 1981) ดงัน้ี 
 
 1. ช่วยใหบุ้คคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ จากตวัแบบ โดยการสังเกตและเห็นตวัแบบกระท า 
แลว้บุคคลก็เกิดการเรียนรู้และน ามาแสดงพฤติกรรมเลียนแบบต่อไป 
 
 2. มีอิทธิพลในการยบัย ั้งพฤติกรรมการแสดงออก การท่ีเห็นตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกบัตนเองแลว้ไดรั้บผลกรรมท่ีไม่พึงประสงคจ์ะช่วยใหบุ้คคลยบัย ั้งการกระท า
เช่นเดียวกนัลง 
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 3. ช่วยเพิ่มการแสดงออกใหเ้พิ่มมากข้ึน คือ การท่ีบุคคลเคยเรียนรู้หรือเคยกระท า
พฤติกรรมมาก่อนแลว้ หากเห็นตวัแบบกระท าพฤติกรรมเหมือนกนั จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมี
แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เพิ่มมากข้ึน 
 
 โดยสรุปอิทธิพลของตวัแบบมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอยู ่3 ลกัษณะส าคญัไดแ้ก่ เป็น
ตวัช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ ยบัย ั้งพฤติกรรมเดิมและสนบัสนุนใหพ้ฤติกรรมเดิมแสดงออกมาก
ยิง่ข้ึน 
 
ประเภทของตัวแบบ 
 
 Bandura (2007) แบ่งตวัแบบไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 
 
 1. ตวัแบบท่ีเป็นบุคคลจริง ๆ (Live model) คือตวัแบบท่ีบุคคลไดมี้โอกาสสังเกตและ
สัมผสัโดยตรง 
 
 2. ตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic model) เป็นตวัแบบท่ีเสนอผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ การ์ตูน หรือ นวนิยาย เป็นตน้ 
 
ประเภทของการเลียนแบบ 
 
 จ ารอง เงินดี (2552 อา้งถึง Donald, 1961) ไดแ้บ่งการเลียนแบบออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 
 1. การสังเกตผลของพฤติกรรมตวัแบบ โดยผูส้ังเกตจะเรียนรู้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าของตวัแบบ ทั้งการไดรั้บรางวลั การเสริมแรงทางบวกหรือการถูกลงโทษหรือไดรั้บส่ิง
เสริมแรงทางลบ 
 
 2. การสังเกตจากการกระท าของตวัแบบ โดยตวัแบบยงัไม่ไดรั้บผลลพัธ์จากการกระท า
นั้นๆ ผูส้ังเกตจะนึกคิดเองวา่การกระท าเช่นนั้นจะไดผ้ลลพัธ์อยา่งไร 
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 จากแนวคิดของ จ ารอง เงินดี (2552 อา้งถึง Donald, 1961) สามารถอธิบายการเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีมาจากการเห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบและการ
คาดคะเนผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบ โดยยงัไม่เห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
แทจ้ริง แลว้น ามาเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของบุคคลข้ึน 
 
ขั้นตอนของการเลียนแบบ 
 
 Bandura (1973) ไดก้ าหนดขั้นตอนของการเรียนรู้โดยอาศยัตวัแบบ ออกเป็น 4 ขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 
 1. กระบวนการใหค้วามใส่ใจ (Attention process) โดยการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยอตัโนมติั
แต่เกิดจากการเลือกท่ีจะใหค้วามสนใจ บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ต่อส่ิงท่ีตนเองสนใจทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ี
สังเกตเห็นไดช้ดัเจนหรือไม่ชดัเจนก็ตาม  
 
 2. กระบวนการจดจ า (Retention process) ผูส้ังเกตจะจดจ าพฤติกรรมท่ีตนเองสังเกตไวใ้น
ความจ าระยะยาวแลว้นึกถึงส่ิงท่ีสังเกตไวใ้นใจ พร้อมทั้งแปลความหมายของส่ิงท่ีตนสังเกตออกมา
เป็นพฤติกรรม 
 
 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Motor reproduction process) เป็น
กระบวนการเม่ือผูส้ังเกตไดแ้ปลความหมายของส่ิงท่ีตนเองสังเกตแลว้ ก็จะแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเหมือนกบัตวัแบบ ทั้งน้ีการแสดงออกน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมของร่างกายและทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการแสดงออกในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
 
 4. กระบวนการจูงใจ (Motivation process) คือส่ิงท่ีจูงใจให้ผูส้ังเกตแสดงพฤติกรรมตามท่ี
ตนสังเกต เช่น ความคาดหวงัต่อผลลพัธ์ท่ีตนกระท า หรือประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ 
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อทิธิพลทีม่ีผลต่อการเลียนแบบ 
 
 นพมาศ อุง้พระ (2546) อธิบายอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลียนแบบดงัน้ี 
 

1. เพศของผูส้ังเกตอาจเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลียนแบบ เพราะในบางคร้ังพฤติกรรม
ของเพศหน่ึงอาจไม่สามารถเลียนแบบกนัไดใ้นอีกเพศหน่ึง 
 

2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง พบวา่ บุคคลท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมถึงคนท่ีมี
พฤติกรรมเลียนแบบท่ีเคยไดรั้บการเสริมแรงมาก่อน จะมีแนวโนม้ในการเลียนแบบตวัแบบท่ี
ประสบความส าเร็จมากกวา่ 
 

3. คุณลกัษณะของตวัแบบท่ีมีความส าเร็จ เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความเก่ง ก็จะมี
อิทธิพลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมของผูส้ังเกต 
 

4. รางวลัหรือการไดรั้บโทษของพฤติกรรมของตวัแบบเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลียนแบบพฤติกรรม โดยบุคคลเรียนรู้เม่ือเห็นวา่พฤติกรรมไหนท่ีไดรั้บการเสริมแรงทางบวก 
บุคคลก็จะจะปรับพฤติกรรมตาม ทั้งน้ีจะเป็นการสังเกตถึงผลลพัธ์ท่ีตวัแบบไดรั้บเสียก่อนถึงจะเกิด
การเลียนแบบข้ึน 
 

นพมาศ อุง้พระ (2553) ไดอ้ธิบายถึงอิทธิพลท่ีท าใหบุ้คคลเลียนแบบผูอ่ื้นวา่ เป็นเพราะ
บุคคลตอ้งการเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม โดยมนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะพยายามเป็น
สมาชิกของกลุ่ม ในการอยูร่่วมกนับุคคลจะตอ้งยอมรับความเช่ือ ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรม
ร่วมกนั เพื่อลดความขดัแยง้และเพิ่มการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ จึงท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะท าตามกฎ 
ดงันั้นเวลาเห็นบุคคลอ่ืนกระท าเราก็มีแนวโนม้จะท าตามถา้การกระท านั้นไดรั้บผลดี ในทาง
กลบักนัการถูกไล่ออกจากกลุ่ม จะสร้างความเจบ็ปวดและความทุกขใ์หก้บับุคคล ดงันั้นบุคคลก็จะ
เรียนรู้ท่ีจะไม่ท าตามบุคคลอ่ืนกระท าแลว้ถูกไล่ออกจากกลุ่ม   
  

Perry and Furukawa (1986) อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน าเสนอตวัแบบประกอบดว้ย 
2 ปัจจยัไดแ้ก่ 
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1. ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจ า (Factors enhancing learning and retention) การ
จะท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนั้นตอ้งเกิดจากความสนใจและตั้งใจท่ีจะสังเกตของบุคคลท่ี
มีต่อตวัแบบดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจ าประกอบดว้ย 
  
         1.1 ลกัษณะของตวัแบบ ตวัแบบจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความสนใจและ
เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบ โดยหลกัการของตวัแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั
เช่น เพศ เช้ือชาติ ทศันคติ ซ่ึงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจะท าใหบุ้คคลเช่ือในพฤติกรรมของตวั
แบบ ความมีช่ือเสียงของตวัแบบจะช่วยใหมี้ความน่าเช่ือถือ ระดบัความสามารถของตวัแบบท่ี
ใกลเ้คียงกบัผูท่ี้สังเกตจะท าใหรู้้สึกวา่ตนเองก็สามารถกระท าไดเ้หมือนกบัตวัแบบได ้หากตวัแบบ
ท่ีมีความสามารถสูงมากกวา่บุคคลมาก ๆ จะท าใหรู้้สึกวา่ตนเองไม่สามารถท่ีจะเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น ๆ ได ้การเลียนแบบพฤติกรรมก็จะไม่เกิดข้ึน เป็นตน้ 
 
     1.2 ลกัษณะของผูส้ังเกต บุคคลท่ีสังเกตและจะเลียนแบบพฤติกรรมเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัอยา่งมากต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ โดยลกัษณะของผูส้ังเกตท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น ความสามารถของบุคคลท่ีจะจดจ า รับรู้ตลอดจนเรียนรู้พฤติกรรมของ
ตวัแบบ หากบุคคลท่ีมีระดบัความสามารถในการจดจ าไดดี้ก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
ไดม้ากกวา่ ความไม่แน่ใจในพฤติกรรมของตนเองก็จะมีความสนใจในตวัแบบเพิ่มมากข้ึน 
ตลอดจนลกัษณะของบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยก็ส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคล
เช่นเดียวกนั 
 
     1.3 ลกัษณะของการเสนอตวัแบบ วธีิการเสนอตวัแบบมีผลต่อการเลียนแบบเช่น ตวั
แบบท่ีเป็นชีวิตจริง จะมีความน่าสนใจ และเขา้ใจไดง่้ายกวา่แต่จะไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่
พฤติกรรมต่าง ๆ จะเกิดอยา่งไร และจะไดรั้บผลลพัธ์อยา่งไร ในทางกลบักนัการน าเสนอตวัแบบท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ เช่น การ์ตูน เสียง ภาพ ภาพยนตร์ จะสามารถน าเสนอลกัษณะพฤติกรรมและ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดไดต้ามท่ีตอ้งการแต่ความสมจริงและความน่าสนใจจะนอ้ยกวา่ นอกจากน้ี การมีตวั
แบบในหลาย ๆ รูปแบบ จะช่วยใหบุ้คคลสามารถตดัสินใจเลียนแบบพฤติกรรมท่ีตนเองคิดวา่
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด เป็นตน้ 
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 2. ปัจจยัท่ีส่งเสริมการแสดงออก (Factors enhancing performance) ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 
     2.1 ส่ิงเสริมแรง คือส่ิงท่ีตวัแบบไดรั้บการเสริมแรงจากการกระท าพฤติกรรม โดยผูท่ี้
สังเกตจะพิจารณาถึงการกระท าของตวัแบบก่อนตดัสินใจกระท าพฤติกรรมเลียนแบบตวัแบบหาก
ส่ิงเสริมแรงท่ีตวัแบบไดรั้บเป็นท่ีน่าพึงพอใจส าหรับตนเอง 
 
     2.2 การใหข้อ้มูล คือการใหข้อ้มูล ขั้นตอนกระบวนการท่ีตวัแบบกระท าพฤติกรรมจะ
ส่งผลใหผู้ท่ี้สังเกตมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของตวัแบบเพิ่มมากข้ึน จะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 
     2.3 โอกาสในการน าไปใช ้การท่ีผูท่ี้สังเกตการณ์มีโอกาสในการน าพฤติกรรมท่ีตนเอง
ไดเ้รียนรู้จากตวัแบบไปใชใ้นหลาย ๆ สถานการณ์จะช่วยท าใหบุ้คคลมีความเขา้ใจ มัน่ใจใน
พฤติกรรมนั้น ๆ มากยิง่ข้ึน 
 
 โดยสรุปอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมประกอบดว้ย 2 ปัจจยัท่ีส าคญั ปัจจยั
ประการแรกไดแ้ก่ อิทธิพลท่ีมาจากตนเอง หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของผูท่ี้สังเกต ความสนใจ 
ความจ า ความสามารถของตนเอง ปัจจยัท่ีสองเป็นอิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ไม่วา่จะเป็นลกัษณะ
ของตวัแบบ เช่น ตวัแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงหรือมีความสามารถใกลเ้คียงกบัผูส้ังเกตจะมีอิทธิพลต่อ
การเลียนแบบมากกวา่ นอกจากตวัแบบแลว้ยงัรวมไปถึง สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ แรงเสริมท่ีตวัแบบ
ไดรั้บ ก็มีอิทธิพลใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเลียนแบบไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลียนแบบแสดงใหเ้ห็นวา่ การ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเกิดจากการท่ีบุคคลเห็นตวัแบบกระท าพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ และผลลพัธ์
ท่ีตวัแบบไดจ้ากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ เช่น การไดรั้บการยกยอ่ง เช่ือถือจากชุมชน ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
การเลียนแบบข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีปัจจยัหน่ึงของพฤติกรรมมาจากการ
เห็นบุคคลอ่ืนในชุมชนท่ีเป็นอาสาสมคัรมาก่อน หรือบุคคลในชุมชนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือแลว้ไดรั้บค า
ช่ืนชม ยอมรับนบัถือ เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเลียนแบบพฤติกรรมดงักล่าว    
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบับุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
 

ความหมายของความเอือ้เฟ้ือ  
 
 นพมาศ อุง้พระ (2553) ใหค้วามหมายความเอ้ือเฟ้ือคือ ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัความเห็นแก่
ตวั คนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือจะมีความรู้สึกห่วงใยและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนหรือไม่ไดค้าดหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทน 
 

Batson (1991) ไดใ้ห้นิยามของความเอ้ือเฟ้ือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายท่ีจะใหผู้อ่ื้น
ไดรั้บประโยชน์ พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท าใหเ้กิดไดจ้ากความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเองหรือคนท่ีมีมีความ
เอ้ือเฟ้ือ มีความรู้สึกเห็นใจผูอ่ื้น โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ 
 
 Franken (1988) ใหนิ้ยามของความเอ้ือเฟ้ือคือ แนวโนม้ท่ีบุคคลจะให ้เวลา ส่ิงของหรือ
แรงงานของตนในการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
 Michener and DeLamater (1999 cited Piliavin and Charng, 1990; Simmons, 1991) 
อธิบายความหมายของความเอ้ือเฟ้ือ คือการกระท าโดยความสมคัรใจท่ีมุ่งหวงัจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
โดยไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะไดรั้บรางวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทน ยกเวน้ในบางคนท่ีอาจตอ้งการ
ไดรั้บความรู้สึกดีภายหลงัจากแสดงความเอ้ือเฟ้ือไปแลว้ 
 
 Shaffer (2009) ใหค้วามหมายของความเอ้ือเฟ้ือคือ ความตระหนกัถึงสวสัดิภาพของผูอ่ื้น
ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายในและมีการแสดงออกผา่นการมีพฤติกรรมเพื่อสังคม อาทิ การแบ่งปัน การให้
ความร่วมมือและการช่วยเหลือ  
 
 โดยสรุปความเอ้ือเฟ้ือหมายถึง คนท่ีมีความห่วงใย เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รวมทั้งมีพฤติกรรม
ช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยเสียสละเวลา ทรัพยสิ์น หรือแรงงาน โดยความสมคัรใจและไม่หวงั
ผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง 
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บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ (Altruistic personality) 
 

บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (Altruistic personality) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีมีการผสมผสานของความ
เขา้อกเขา้ใจ ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อสังคม ความเช่ืออ านาจ
ภายในตนและยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย น าไปสู่การเพิ่มพฤติกรรมช่วยเหลือสังคม 
  
องค์ประกอบของบุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
 

Baron and Byrne (1996 cited Bierhoff,  Klein and Kramp, 1991) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบ
ของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 

1. ความเขา้อกเขา้ใจ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเขา้อกเขา้ใจ โดยจะรู้สึกเป็นความ
รับผดิชอบของตน โดยเขาจะใหก้ารช่วยเหลือคนอ่ืนเพราะเขา้อกเขา้ใจและรู้วา่ผูอ่ื้นรู้สึกอยา่งไร
เหมือนกบัเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ทั้งน้ีบุคลิกภาพเช่นน้ีจะมีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
 

2. ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลเช่ือวา่การใหก้ารช่วยเหลือเป็นส่ิง
ท่ีถูกตอ้งท่ีจะท า เช่ือวา่ผูท่ี้ให้การช่วยเหลือจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีจากการกระท านั้น เช่ือวา่โลกมี
ความยติุธรรมและคาดคะเนไดแ้ละเป็นโลกท่ีพฤติกรรมดีจะไดรั้บรางวลั และพฤติกรรมไม่ดีจะถูก
ลงโทษ 
 

3. ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจในงานสาธารณประโยชน์ 
มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีความเช่ือวา่ การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นอยา่งดีท่ีสุด 
เป็นส่ิงท่ีควรท า 
   
     4. ความเช่ือในอ านาจภายในตน หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนสามารถกระท าเพื่อให้
ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุดได ้โดยไม่หวงัพึ่งต่อโชคชะตาและส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละตนเองสามารถ
ควบคุมได ้
 
  5. การยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย หมายถึง การท่ีบุคคลยดึติดกบัความคิดของตนเองนอ้ย 
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ทฤษฎีเกีย่วกบัความเอือ้เฟ้ือ 
 
 นพมาศ อุง้พระ (2553) ไดอ้ธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ้ือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 

1. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social exchange) ตามดว้ยแนวคิดของทฤษฎีน้ีเช่ือวา่
มนุษยไ์ม่ไดแ้ลกเปล่ียนกนัเพียงส่ิงของ เงินทองเท่านั้นแต่ยงัแลกเปล่ียนกนัดว้ยความรัก การบริการ 
ขอ้มูล สถานะทางสังคม (Foa and Foa, 1975) การแลกเปล่ียนทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดความเอ้ือเฟ้ือมี
ลกัษณะดงัน้ี 
 
         1.1 ความเอ้ือเฟ้ือซ่ึงมีผลประโยชน์ส่วนตนแฝง คือ ผลตอบแทนหรือรางวลัท่ีจูงใจใหค้น
เกิดพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ืออาจจะมาจากภายนอกหรือภายในบุคคล หมายความวา่ เม่ือบุคคลหน่ึง
ช่วยเหลือผูอ่ื้นก็หวงัท่ีจะใหผู้อ่ื้นช่ืนชม ยอมรับในตวัเขาหรือตอ้งการมิตรภาพ รางวลัในลกัษณะน้ี
คือรางวลัภายนอก (External rewards)  นอกจากน้ีผลลพัธ์ยงัเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนภายในใจ 
(Internal rewards) ดว้ย นัน่ก็คือเม่ือบุคคลพบคนท่ีเป็นทุกข ์มีความยากล าบากในชีวติ การ
ช่วยเหลือนอกจากจะเป็นการช่วยเพื่อใหเ้ขาพน้จากความทุกขย์ากแลว้ยงัสนบัสนุนใหผู้ช่้วยเหลือมี
ความสุข และมีความภาคภูมิใจในตนเองมากยิง่ข้ึน (Piliavin and Piliavin, 1973) 
 
         1.2 ความเขา้อกเขา้ใจเป็นท่ีมาของความเอ้ือเฟ้ือท่ีแทจ้ริง ความอยากช่วยเหลือข้ึนอยูก่บั
ความเห็นแก่ตวัเองและเห็นแก่ผูอ่ื้น การมีความทุกขเ์ม่ือคนอ่ืนมีความทุกขท์  าให้เราอยากคลายทุกข์
ดว้ยวธีิหนีจากสภาพท่ีท าให้ทุกขห์รือเขา้ไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะเม่ือเป็นบุคคลท่ีมีความผกูพนักนั
จะมีความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) เม่ือบุคคลมีความเขา้อกเขา้ใจก็จะไม่ไดมุ้่งท่ีตนเองแต่จะมุ่งท่ีคน
ท่ีก าลงัมีความทุกข ์ท าใหบุ้คคลช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อผูอ่ื้นจริง ๆ (Batson, 2001) 
 

2. ทฤษฎีบรรทดัฐานทางสังคม (Social norms) หลายคร้ังท่ีบุคคลไม่ไดคิ้ดถึงผลลพัธ์ท่ี
ตนเองจะไดจ้ากความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นเพียงการรับรู้วา่ควรจะตอ้งช่วย เช่น การคืน
กระเป๋าเงินท่ีเก็บได ้การช่วยปกป้องเพื่อน เหล่าน้ีคือการช่วยเหลือท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของ
สังคม บรรทดัฐานทางสังคมจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่พฤติกรรมใดถูกหรือผดิ พฤติกรรมใดควรท า 
บรรทดัฐานทางสังคมซ่ึงจูงใจใหเ้กิดความเอ้ือเฟ้ือ (Altruism) มี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 
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         2.1 บรรทดัฐานของการต่างตอบแทน (The reciprocity norms) หลกัการของบรรทดัฐาน
ทางสังคม คือ เราควรช่วยเหลือคนท่ีช่วยเหลือเรา ไม่ใช่ท าร้ายเขา บรรทดัฐานเช่นน้ีถือเป็นเร่ือง
สากล การไดรั้บความช่วยเหลือโดยไม่ตอบสนองคืนถือวา่เป็นการละเมิดบรรทดัฐานทางสังคม เม่ือ
บุคคลท่ีไม่สามรถตอบแทนไดพ้วกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจ และรู้สึกเสียศกัด์ิศรี มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองลดลง การท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นตอบแทนจะช่วยใหบุ้คคลมีความภาคภูมิใจมากยิง่ข้ึน 
(Gouldner, 1960) 
 
          2.2 บรรทดัฐานของความรับผดิชอบต่อสังคม (The social responsibility norm) บรรทดั
ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมคือความเช่ือท่ีวา่ตอ้งช่วยเหลือคนท่ีตอ้งการช่วยเหลือ โดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงการแลกเปล่ียน อาทิ การช่วยเก็บหนงัสือใหก้บัคนท่ีถือไมค้  ้า เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามไม่ใช่วา่
การช่วยเหลือจะเกิดข้ึนกบัทุกคน บุคคลมกัจะเลือกช่วยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการไดรั้บความ
ช่วยเหลือจริง ๆ เท่านั้น 
 

3. ทฤษฎีจิตวทิยาววิฒันาการ (Evolutionary psychology) หลกัส าคญัของจิตวทิยา
ววิฒันาการคือการอยูร่อด หรือเพิ่มโอกาสในการอยูร่อด ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
ตามแนวคิดน้ีคือ 
 
         3.1 การปกป้องญาติ (Kin protection) คือ เราจะดูแล เสียสละตวัเองเพื่อดูแลและปกป้อง
ญาติของตวัเอง หรือมีล าดบัของการช่วยเหลือ เช่นเราช่วยเหลือเด็กก่อนคนแก่ คนคุน้เคยก่อนเพื่อน 
เพื่อนบา้นก่อนคนแปลกหนา้ เป็นตน้ 
 
         3.2 การต่างตอบแทน (Reciprocity) คือ บุคคลจะช่วยเหลือผูอ่ื้นเพราะคาดวา่จะไดรั้บ
การช่วยเหลือตอบแทน  
 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความเอือ้เฟ้ือ 
 
 นพมาศ อุง้พระ (2553) ไดอ้ธิบายอิทธิพลท่ีมีผลต่อการมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือไวด้งัน้ี 
 
 1. อิทธิพลของสถานการณ์ : จ านวนของคนอยูร่อบขา้ง คือ เม่ือคนอยูร่อบขา้งเพิ่มมากข้ึน 
คนมกัจะไม่สังเกตเห็นเหตุการณ์ ไม่คิดวา่เป็นเร่ืองฉุกเฉินและไม่คิดวา่ตนเองตอ้งรับผดิชอบในการ
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ช่วยเหลือ คนท่ีอยูใ่นกลุ่มจะสังเกตเห็นอะไรชา้กวา่คนท่ีอยูค่นเดียว นอกจากน้ีการเห็นคนอ่ืนไม่เขา้
ไปช่วยเหลือท าใหรู้้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ฉุกเฉินจึงไม่เขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือ 
 
 2. อิทธิพลของเหตุการณ์ : ช่วยคนเม่ือคนอ่ืนช่วย คือ หากอา้งถึงการเรียนรู้โดยการสังเกต 
ตวัแบบท่ีกา้วร้าวท าใหบุ้คคลกา้วร้าวข้ึน ตวัแบบท่ีไม่ท าอะไรท าใหบุ้คคลอ่ืนไม่ท าอะไร ดงันั้นการ
ท่ีตวัแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือยอ่มท าใหบุ้คลอ่ืนมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี
มีหลกัฐานปรากฏชดัวา่ตวัแบบท่ีช่วยเหลือสังคมจะเพิ่มความเอ้ือเฟ้ือ (Altruism) ใหก้บัผูท่ี้พบเห็น
ใหมี้พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเพิ่มมากข้ึน 
 
 3. อิทธิพลของสถานการณ์ : ความกดดนัของเวลา คือเวลาท่ีคนก าลงัเร่งรีบจะมีพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือนอ้ยลง เน่ืองจากบุคคลไม่มีเวลาคิด หรือการสังเกตวา่มีคนตอ้งการความช่วยเหลือ 
 
 4. อิทธิพลส่วนตวั : ความรู้สึก คือสภาพอารมณ์ของผูใ้หค้วามเอ้ือเฟ้ือมีผลต่อพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือ เช่น เม่ือบุคคลมีความรู้สึกผดิ (Guilt) บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะท าดี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้น 
เพื่อลดความรู้สึกผดิของตนเอง ในขณะท่ีความรู้สึกมีความสุข ช่วยใหมี้อารมณ์ดี คิดในเร่ืองดีดี มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีดี 
 
 5. อิทธิพลส่วนตวั บุคลิกลกัษณะนิสัย โดยทัว่ไปนั้นบุคลิกภาพไม่สามารถบ่งช้ีการ
ช่วยเหลือได ้ลกัษณะนิสัยไม่อาจท านายพฤติกรรมเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือได ้ส่วน
ใหญ่มีการคน้พบวา่ความเอ้ือเฟ้ือ (Altruism) ท่ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลของสถานการณ์มากกวา่ อยา่งไร
ก็ตามลกัษณะนิสัยก็สามารถท านายพฤติกรรมโดยทัว่ ๆ ไปในหลาย ๆ สถานการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 อยา่งไรก็ตามไดมี้การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะนิสัยท่ีใชท้  านายความช่วยเหลือของคน 
พบวา่ คนท่ีเป่ียมไปดว้ยอารมณ์ (Emotionality) มีความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) และรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self- efficacy) จะเป็นคนท่ีห่วงใยและช่วยเหลือบุคคลอ่ืนมากกวา่ 
(Bierhoff and Klein and Kramp, 1991) และ (นพมาศ อุง้พระ, 2553 อา้งถึง Eisenberg and et al, 
1991; Tice and Baumeister, 1985) 
 
 6. อิทธิพลส่วนตวั: ศรัทธาในศาสนา  ในการศึกษานกัศึกษาในมหาวทิยาลยัพบวา่ 
นกัศึกษาท่ีเคร่งศาสนาเขา้มาเป็นอาสาสมคัรช่วยสอนและช่วยเหลือคนท่ีมีความทุกขม์ากกวา่พวกท่ี
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ไม่เคร่งศาสนา อีกทั้งคนท่ีเคร่งศาสนาคิดวา่ตนมีความรับผดิชอบท่ีตอ้งช่วยเหลือคนจน มากกวา่
เช่นกนั (Benson and et al., 1980) 
 

สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546) ไดเ้สนออิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น ไว ้2 
ประการไดแ้ก่ 
 

1. อิทธิพลจากตวับุคคล จากการเติบโตท่ีแตกต่างกนั โอกาสในการเรียนรู้ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัท าใหแ้ต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นมีหลายประการดงัน้ี 
 
         1.1 ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท าใหมี้บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือคนอ่ืนแตกต่างกนั หมายถึง 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่แรกเกิด สั่งสมมาจนเป็นบุคลิกภาพ ดงันั้นแต่ละ
คนจึงมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 
         1.2 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546 อา้ง
ถึง Eagly and Crowley, 1986) ไดร้วบรวมงานวจิยัมากกวา่ 170 ช้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
พบวา่ ผูช้ายและผูห้ญิงมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูช้ายมกัจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในแบบ
ความกลา้หาญ วรีบุรุษ ในขณะท่ีผูห้ญิงจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในลกัษณะของอาสาสมคัรท่ีตอ้งใช้
เวลานานในการกระท า การดูแลสวสัดิภาพของผูอ่ื้น นอกจากน้ีผูช้ายมกัช่วยคนแปลกหนา้มากกวา่
ในขณะท่ีผูห้ญิงจะช่วยเพื่อนหรือคนท่ีรู้จกัมากกวา่ 
 
         1.3 ความแตกต่างทางวฒันธรรมกบัพฤติกรรมการใหค้วามเอ้ือเฟ้ือ ในวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมช่วยเหลือกนั ยกตวัอยา่งเช่นในวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเนน้การอยู่
อยา่งปัจเจกบุคคล ในขณะท่ีวฒันธรรมตะวนัออกท่ีมกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม เครือญาติ จึงท าใหค้นใน
วฒันธรรมตะวนัออกมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมากกวา่คนจากตะวนัตก ทั้งน้ีบุคคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะให้
ความช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัมากกวา่บุคคลนอกกลุ่ม 
 
         1.4 อารมณ์มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใหค้วามเอ้ือเฟ้ือ การใหก้ารเอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้นข้ึนอยู่
กบัอารมณ์ของผูท่ี้จะใหค้วามเอ้ือเฟ้ือ โดยคนท่ีมีอารมณ์ทางบวกจะมีแนวโนม้ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น
มากกวา่บุคคลท่ีมีอารมณ์ปกติหรืออารมณ์ทางลบ 
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2. เง่ือนไขของสถานการณ์เป็นปัจจยัส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
         2.1 การอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นชนบทหรือเขตเมืองใหญ่ พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่าง
กนัเกิดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนันั้น การอยูอ่าศยัในเมืองใหญ่ท าใหค้นเราถูกกระตุน้เร้าจากส่ิงต่างๆ 
จ านวนมากส่งผลใหเ้กิดความเครียด จนท าใหค้นในเมืองใหญ่มีลกัษณะของการเก็บตวั ไม่ยืน่มือเขา้
ไปหาความยุง่ยากและไม่ตอ้งการรับส่ิงกระตุน้เพิ่มเติม ในขณะท่ีในชนบทประชากรมีความ
หนาแน่นนอ้ย จึงมีการแสดงตวัมากกวา่เพื่อรับส่ิงเร้ามากยิง่ข้ึน (Levine et al., 1994) 
 
         2.2 จ  านวนคนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546 อา้งถึง Darley and 
Latane, 1968) อธิบายวา่ เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนต่อหนา้ ยิง่มีคนอยูน่อ้ยเพียงใดจะยิง่ไดรั้บ
ความช่วยเหลือเร็วข้ึนเท่านั้น และยิง่มีคนอยูจ่  านวนนอ้ยจะมีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือมากกวา่ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีจ านวนคนท่ีมาก แต่ละคนก็จะใชเ้วลาในการตดัสินใจท่ีจะช่วยเหลือนานข้ึน 
รวมถึงการรอท่าทีจากบุคคลอ่ืนวา่จะมีใครเขา้ไปช่วยเหลือหรือไม่ 
 
         2.3 ธรรมชาติของความสัมพนัธ์: จะอยูร่่วมกนันานหรือเพียงระยะสั้น บุคคลมีแนวโนม้
ท่ีจะช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวเช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน มากกวา่บุคคลใน
ระยะสั้น เน่ืองจากคนท่ีมีความสัมพนัธ์ในระยะสั้นไม่มีอะไรตอบแทนใหใ้นเชิงแลกเปล่ียน 
ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวนั้น เราจะมีความคาดหวงัถึงส่ิงท่ีจะไดรั้บในอนาคต
มากกวา่ 
 
         2.4 การมีตวัอยา่งใหเ้ลียนแบบ บุคคลสามารถเรียนรู้พฤติกรรมไดจ้ากการสังเกตจาก
พฤติกรรมของตวัแบบ พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือก็เป็นเช่นเดียวกนั นัน่คือ ถา้มีตน้แบบแสดงพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้นแลว้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีบุคคลท่ีเห็นการกระท านั้นแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบ 
 
 Baron and Byrne (1996) อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อความเอ้ือเฟ้ือวา่มี 3 ปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 
 1. บทบาทของตวัแบบทางสังคม ตวัแบบทางสังคมจะช่วยสร้างบรรทดัฐานทางสังคม
ใหก้บัผูท่ี้สังเกตเห็น ซ่ึงหากตวัแบบทางสังคมมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือก็จะท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีตวัแบบทางสังคมอาจน าเสนอทางโทรทศัน์หรือตวัแบบจริงก็ได ้
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 2. ความคลา้ยคลึงของตนเองกบัคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ ความคลา้ยคลึงจะช่วยให้
บุคคลรู้สึกเห็นใจมากกวา่และช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมากข้ึน 
 
 3. แรงจูงใจเฉพาะ ตามแนวคิดน้ี พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือนอกจากจะเกิดจากสถานการณ์
ภายนอกแลว้ อารมณ์และมุมมองท่ีมีต่อสถานการณ์ของบุคคลถือเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือได ้ยกตวัอยา่งเช่น บุคคลท่ีมีอารมณ์ดีจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมากกวา่บุคคลท่ี
อารมณ์ไม่ดี หรือคนท่ีรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ก็จะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมากกวา่คนท่ีไม่ได้
รู้สึกอะไรต่อเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นตน้ 
 
 โดยสรุป อิทธิพลท่ีมีผลต่อความเอ้ือเฟ้ือ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ลกัษณะ
บุคลิกภาพ อารมณ์ ทศันคติท่ีมีต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยปัจจยัจากภายนอก 
ไม่วา่จะเป็นอิทธิพลจากสถานการณ์ บรรทดัฐานทางสังคม ตวัแบบท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือ ลกัษณะทาง
วฒันธรรม ฯลฯ ปัจจยัทั้งจากภายในและภายนอกตวับุคคล ลว้นมีอิทธิพลต่อการมีความเอ้ือเฟ้ือของ
บุคคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน 
 
การประเมินความเอือ้เฟ้ือ 
 

การใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความเอ้ือเฟ้ือ มีจ  านวนมากท่ีวดัตั้งแต่เด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
ทั้งน้ีหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งมากคือ เคร่ืองมือ Self-report altruism scale ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ ในแต่ละขอ้มีตวัเลือกเป็นระดบั 5 ระดบั ตั้งแต่ ไม่เคย ไปถึงเป็นประจ า ส าหรับ
ผูใ้หญ่ โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบดว้ยตนเอง (Rushton, Chrisjohn and Fekken, 1981)   
 
 

จากการรวบรวมและศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ พบวา่ บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ เป็น
ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเห็นใจผูอ่ื้น มีความเช่ือในความสามารถของตนเอง มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ฯลฯ ซ่ึงการจะท าใหบุ้คคลมีความเอ้ือเฟ้ือไดน้ั้น ข้ึนกบัปัจจยัทั้งจากภายในตวับุคคลเอง 
เช่น อารมณ์ ลกัษณะบุคลิกภาพ หรือปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้ม จ านวนผูค้น ตวัแบบท่ี
แสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ เป็นตน้ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

อตัมโนทัศน์ 
 
 สุวมิล พนาวฒันกุล (2534) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์ ความ 
สามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัพื้นฐานเร่ือง 
สถานภาพสมรส รายได ้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัมโนทศัน์ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัอตัมโนทศัน์  
 

Bierhoff, Klein and Kramp (1991) ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของผูท่ี้พบ
เห็นอุบติัเหตุ จ  านวน 34 คน พบวา่ บุคคลท่ีมีอตัมโนทศัน์สูงจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นมากกวา่
ผูท่ี้มีอตัมโนทศัน์ในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

Cauley and Tyler (1989) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบัพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือสังคมของเด็ก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอาย ุ5 ปี จ  านวน 524 คน โดยวธีิการสังเกตเด็ก
ขณะเล่นในศูนยรั์บเล้ียงเด็ก พบวา่ อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเด็กช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีความสัมพนัธ์ของ 2 ตวัแปรน้ีไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุจ  านวนพี่
นอ้ง และจ านวนปีท่ีเขา้เรียน 

 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
 
 ทศัพร ชูศกัด์ิ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 437 คนพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานและการเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากน้ี
ปัจจยัทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ก่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ ความสัมพนัธ์ใน
ชุมชน และลกัษณะความเป็นอาสาสมคัรและลกัษณะงาน 
 
 โสภา สินธุเสน (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจต่ออตัมโนทศัน์
ในพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลในภาคใต ้จ านวน 317 คน พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัอตัมโนทศัน์
ของพยาบาลวชิาชีพในภาคใตอ้ยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.03 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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.41 อีกทั้งการเสริมสร้างพลงัอ านาจยงัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีอตัมโนทศัน์ท่ีดีของ
พยาบาลวชิาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
  
 จริยา นิวรณ์ (2553) ศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยการเล่านิทานประกอบภาพ 
ในเด็กอายุระหวา่ง 5 – 6 ปี จ  านวน 40 คน โดยมีการวดัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือก่อนและหลงัจากการเล่า
นิทานดว้ยภาพ โดยภาพท่ีใชป้ระกอบการเล่านิทานเป็นภาพตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ ภายหลงัจากท่ีเล่านิทานดว้ยภาพประกอบแลว้เด็กมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือตามตวัแบบท่ี
เด็กเห็นเพิ่มมากข้ึน 
 
บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
 

รัตนา มาแป้น (2549) ศึกษาความแตกต่างของความเอ้ือเฟ้ือระหวา่งช่วงวยัต่าง ๆ โดย
ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 ช่วงวยัไดแ้ก่ วยัเด็ก (ก าลงัศึกษาอยูร่ะหวา่งชั้นประถม
ปีท่ี 4 – 5 ) วยัรุ่น (มธัยมศึกษาปีท่ี 4) และวยัผูใ้หญ่ (ขา้ราชการเรือนจ าและขา้ราชการประจ าศาลา
กลางจงัหวดัสมุทรสงคราม) รวมทั้งส้ิน 300 คน พบวา่ โดยรวมวยัเด็ก วยัรุ่นและผูใ้หญ่มีระดบั
ความเอ้ือเฟ้ือในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.832, 3.957 และ 4.019 ตามล าดบั และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งช่วงวยัพบวา่ บุคคลท่ีมีช่วงวยัต่างกนัมีความเอ้ือเฟ้ือต่างกนั โดยวยัเด็กมีความ
เอ้ือเฟ้ือนอ้ยกวา่วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนวยัรุ่นกบัวยัผูใ้หญ่ไม่
มีความแตกต่างกนั 
 

สุมาลี วงษสุ์วรรณ (2546)  ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมดา้น
ความเอ้ือเฟ้ือของนกัเรียนชั้นมธัยมตอนตน้ จ านวน 250 คน โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น
ค่าใชจ่้าย สถานภาพสมรสของบิดามารดา ประเภทคู่ ระดบัการศึกษาของบิดามารดา
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัรายไดข้องบิดามารดา บุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งกบับิดา
มารดาและความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัเพื่อน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใหเ้หตุผลเชิง
จริยธรรมดา้นความเอ้ือเฟ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ในทางกลบักนัตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมดา้นความเอ้ือเฟ้ือไดแ้ก่ตวัแปรดา้นสถานภาพ
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สมรสของบิดามารดา ประเภทโสด และระดบัการศึกษาของบิดามารดาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และปลาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 
 

Coulter, Wilkers and Der-Martiroslan (2007) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทศันคติต่อความ
เอ้ือเฟ้ือระหวา่งนกัศึกษาแพทย ์นกัศึกษากฎหมายและนกัศึกษาบริหาร ในมหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนีย จ านวน 440 คนพบวา่ นกัศึกษาแพทยมี์ทศันคติต่อการเอ้ือเฟ้ือมากกวา่นกัศึกษาวชิา
กฎหมายแต่ไม่มากกวา่นกัศึกษาบริหาร อีกทั้งยงัพบวา่ผูห้ญิงมีทศันคติต่อการเอ้ือเฟ้ือมากกวา่ผูช้าย
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

Curry, Smith and Robinson III (2009) ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อท่ีอธิบายพฒันาการและส่ิง
ท่ีปรากฏ ของการช่วยเหลือดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ โดยศึกษาผูสู้งอาย ุ34 คนท่ีชุมชนยงัใหก้ารดูแลอยู่
ภายหลงัจากเกษียณอายแุลว้ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ทั้งสถานภาพครอบครัว ศาสนา 
อาชีพ รายได ้การศึกษา เช้ือชาติ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะความเอ้ือเฟ้ือของบุคคลนั้นข้ึนกบั
ลกัษณะอาชีพของบุคคลอยา่งชดัเจน เน่ืองจากในบางอาชีพ เช่น ครูหรือแพทย ์ตอ้งปฏิบติังาน
ภายใตก้ารใหค้วามเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้นเป็นประจ าทุกวนัอยูแ่ลว้ จึงท าใหบุ้คคลท่ีมีอาชีพเหล่าน้ีมี
ลกัษณะของความเอ้ือเฟ้ือมากกวา่บุคคลท่ีมีอาชีพอ่ืน 
 

Dulin and Hill (2003) ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเอ้ือเฟ้ือของกลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต้  ่าจ  านวน 115 คน พบวา่บุคคลเม่ืออาย ุ40 ปีท่ียงัคงมีรายไดจ้ะมีความสัมพนัธ์
ทางบวกและสามารถท านายการมีความเอ้ือเฟ้ือไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546 อา้งถึง Eagly and Crowley, 1986) ไดร้วบรวมงานวจิยั
มากกวา่ 170 ช้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือพบวา่ ผูช้ายและผูห้ญิงมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ี
แตกต่างกนั ผูช้ายมกัจะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในแบบความกลา้หาญ วรีบุรุษ ในขณะท่ีผูห้ญิงจะมี
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในลกัษณะของอาสาสมคัรท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการกระท า การดูแลสวสัดิภาพ
ของผูอ่ื้น นอกจากน้ีผูช้ายมกัช่วยคนแปลกหนา้มากกวา่ในขณะท่ีผูห้ญิงจะช่วยเพื่อนหรือคนท่ีรู้จกั
มากกวา่ 
 

Steele and et al. (2008) ศึกษาพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ความตระหนกัต่อความเห็นอกเห็นใจและ
แรงจูงใจต่อการมีความรับผดิชอบต่อสังคมของผูท่ี้บริจาคโลหิต จ านวน 12,064 คน พบวา่ 
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พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังในการบริจาคโลหิตในอดีต นอกจากน้ียงัพบวา่ 
อายท่ีุมากกวา่ (46-55 ปี) มีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสูงกวา่คนอาย ุ(18-25 ปี) อีกทั้ง ระดบัการศึกษาท่ีสูง
กวา่ก็จะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเพิ่มมากข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากการรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปเช่ือมโยงกบัตวัแปรท่ีผูว้จิยัใชศึ้กษาใน
คร้ังน้ีไดด้งัน้ี ในการศึกษาของ Bierhoff, Klein and Kramp (1991) และ Cauley and Tyler (1989) 
พบวา่ อตัมโนทศัน์นั้นมีความสัมพนัธ์กบัความเอ้ือเฟ้ือและพฤติกรรมช่วยเหลือ อีกทั้งผลจาก
การศึกษาของ จริยา นิวรณ์ (2553) ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่การน าเสนอตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจะ
ช่วยใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือดว้ยเช่นกนั ในการศึกษาของโสภา สินธุเสน (2552) 
แสดงใหเ้ห็นวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจก็มีความสัมพนัธ์กบัการมีอตัมโนทศัน์ดว้ย นอกจากน้ี
การศึกษาของ ทศัพร ชูศกัด์ิ (2555) เพิ่มเติมอีกวา่ นอกจากการเสริมสร้างพลงัอ านาจจะมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีอตัมโนทศัน์แลว้ การเสริมสร้างพลงัอ านาจยงัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดว้ย 
 

ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเอ้ือเฟ้ือนั้น จากการศึกษาของ 
Cauley and Tyler (1989); รัตนา มาแป้น (2549) และ Steele and et al. (2008) มีความสอดคลอ้งกนั
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อายท่ีุมีความแตกต่างกนัก็จะมีความเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนัดว้ย Cauley and Tyler 
(1989) และ สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546 อา้งถึง Eagly and Crowley, 1986) ยงัพบอีกวา่ เพศก็เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเอ้ือเฟ้ือเช่นกนั  ในการศึกษาของ สุมาลี วงษสุ์วรรณ (2546) 
ไดศึ้กษาความเอ้ือเฟ้ือในนกัเรียนมธัยมตน้ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองดว้ยพบวา่ ปัจจยัดา้น
ค่าใชจ่้าย สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดข้องผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบั
ความเอ้ือเฟ้ือของนกัเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Coulter, Wilkers and Der-Martiroslan 
(2007) ท่ีเปรียบเทียบความแตกต่างของความเอ้ือเฟ้ือใน นกัศึกษาแพทย ์นกัศึกษากฎหมายและ
นกัศึกษาบริหาร สะทอ้นถึงการมีรูปแบบการศึกษาและวชิาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบั
ความเอ้ือเฟ้ือดว้ย Curry, Smith and Robinson III (2009) และ Dulin and Hill (2003) ศึกษาลกัษณะ
ของอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งใน
การศึกษาของ Cauley and Tyler (1989) และ Steele and et al. (2008) แสดงถึงจ านวนปีท่ีเขา้เรียน
ของนกัเรียนและจ านวนคร้ังในการบริจาคโลหิตตามล าดบันั้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
ดว้ย 
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ผลการวจิยัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงแมว้า่ในหลายๆ งานวจิยัไม่ไดศึ้กษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ แต่ผลของการศึกษาในแต่ละงานวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
ท่ีเช่ือมโยงกนั ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ และบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั ทั้งในกลุ่มเด็ก กลุ่มวยัรุ่น 
กลุ่มพยาบาลหรือแมก้ระทัง่ในกลุ่มผูป่้วย ท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีก็น่าจะมีความสัมพนัธ์
เช่นเดียวกนัในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดว้ยเช่นกนั 
 

ดงันั้น จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงั
อ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ รวมถึงการรวบรวมผลการวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรต่าง ๆ น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใหมี้ความ
ครอบคลุมและมีความเหมาะสมท่ีจะศึกษา ดงัน้ี   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาในการเป็น อสม. 

อตัมโนทัศน์ 
- ดา้นอตัลกัษณ์ 
- ดา้นความพึงพอใจ 
- ดา้นพฤติกรรม 

 

ตัวแปรอสิระ 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
- ภายในตวับุคคล 
- ปฏิสัมพนัธ์  
- พฤติกรรม 
 

 
การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 

 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
- ความเขา้อกเขา้ใจ 
- ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ความเช่ือในอ านาจภายในตน 
- การยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย 
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สมมติฐานการวจัิย 
 

 1. อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ซ่ึง
แยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
 
     1.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีเพศต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
     1.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ต่างกนั
จะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 
 
 2. อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 
 3. การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ 
 
 4. การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ 
 
 5. อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสามารถ
ร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ได ้
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บทที ่3 
 

วธิีการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร 
 

 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการ จ านวน 7,768 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555, กองสนบัสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน) 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรใชสู้ตรทางสถิติท่ีค  านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับไดว้า่เป็นตวัแทนของประชากรของ Yamane (1973 อา้ง
ใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547) 
 
   สูตร n =   N 
     1+Ne2 
  n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N หมายถึง  ขนาดของประชากร 

e            หมายถึง ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่าท่ียอมรับให้
เกิดข้ึนไดท่ี้ระดบั .05 

สามารถแทนสูตรไดด้งัน้ี 
  n =      7,768  = 7,768 
    1+ 7,768 (.05)2   20.42 
 ดงันั้น   n  = 380.41 คิดเป็นจ านวนเตม็ไดเ้ท่ากบั 381 คน 
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

หลงัจากค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับให้
เกิดข้ึนไดท่ี้ระดบั .05 ไดจ้  านวน 381 คน ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

 1.ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากร
ท่ีจะศึกษาแยกตามอ าเภอภายในจงัหวดั แลว้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนในแต่ละ
อ าเภอ โดยใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

 
 

 
 โดยท่ี X คือ จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ 
  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
  n x คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละอ าเภอ 

 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกรายอ าเภอดงัน้ี 

 
ตารางที ่1  ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯจ าแนก เป็นรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เมือง 3111 152 
บางบ่อ 844 41 
บางพลี 1312 64 

พระประแดง 1187 58 
พระสมุทรเจดีย ์ 932 45 
บางเสาธง 553 21 
รวม 7768 381 

 

n x       =        X n 

                    N 
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 2. เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละอ าเภอแลว้ ไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการจบัสลากจากรายช่ืออาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ในแต่ละอ าเภอตาม
จ านวนท่ีไดจ้ากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งรายอ าเภอ  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเคร่ืองมือ
ทั้งหมดแบ่งไดเ้ป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ มี 2 ลกัษณะ
ไดแ้ก่ เป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ
เป็นแบบเติมค าตอบ ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ  
  
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเร่ืองอตัมโนทศัน์ โดยใชแ้นวคิดของ Burns (1988 cited Fitts, 1957) 
ในการวจิยัคร้ังน้ี สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นอตัลกัษณ์ ดา้นความพึงพอใจและดา้น
พฤติกรรม มีลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตราประเมินค่า (Rating scale) แบ่งขอ้ความแต่ละขอ้เป็น 4 
ระดบั คือ เป็นจริงมากท่ีสุด เป็นจริงมาก เป็นจริงนอ้ย และเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด โดยการใหค้ะแนน
แบ่งไดด้งัน้ี 
  
 ระดบัความคิดเห็น  การใหค้ะแนน   
  
 เป็นจริงมากท่ีสุด            4            
 เป็นจริงมาก            3             
 เป็นจริงนอ้ย            2             
 เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด           1             
 
 
 
 



55 

 เกณฑก์ารค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   4 - 1  
              จ  านวนชั้น             3 
 
   = 1 
 
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัอตัมโนทศัน์รายขอ้ ดงัน้ี 
 
 อตัมโนทศัน์ระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1.00 – 2.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.01 – 3.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.01 – 4.00 
   
 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์รายดา้น 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์เป็นรายดา้น มีขอ้ค าถามดา้นละ 6 ขอ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและระดบัสูง โดยพิจารณา
ช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนมีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   24 - 6  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 6 
 
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัอตัมโนทศัน์รายดา้น ดงัน้ี 
 
 อตัมโนทศัน์ระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 6.00 – 12.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 12.01 – 18.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 18.01 – 24.00 
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 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์โดยรวม 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์โดยรวม มีขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน 18 ขอ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและระดบัสูง โดยพิจารณา
ช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนมีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   72 - 18  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 18 
  
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัอตัมโนทศัน์โดยรวม ดงัน้ี 
 
 อตัมโนทศัน์ระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 18.00 – 36.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 36.01 – 54.00  
 อตัมโนทศัน์ระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 54.01 – 72.00 
 
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอ านาจ โดยใชแ้นวคิดของ Zimmerman, 
Schulz and Checkoway (1992) แบ่งองคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอ านาจออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้น ภายในตนเอง ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นพฤติกรรม มีลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตราประเมินค่า 
(Rating scale) โดยแบ่งขอ้ความแต่ละขอ้เป็น 4 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดย
การใหค้ะแนนแบ่งไดด้งัน้ี 
 
 ระดบัความคิดเห็น  การใหค้ะแนน   
  
 เป็นจริงมากท่ีสุด            4             
 เป็นจริงมาก            3             
 เป็นจริงนอ้ย            2             
 เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด           1             
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 เกณฑก์ารค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   4 - 1  
              จ  านวนชั้น             3 
   = 1 
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาการเสริมสร้างพลงัอ านาจรายขอ้ ดงัน้ี 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1.00 – 2.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.01 – 3.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัสูง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.01 – 4.00 
 
 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจรายดา้น 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นรายดา้น มีขอ้ค าถามดา้นละ 6 ขอ้ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง โดยพิจารณาช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์าร
วเิคราะห์คะแนนมีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   24 - 6  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 6 
 
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจรายดา้น ดงัน้ี 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 6.00 – 12.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 12.01 – 18.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัสูง มีค่าคะแนนเท่ากบั 18.01 – 24.00 
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 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวม 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวม มีขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน 18 ขอ้ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง โดยพิจารณาช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์าร
วเิคราะห์คะแนนมีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   72 - 18  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 18 
  
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวม ดงัน้ี 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 18.00 – 36.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 36.01 – 54.00  
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบัสูง มีค่าคะแนนเท่ากบั 54.01 – 72.00 
 
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามเร่ืองการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ โดยวิเคราะห์จากนิยามศพัท ์
ท่ีอา้งอิงความหมายจากแนวคิดของ Bandura (1977) ลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตราประเมินค่า (Rating 
scale) โดยแบ่งขอ้ความแต่ละขอ้เป็น 4 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยการให้
คะแนนแบ่งไดด้งัน้ี  
 
 ระดบัความคิดเห็น  การใหค้ะแนน   
  
 เป็นจริงมากท่ีสุด            4             
 เป็นจริงมาก            3             
 เป็นจริงนอ้ย            2             
 เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด           1             
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 เกณฑก์ารค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   4 - 1  
              จ  านวนชั้น             3 
 
   = 1 
 จะไดเ้กณฑก์ารพิจารณาการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือรายขอ้ ดงัน้ี 
 
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1.00 – 2.00  
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.01 – 3.00 
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.01 – 4.00 
 
 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยรวม 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยรวม มีขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน 14 
ขอ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง โดยพิจารณาช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์าร
วเิคราะห์คะแนนมีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   56 - 14  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 14 
  
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยรวม ดงัน้ี 
 
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ืออ านาจระดบัต ่า มีค่าคะแนนเท่ากบั 14.00 – 28.00  
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 28.01 – 42.00  
 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 42.01 – 56.00 
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 ส่วนที ่5 แบบสอบถามเร่ืองบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ โดยใชแ้นวคิดของ Baron and Byrne (1996 
cited Bierhoff,  Klein and Kramp, 1991) ซ่ึงแบ่งองคป์ระกอบของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือออกเป็น 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจ ความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเช่ือ
ในอ านาจภายในตนและการไม่ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางโดยลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตราประเมินค่า 
(Rating scale) โดยแบ่งขอ้ความแต่ละขอ้เป็น 4 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดโดย
การใหค้ะแนนแบ่งไดด้งัน้ี 
 
 ระดบัความคิดเห็น  การใหค้ะแนน   
  
 เป็นจริงมากท่ีสุด            4             
 เป็นจริงมาก            3            
 เป็นจริงนอ้ย            2            
 เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด           1             
 
 เกณฑก์ารค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   4 - 1  
              จ  านวนชั้น             3 
 
   = 1 
 
 จะไดเ้กณฑก์ารพิจารณาบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรายขอ้ ดงัน้ี 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1.00 – 2.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.01 – 3.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.01 – 4.00 
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 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรายดา้น 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเป็นรายดา้น มีขอ้ค าถามดา้นละ 6 ขอ้ ผูว้ิจยัได้
ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและระดบัสูง โดย
พิจารณาช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนน
มีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   24 - 6  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 6 
 
 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรายดา้น ดงัน้ี 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 6.00 – 12.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 12.01 – 18.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 18.01 – 24.00 
 
 
 เกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนนเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยรวม 
 
 แบบสอบถามเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยรวม มีขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน 30 ขอ้ ผูว้ิจยัได้
ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและระดบัสูง โดย
พิจารณาช่วงคะแนนในแต่ละช่วงระดบัจากความกวา้งอนัตรภาคชั้น ซ่ึงเกณฑก์ารวเิคราะห์คะแนน
มีดงัน้ี 
 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด    -  คะแนนต ่าสุด   =   120 - 30  
              จ  านวนชั้น              3 
 
   = 30 
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 ไดเ้กณฑก์ารพิจารณาระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยรวม ดงัน้ี 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัต ่า  มีค่าคะแนนเท่ากบั 30.00 – 60.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 60.01 – 90.00  
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือระดบัสูง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 90.01 – 120.00 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 

ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวจิยัไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
 
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) ของขอ้ค าถามและน ามาปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 
 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุง แกไ้ขแลว้
ไปทดสอบก่อนเก็บขอ้มูลจริง (Try out) กบักลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ท่ีไม่ซ ้ ากบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน โดยน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั และรายขอ้ โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) 
 

การทดสอบหาความเช่ือมั่น 
 

 การทดสอบหาความเช่ือมัน่ไดผ้ลดงัน้ี 
 
 1. การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในเร่ืองอตัมโนทศัน์ 
 
    1.1 ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์    .800 
    1.2 ดา้นความพึงพอใจในตนเอง    .780 
    1.3 ดา้นพฤติกรรม     .845 
    1.4 แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ทั้งฉบบั   .887 
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 2. การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
    2.1 ดา้นภายในตวับุคคล    .867 
    2.2 ดา้นปฏิสัมพนัธ์     .908 
    2.3 ดา้นพฤติกรรม     .850 
    2.4 แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจทั้งฉบบั .938 
 
 3. การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในเร่ืองการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
 
    3.1 แบบสอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือทั้งฉบบั .911 
 
 4. การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในเร่ืองบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
 
    4.1 ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ    .897 
    4.2 ดา้นความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม   .836 
    4.3 ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม   .895 
    4.4 ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน   .787 
    4.5 ดา้นการยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย   .841 
    4.6 แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือทั้งฉบบั  .949 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดย 
 

1. ท าหนงัสืออนุมติัในการด าเนินการเก็บขอ้มูลและขอความอนุเคราะห์ในการประสาน
หน่วยงานในพื้นท่ีในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล จากภาควชิาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไปยงันายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อขออนุญาต
ด าเนินการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 
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2. อธิบายถึงขั้นตอนและรายละเอียดการเก็บขอ้มูล รวมทั้งการตอบแบบสอบถามใหก้บั
ผูช่้วยวจิยัเพื่อเตรียมความพร้อมใหผู้ช่้วยวจิยัพร้อมส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 3. ผูว้จิยัร่วมกบัผูช่้วยวิจยัแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดการเก็บขอ้มูล วธีิการตอบแบบสอบถาม 
 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 

5. น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ และสถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ส าหรับการวิเคราะห์และการกระจายของขอ้มูล 
 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ไดแ้ก่ 
 
     2.1 t- test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรตามตามตวัแปรอิสระซ่ึง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั 
 
        2.2 F- test เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรตามตามตวัแปรอิสระท่ีแบ่งตั้งแต่ 3 
กลุ่มข้ึนไป และทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD (Least 
Significance Difference) 
 
     2.3 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
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     2.4 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ส าหรับท านายตวัแปรหน่ึงตวัซ่ึงส่งผลมาจากตวัแปรตน้ตั้งแต่สองตวัข้ึนไป 
 
 3. ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significance) ท่ี .05  
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัยและข้อวจิารณ์ 
 

ผลการวจัิย 
 

 การวจิยัเร่ือง อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัของ อตั
มโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 2) ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 4) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 6) ศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายการมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติอนุมาน ไดแ้ก่ t-test และ F-test และ LSD 3) วเิคราะห์
ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ และการเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นโดยใชส้ถิติวเิคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และ 4) วเิคราะห์ตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นโดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบ
ขั้นตอน 
 
 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แสดงลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 แสดงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของอตัมโนทศัน์ ตอนท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ ตอนท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการเลียนแบบพฤติกรรม
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เอ้ือเฟ้ือ ตอนท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือและตอนท่ี 6 แสดงผล
การวเิคราะห์สมมติฐาน โดยแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่2  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

  (n=399) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
58 
341 

 
14.5 
85.5 

2. อาย ุ(ปี) 
    อาย ุ23 – 40 ปี 
    อาย ุ41 – 65 ปี 
    อายมุากกวา่ 65 ปี ข้ึนไป 

 
35 
302 
62 

 
8.8 
75.7 
15.5 

    X = 54 ปี    Minimum = 23 ปี   Maximum = 78 ปี    
3. ระดบัการศึกษา 
    ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 
    มธัยมศึกษา 
    อนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 
181 
160 
58 

 
45.4 
40.1 
14.5 

4. สถานภาพสมรส 
    โสด 
    มีคู่ (ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่ไดจ้ดทะเบียน) 
    หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 

 
57 
261 
81 

 
14.3 
65.4 
20.3 

5. อาชีพ 
 รับราชการ/พนกังานราชการ/ลูกจา้งของรัฐ/เอกชน 
 เกษตรกรรม/ธุรกิจส่วนตวั 
 คา้ขาย 
 รับจา้ง 
 วา่งงาน 

 
28 
61 
82 
91 
137 

 
7.0 
15.3 
20.6 
22.8 
34.3 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
  (n=399) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
    ต  ่ากวา่ 1,501 บาท 
    1,501 – 4,500 บาท 
    4,501 – 7,500 บาท 
    มากกวา่ 7,500 บาท  

 
110 
56 
92 
141 

 
27.6 
14.0 
23.1 
35.3 

    X = 6,440.60 บาท    Minimum = 600 บาท   Maximum = 48,000 บาท   
7. ระยะเวลาในการเป็น อสม. (ปี) 
    1 – 5 ปี 
    6 – 10 ปี 
    มากกวา่ 10 ปี 

 
168 
139 
92 

 
42.1 
34.8 
23.1 

   X = 8.2 ปี    Minimum = 1 ปี   Maximum = 35 ปี   
  
 จากตารางท่ี 2 ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จงัหวดั
สมุทรปราการ จ านวน 399 คน จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 1. เพศ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 เป็นเพศหญิง 
 
 2. อาย ุพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีอายเุฉล่ียเท่ากบั 54 ปี อายนุอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 23 ปี และอายมุากท่ีสุดเท่ากบั 78 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 – 65 ปี 
รองลงมาร้อยละ 15.5 มีอายมุากกวา่ 65 ปี และร้อยละ 8.8 มีอาย ุระหวา่ง 23 – 40 ปี  
 
 3. ระดบัการศึกษา พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 45.4 มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 40.1 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา 
ร้อยละ 14.5 มีการศึกษาในระดบัตั้งแต่อนุปริญญาข้ึนไป 
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4. สถานภาพสมรส พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 65.47 มี
สถานภาพสมรส มีคู่ (ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) รองลงมาร้อยละ 20.3 มี
สถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย ร้อยละ 14.3 มีสถานภาพโสด 
 
 5. อาชีพ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ไม่ได้
ประกอบอาชีพ รองลงมาร้อยละ 22.6 มีอาชีพรับจา้ง ร้อยละ 20.6 มีอาชีพคา้ขาย ส่วนอาชีพท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นประกอบอาชีพนอ้ยท่ีสุดคือ รับราชการ/พนกังานราชการ/
ลูกจา้งของรัฐ/เอกชน ร้อยละ 7.0 
 
 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย
เท่ากบั 6,440.60 บาท โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดเท่ากบั 600 
บาท และรายไดสู้งท่ีสุดเท่ากบั 48,000 บาทส่วนใหญ่ร้อยละ 35.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
7,500 บาท รองลงมาร้อยละ 27.6 มีรายไดต้  ่ากวา่ 1,500 บาท ร้อยละ 23.1 มีรายไดร้ะหวา่ง 4,500 – 
7,500 บาท 
 
 7. ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฯ โดยเฉล่ียเท่ากบั 8.2 ปี อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฯ นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1 ปี และมี
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฯนานท่ีสุดเท่ากบั 35 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 มีระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข อยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี รองลงมาร้อยละ 34.8 อยูร่ะหวา่ง 6 – 10 ปี ร้อยละ 
23.1 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 อตัมโนทัศน์ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของอตัมโนทศัน์ สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายขอ้, ราย
ดา้นและโดยรวม ดงัน้ี 
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ตารางที ่3  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัอตัมโนทศัน์จ าแนกรายขอ้
รายดา้นและโดยรวม 

 (n=399) 
อตัมโนทัศน์ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

ด้านความเป็นอตัลกัษณ์ 
1. ท่านเป็นคนท่ีมีความร่าเริง 
แจ่มใส เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 

133 
(33.3) 

243 
(60.9) 

20 
(5.0) 

3 
(0.8) 

3.27 .585 สูง 

2. ท่านเป็นคนท่ีมีรูปร่างสม
ส่วน 

47 
(11.8) 

177 
(44.4) 

148 
(37.1) 

27 
(6.8) 

2.61 .781 ปาน
กลาง 

3. หนา้ตาของท่านเป็นมิตร
และดึงดูดใหค้นอ่ืนเขา้หา 

60 
(15.0) 

249 
(62.4) 

79 
(19.8) 

11 
(2.8) 

2.90 .670 ปาน
กลาง 

4. ท่านมีเป้าหมายท่ีวางไวใ้น
อนาคต 

97 
(24.3) 

243 
(60.9) 

53 
(13.3) 

6 
(1.5) 

3.08 .656 สูง 

5. ท่านเช่ือวา่ท่านจะสามารถ
ไปใหถึ้งเป้าหมายของชีวติได ้

81 
(20.3) 

244 
(61.2) 

68 
(17.0) 

6 
(1.5) 

3.00 .659 ปาน
กลาง 

6. ท่านสามารถควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมของ
ท่านไดดี้ 

94 
(23.6) 

225 
(56.4) 

72 
(18.0) 

8 
(2.0) 

3.02 .705 สูง 

รวม  17.87 2.40 ปาน
กลาง 

ด้านความพงึพอใจ 
7. ท่านพอใจรูปร่างหนา้ตา
ของท่าน 

119 
(29.8) 

235 
(58.9) 

39 
(9.8) 

6 
(1.5) 

3.17 .654 สูง 

8. ท่านพอใจความสัมพนัธ์
ของท่านกบัคนอ่ืน 

103 
(25.8) 

265 
(66.4) 

28 
(7.0) 

3 
(0.8) 

3.17 .574 สูง 

9. ท่านสามารถท าบทบาท   
อสม.ไดเ้ป็นอยา่งดี 

93 
(23.3) 

275 
(68.9) 

30 
(7.5) 

1 
(0.3) 

3.15 .544 สูง 

10. ท่านสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

119 
(29.8) 

261 
(65.4) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

3.24 .572 สูง 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
 (n=399) 

อตัมโนทัศน์ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
11. ท่านพอใจกบับุคลิกท่าทาง
เม่ือเขา้สังคมของท่าน 

87 
(21.8) 

270 
(67.7) 

39 
(9.8) 

3 
(0.8) 

3.11 .579 สูง 

12. ท่านมีความสามารถใน
การเขา้สังคม 

93 
(23.3) 

268 
(67.2) 

34 
(8.5) 

4 
(1.0) 

3.13 .586 สูง 

รวม  18.97 2.44 สูง 
ด้านพฤติกรรม 
13. ท่านวางตวัไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ 

89 
(22.3) 

269 
(67.4) 

35 
(8.8) 

6 
(1.5) 

3.11 .601 สูง 

14. ท่านเช่ือวา่งาน อสม. ท่ี
ท่านท าจะไดผ้ลดี 

113 
(28.3) 

257 
(64.4) 

26 
(6.5) 

3 
(0.8) 

3.20 .581 สูง 

15. ท่านชอบช่วยเหลือคนอ่ืน
อยูเ่สมอ 

137 
(34.3) 

232 
(58.1) 

28 
(7.0) 

2 
(0.5) 

3.26 .604 สูง 

16. เม่ือเผชิญปัญหาท่านรู้วธีิ
จดัการอยา่งไร 

43 
(10.8) 

281 
(70.4) 

69 
(17.3) 

6 
(1.5) 

2.90 .577 ปาน
กลาง 

17. งานท่ีท่านท าอยูทุ่กวนัน้ีมี
ประโยชน์กบัสุขภาพคนอ่ืน
ทั้งส้ิน 

142 
(35.6) 

217 
(54.4) 

32 
(8.0) 

8 
(2.0) 

3.24 .680 สูง 

18. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 

154 
(38.6) 

225 
(56.4) 

17 
(4.3) 

3 
(0.8) 

3.33 .593 สูง 

รวม  19.04 2.46 สูง 
รวมทุกด้าน  55.88 6.18 สูง 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ระดบัอตัมโนทศัน์โดยรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
อยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นเท่ากบั 55.88) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
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 อตัมโนทศัน์ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ อยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.87 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 1. ท่านเป็นคนท่ีมีความร่าเริง แจ่มใส เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 4. ท่านมีเป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 และ ขอ้ท่ี 6. ท่าน
สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของท่านไดดี้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 2. ท่าน
เป็นคนท่ีมีรูปร่างสมส่วนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
 
 สรุปไดว้า่ในดา้นอตัลกัษณ์ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่รับรู้
ตนเองวา่เป็นคนท่ีร่าเริง แจ่มใส เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย อีกทั้งยงัมีเป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต และเป็น
คนท่ีสามารถควบคุมตนเองไดใ้นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง   
 
 อตัมโนทศัน์ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัสูง
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.97 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 10. ท่าน
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 รองลงมาคือขอ้ท่ี 7. ท่านพอใจรูปร่างหนา้ตา
ของท่านและขอ้ท่ี 8. ท่านพอใจความสัมพนัธ์ของท่านกบัคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.17 ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 11. ท่านพอใจกบับุคลิกท่าทางเม่ือเขา้สังคมของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.11 
 
 โดยสรุปในดา้นความพึงพอใจ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นรู้สึกพึงพอใจ
กบัความสามารถในการท างานและการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น อีกทั้งมีความพึงพอใจต่อรูปร่าง
หนา้ตาของตนเอง 
  
 อตัมโนทศัน์ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นพฤติกรรม อยูใ่นระดบัสูงโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.04 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 18. ท่านปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 รองลงมาคือขอ้ท่ี 15. 
ท่านชอบช่วยเหลือคนอ่ืนอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26  และขอ้ท่ี 17. งานท่ีท่านท าอยูทุ่กวนัน้ีมี
ประโยชน์กบัสุขภาพคนอ่ืนทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 16. 
เม่ือเผชิญปัญหาท่านรู้วธีิจดัการอยา่งไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 
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 โดยสรุปในดา้นพฤติกรรมพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นรับรู้วา่ตนเอง
สามารถท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ อีกทั้งยงัชอบท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น
และเช่ือวา่งานท่ีตนเองท าอยูน้ี่มีประโยชน์กบัผูอ่ื้นดว้ย 
 
ตอนที ่3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายขอ้, 
รายดา้นและโดยรวม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ

จ าแนกรายขอ้รายดา้นและโดยรวม 
 (n=399) 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

ด้านภายในตนเอง 
1. ท่านสามารถแกปั้ญหา
สุขภาพของชาวบา้นไดด้ว้ยตวั
ท่านเอง 

30 
(7.5) 

193 
(48.4) 

159 
(39.8) 

17 
(4.3) 

2.59 .692 ปาน
กลาง 

2. ท่านสามารถท่ีจะเป็นผูน้ า
ท ากิจกรรมต่างๆในหมู่บา้น 

61 
(15.3) 

209 
(52.4) 

116 
(29.1) 

13 
(3.3) 

2.80 .731 ปาน
กลาง 

3. ท่านสามารถควบคุมตนเอง
ได ้เม่ือมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบั
ความคิดของท่าน 

71 
(17.8) 

254 
(63.7) 

67 
(16.8) 

7 
(1.8) 

2.97 .645 ปาน
กลาง 

4. ท่านสามารถใหค้วามรู้เก่ียว 
กบัการป้องกนัโรคระบาดได ้

62 
(15.5) 

269 
(67.4) 

65 
(16.3) 

3 
(0.8) 

2.98 .591 ปาน
กลาง 

5. ท่านสามารถควบคุมแผน
สุขภาพของชุมชนใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายได ้

45 
(11.3) 

225 
(56.4) 

119 
(29.8) 

10 
(2.5) 

2.76 .676 ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 (n=399) 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
6. ท่านสามารถเสนอความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

55 
(13.8) 

243 
(60.9) 

91 
(22.8) 

10 
(2.5) 

2.86 .669 ปาน
กลาง 

รวม  16.96 2.73 ปาน
กลาง 

ด้านปฏิสัมพนัธ์ 
7. ท่านมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเช่ือถือ ท าใหไ้ดรั้บความ
ไวว้างใจจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

61 
(15.3) 

242 
(60.7) 

92 
(23.1) 

4 
(1.0) 

2.90 .644 ปาน
กลาง 

8. ท่านสามารถใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการดูแลตนเองท่ี
ถูกตอ้งแก่ชาวบา้นแมว้า่จะขดั
ต่อความเช่ือและประเพณีของ
ชุมชนก็ตาม 

59 
(14.8) 

261 
(65.4) 

74 
(18.5) 

5 
(1.3) 

2.94 .617 ปาน
กลาง 

9. การใส่ใจนโยบายการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ินและประเทศท า
ใหท้่านสามารถแกปั้ญหา
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

46 
(11.5) 

213 
(53.4) 

113 
(28.3) 

27 
(6.8) 

2.70 .761 ปาน
กลาง 

10. ท่านรู้แหล่งทรัพยากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน อสม. ท าให้
ท่านสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

54 
(13.5) 

243 
(60.9) 

92 
(23.1) 

10 
(2.5) 

2.85 .668 ปาน
กลาง 

11. การแกปั้ญหาใหช้าวบา้น
ท าใหท้่านพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหา
ของชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน 

62 
(15.5) 

256 
(64.2) 

72 
(18.0) 

9 
(2.3) 

2.93 .650 ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 (n=399) 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
12. ท่านรู้วา่มีปัจจยัอะไรบา้ง
ท่ีมีผลต่อการท างาน อสม. 

58 
(14.5) 

253 
(63.4) 

78 
(19.5) 

10 
(2.5) 

2.90 .657 ปาน
กลาง 

รวม  17.22 2.69 ปาน
กลาง 

ด้านพฤติกรรม 
13. ท่านไดเ้ขา้ร่วมวางแผนท า
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

102 
(25.6) 

211 
(52.9) 

78 
(19.5) 

8 
(2.0) 

3.02 .730 สูง 

14. ท่านเขา้ร่วมท ากิจกรรม
ทางศาสนาในชุมชนเป็น
ประจ า 

100 
(25.1) 

208 
(52.1) 

75 
(18.8) 

16 
(4.0) 

2.98 .775 ปาน
กลาง 

15. ท่านมีโอกาสไดร่้วม
ประเมินผลในกิจกรรมต่างๆท่ี
ชุมชนท า 

60 
(15.0) 

200 
(50.1) 

116 
(29.1) 

23 
(5.8) 

2.74 .780 ปาน
กลาง 

16. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ในหมู่บา้นเพื่อเป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน 

83 
(20.8) 

247 
(61.9) 

60 
(15.0) 

9 
(2.3) 

3.01 .671 สูง 

17. ท่านรณรงคใ์หช้าวบา้น
ร่วมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกนัและ
กนัเม่ือเกิดปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

58 
(14.5) 

265 
(66.4) 

70 
(17.5) 

6 
(1.5) 

2.94 .615 ปาน
กลาง 

18. ท่านชกัชวนชาวบา้นให้
ก าหนดเป้าหมายการพฒันา
ชุมชนดว้ยตวัเขาเอง 

60 
(15.0) 

207 
(51.9) 

106 
(26.6) 

26 
(6.5) 

2.75 .786 ปาน
กลาง 

รวม  17.45 3.17 ปาน
กลาง 

รวมทุกด้าน  51.64 7.40 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 51.64) และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นภายในตนเอง อยู่
ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.96 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 4. ท่านสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคระบาดได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 3. ท่านสามารถควบคุมตนเองได ้เม่ือมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัความคิดของท่าน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 และ ขอ้ท่ี 6. ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 1. ท่านสามารถแกปั้ญหา
สุขภาพของชาวบา้นไดด้ว้ยตวัท่านเองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.59  
 
 โดยสรุปดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจภายในตนเอง พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจดา้นภายในตนเองในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นยงัคงรับรู้ตนเองวา่สามารถใหค้วามรู้แก่ประชาชน สามารถ
ควบคุมตน เองและน าเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดสู้งกวา่ดา้น
อ่ืนๆ 
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นปฏิสัมพนัธ์ อยู่
ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.22 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 8. ท่านสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งแก่ชาวบา้นแมว้า่จะขดั
ต่อความเช่ือและประเพณีของชุมชนก็ตาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 รองลงมาคือขอ้ท่ี 11. การ
แกปั้ญหาใหช้าวบา้นท าใหท้่านพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.93 และ ขอ้ท่ี 7. ท่านมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
กบัขอ้ท่ี 12. ท่านรู้วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการท างาน อสม. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 เท่ากนั ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 9. การใส่ใจนโยบายการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและประเทศท าใหท้่าน
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70 
 
 โดยสรุปในดา้นปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในดา้นปฏิสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
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หมู่บา้นยงัคงรับรู้ถึงความสามารถในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งแมจ้ะขดัต่อ
ความเช่ือ ประเพณีของชุมชน มีความสามารถในการแกปั้ญหาในชุมชนและมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ 
ไดรั้บความไวว้างใจไดสู้งกวา่ประเด็นดา้นอ่ืนๆ  
 
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นพฤติกรรม อยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.45 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 13. ท่านไดเ้ขา้ร่วมวางแผนท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.02รองลงมาคือขอ้ท่ี 16.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้นเพื่อเป็นท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 และ ขอ้ท่ี 14. ท่านเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางศาสนาในชุมชนเป็น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 15. ท่านมีโอกาสไดร่้วมประเมินผลใน
กิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนท า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 
 
 โดยสรุปในดา้นพฤติกรรม พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในดา้นพฤติกรรมในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นยงัคงไดเ้ขา้ร่วมวางแผน และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนาของชุมชนสูงกวา่ประเด็นดา้นอ่ืนๆ 
 
ตอนที ่4 การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ สถิติท่ีน ามาใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น
รายขอ้และโดยรวม ดงัน้ี 
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ตารางที ่5  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือจ าแนกรายขอ้และโดยรวม 

 (n=399) 
การเลยีนแบบ 

พฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

1. ท่านเห็นแกนน าชุมชนมกั
คอยช่วยเหลือเม่ือชาวบา้นมี
ปัญหา 

71 
(17.8) 

206 
(51.6) 

102 
(25.6) 

20 
(5.0) 

2.82 .777 ปาน
กลาง 

2. ท่านเห็นคนในหมู่บา้น
มกัจะช่วยเหลือคนป่วยหรือ
พิการในชุมชน 

66 
(16.5) 

233 
(58.4) 

93 
(23.3) 

7 
(1.8) 

2.90 .678 ปาน
กลาง 

3. ก่อนท่ีท่านจะเป็น อสม. 
ท่านเคยเห็น อสม. คนอ่ืน
ช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชน 

79 
(19.8) 

228 
(57.1) 

74 
(18.5) 

18 
(4.5) 

2.92 .748 ปาน
กลาง 

4. ท่านเห็นพ่อหรือแม่ท่านมี
ความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน 

172 
(43.1) 

198 
(49.6) 

23 
(5.8) 

6 
(1.5) 

3.34 .657 สูง 

5. ชาวบา้นใหค้วามเคารพครู
อยา่งมากเพราะครูมีจิตอาสา
ใหก้บัพอ่แม่ทั้งเร่ืองส่วนตวั
และการเรียนของลูก 

138 
(34.6) 

206 
(51.6) 

50 
(12.5) 

5 
(1.3) 

3.20 .696 สูง 

6. แกนน าชาวบา้นในหมู่บา้น
ของท่าน ไดรั้บการยกยอ่งจาก
คนในชุมชน เน่ืองจากแกนน า
ชาวบา้นคอยช่วยเหลือคนอ่ืน 

66 
(16.5) 

225 
(56.4) 

77 
(19.3) 

31 
(7.8) 

2.82 .798 ปาน
กลาง 

7. ท่านสังเกตวา่ อสม.ไดรั้บ
ความเช่ือถือจากคนในชุมชน 

79 
(19.8) 

253 
(63.4) 

57 
(14.3) 

10 
(2.5) 

3.01 .665 สูง 

8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือคน
อ่ืนตามท่ีแกนน าในชุมชนท า 

72 
(18.0) 

256 
(64.2) 

54 
(13.5) 

17 
(4.3) 

2.96 .697 ปาน
กลาง 
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ตารางที ่5  (ต่อ) 
 (n=399) 

การเลยีนแบบ 
พฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

9. การท่ี อสม. ไดรั้บความ
ไวว้างใจจากชาวบา้นท าให้
ท่านอยากเป็น อสม. บา้ง 

115 
(28.8) 

222 
(55.6) 

44 
(11.0) 

18 
(4.5) 

3.09 .757 สูง 

10. ท่านอยากเป็นท่ีรักของ
ชาวบา้นเหมือน อสม. 

119 
(29.8) 

226 
(56.6) 

45 
(11.3) 

9 
(2.3) 

3.14 .695 สูง 

11. ท่านเคยเห็น อสม. 
ช่วยเหลือคนอ่ืนแลว้รู้สึกช่ืน
ชมอยากจะยดึเป็นตวัอยา่ง 

135 
(33.8) 

231 
(57.9) 

30 
(7.5) 

3 
(0.8) 

3.25 .619 สูง 

12. ท่านสังเกตเห็นชาวบา้น
แบ่งปันส่ิงของต่างๆ ใหแ้ก่กนั 

87 
(21.8) 

233 
(58.4) 

72 
(18.0) 

7 
(1.8) 

3.00 .685 ปาน
กลาง 

13. ท่านเห็นชาวบา้นมี
ความสุขในการร่วมกนัท า
สาธารณประโยชน์ 

112 
(28.1) 

239 
(59.9) 

42 
(10.5) 

6 
(1.5) 

3.15 .653 สูง 

14. ท่านสังเกตเห็นชาวบา้นมี
ความสุขเม่ือไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนั 

90 
(22.6) 

251 
(62.9) 

50 
(12.5) 

8 
(2.0) 

3.06 .655 สูง 

รวม  42.65 5.87 สูง 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ระดบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยรวมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยูใ่นระดบัสูง (มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 42.65) และเม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 4. ท่านเห็นพอ่หรือแม่ท่านมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 รองลงมาคือขอ้ท่ี 11. ท่านเคยเห็น อสม. ช่วยเหลือคนอ่ืนแลว้รู้สึกช่ืนชม
อยากจะยดึเป็นตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และขอ้ท่ี 5. ชาวบา้นใหค้วามเคารพครูอยา่งมาก
เพราะครูมีจิตอาสาใหก้บัพอ่แม่ทั้งเร่ืองส่วนตวัและการเรียนของลูก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 1. ท่านเห็นแกนน าชุมชนมกัคอยช่วยเหลือเม่ือชาวบา้นมีปัญหา และขอ้
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ท่ี 3. แกนน าชาวบา้นในหมู่บา้นของท่าน ไดรั้บการยกยอ่งจากคนในชุมชน เน่ืองจากแกนน า
ชาวบา้นคอยช่วยเหลือคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 
 

โดยสรุป การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขอยูใ่นระดบัสูง พบวา่
บุคคลท่ีเป็นตวัแบบใหก้บัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมากท่ีสุดไดแ้ก่ พอ่แม่ รองลงมาคือ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขคนอ่ืนๆ และครู ตามล าดบั ในขณะท่ีแกนน าชุมชนเป็นตวัแบบใหก้บั
อาสาสมคัรสาธารณสุขไดน้อ้ยกวา่ 
 
ตอนที ่5 บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายขอ้, รายดา้น
และโดยรวม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่6  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกราย

ขอ้รายดา้นและโดยรวม 
 (n=399) 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

ด้านความเข้าอกเข้าใจ 
1. เม่ือท่านสังเกตสีหนา้ของ
คนอ่ืนก็รู้วา่เขารู้สึกอยา่งไรอยู ่

59 
(14.8) 

241 
(60.4) 

92 
(23.1) 

7 
(1.8) 

2.88 .660 ปาน
กลาง 

2. ท่านเขา้ใจวา่คนท่ีนบัถือ
ศาสนาต่างกนัอาจจะมี
ความคิดท่ีแตกต่างกนั 

61 
(15.3) 

212 
(53.1) 

99 
(24.8) 

27 
(6.8) 

2.77 .787 ปาน
กลาง 

3. ท่านเขา้ใจวา่แต่ละคนมี
สุขภาพแตกต่างกนัจึงควรให้
ความช่วยเหลือแตกต่างกนั 

106 
(26.6) 

212 
(53.1) 

62 
(15.5) 

19 
(4.8) 

3.02 .783 สูง 

4. ท่านรู้ไดว้า่ชาวบา้นท่ีมี
ความทุกขจ์ะรู้สึกอยา่งไร 

79 
(19.8) 

230 
(57.6) 

74 
(18.5) 

16 
(4.0) 

2.93 .735 ปาน
กลาง 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 
 (n=399) 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
5. ท่านเขา้ใจปัญหาของ
ชาวบา้นไดดี้ราวกบัเป็น
ปัญหาของท่านเอง 

50 
(12.5) 

213 
(53.4) 

111 
(27.8) 

25 
(6.3) 

2.72 .760 ปาน
กลาง 

6. การเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นเป็นส่ิง
ท่ีควรท าของคนในสังคม 

128 
(32.1) 

229 
(57.4) 

39 
(9.8) 

3 
(0.8) 

3.21 .637 สูง 

รวม  17.53 2.73 ปาน
กลาง 

ด้านความเช่ือว่าโลกมีความยุติธรรม 
7. ทุกคนในชุมชนควรไดรั้บ
โอกาสในการดูแลสุขภาพท่ี
เท่าเทียมกนั 

171 
(42.9) 

200 
(50.1) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

3.35 .624 สูง 

8. ท่านเช่ือวา่ท าดีตอ้งไดดี้
เสมอ 

171 
(42.9) 

175 
(43.9) 

41 
(10.3) 

12 
(3.0) 

3.27 .763 สูง 

9. ท่านคิดวา่ท าส่ิงใดยอ่มได้
ตามส่ิงท่ีท านั้น 

151 
(37.8) 

171 
(42.9) 

65 
(16.3) 

12 
(3.0) 

3.16 .799 สูง 

10. การช่วยเหลือคนอ่ืน ท าให้
ไดรั้บค าช่ืนชม ยนิดี 

124 
(31.1) 

191 
(47.9) 

73 
(18.3) 

11 
(2.8) 

3.07 .775 สูง 

11. การใหบ้ริการสุขภาพท่ี
เท่าเทียมกนั ท่านจะไดรั้บค า
ยกยอ่ง สรรเสริญจากชาวบา้น 

108 
(27.1) 

211 
(52.9) 

71 
(17.8) 

9 
(2.3) 

3.05 .733 สูง 

12. การเป็น อสม.แมจ้ะมี
เงินเดือนนอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธ์
ทางดา้นจิตใจและสังคม
สงเคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เป็นการ
ตอบแทน 

174 
(43.6) 

199 
(49.9) 

20 
(5.0) 

6 
(1.5) 

3.36 .649 สูง 

รวม  19.25 3.11 สูง 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 
 (n=399) 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
13. การช่วยเหลืองาน
สาธารณประโยชน์จะท าให้
ชุมชนพฒันายิง่ข้ึน 

165 
(41.4) 

203 
(50.9) 

28 
(7.0) 

3 
(0.8) 

3.33 .638 สูง 

14. การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็น
จริยธรรมท่ีทุกคนตอ้งมี 

164 
(41.1) 

208 
(52.1) 

26 
(6.5) 

1 
(0.3) 

3.34 .609 สูง 

15. ท่านคิดวา่สุขภาพของ
ชาวบา้นจะดีถว้นหนา้หากทุก
คนช่วยกนัดูแล 

180 
(45.1) 

194 
(48.6) 

23 
(5.8) 

2 
(0.5) 

3.38 .619 สูง 

16. ปัญหาทางสังคมเกิดจาก
ความไม่รับผดิชอบของ
สมาชิก 

124 
(31.1) 

185 
(46.4) 

68 
(17.0) 

22 
(5.5) 

3.03 .838 สูง 

17. หากทุกคนรับผดิชอบ
สังคมใหส้ังคมน่าอยู ่สมาชิก
ในสังคมทุกคนก็จะอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

185 
(46.4) 

189 
(47.4) 

21 
(5.3) 

4 
(1.0) 

3.39 .636 สูง 

18. ความรับผดิชอบปัญหา
สุขภาพของชุมชนเป็นความ
รับผดิชอบของทุกคน 

146 
(36.6) 

204 
(51.1) 

38 
(9.5) 

11 
(2.8) 

3.22 .725 สูง 

รวม  19.69 2.93 สูง 
ด้านความเช่ืออ านาจภายในตน 
19. ท่านเช่ือวา่หากท่านมี
ความตั้งใจดี งานของท่านก็จะ
ผดิพลาดนอ้ยลง 

144 
(36.1) 

222 
(55.6) 

31 
(7.8) 

2 
(0.5) 

3.27 .620 สูง 

20. หากท่านมีความพยายาม 
ท่านจะประสบความส าเร็จใน
งานแมจ้ะมีอุปสรรคอยูบ่า้ง 

149 
(37.3) 

209 
(52.4) 

38 
(9.5) 

3 
(0.8) 

3.26 .656 สูง 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 
 (n=399) 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
21. กิจกรรมในชุมชนส าเร็จ
ไดโ้ดยการไดรั้บความร่วมมือ
จากชาวบา้นมากกวา่โชคช่วย 

172 
(43.1) 

197 
(49.4) 

24 
(6.0) 

6 
(1.5) 

3.34 .661 สูง 

22. หากไม่มี อสม. การ
ช่วยเหลือชาวบา้นคงมีความ
ยากล าบาก 

103 
(25.8) 

214 
(53.6) 

70 
(17.5) 

12 
(3.0) 

3.02 .745 สูง 

23. ท่านใชค้วามรู้ 
ความสามารถควบคุมแผนงาน
ต่างๆ ไดต้รงตามเป้าหมาย 

75 
(18.8) 

246 
(61.7) 

68 
(17.0) 

10 
(2.5) 

2.97 .677 ปาน
กลาง 

24. ท่านมีสติสามารถควบคุม
สถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

72 
(18.0) 

263 
(65.9) 

59 
(14.8) 

5 
(1.3) 

3.01 .616 สูง 

รวม  18.87 2.828 สูง 
ด้านการยดึตนเองเป็นทีต่ั้งน้อย 
25. การรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืนท าใหเ้ราไดมุ้มมอง
ใหม่ๆ 

147 
(36.8) 

223 
(55.9) 

25 
(6.3) 

4 
(1.0) 

3.29 .625 สูง 

26. ในหลายๆ คร้ังความคิด
ของคนอ่ืนก็ดีกวา่ความคิด
ของท่าน 

123 
(30.8) 

208 
(52.1) 

60 
(15.0) 

8 
(2.0) 

3.12 .725 สูง 

27. การเขา้ใจความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ท าใหท้่าน
ท างานร่วมกบัชาวบา้นไดดี้ 

127 
(31.8) 

224 
(56.1) 

44 
(11.0) 

4 
(1.0) 

3.19 .659 สูง 

28. ท่านใหโ้อกาสคนอ่ืน
แสดงความคิดเห็นก่อนท่ีท่าน
จะตดัสินใจท า 

138 
(34.6) 

229 
(57.4) 

29 
(7.3) 

3 
(0.8) 

3.26 .619 สูง 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 
 (n=399) 

บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด X S.D ระดับ 
29. ท่านยอมรับความคิดของ
คนท่ีคิดแตกต่างจากตวัท่าน 

133 
(33.3) 

225 
(56.4) 

36 
(9.0) 

5 
(1.3) 

3.22 .654 สูง 

30. ท่านจะฟังเหตุผลของคนท่ี
มีความคิดแตกต่างจากท่าน 

147 
(36.8) 

215 
(53.9) 

24 
(6.0) 

13 
(3.3) 

3.24 .708 สูง 

รวม  19.31 3.04 สูง 
รวมทุกด้าน  94.65 12.24 สูง 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอยูใ่นระดบัสูง (มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 94.65) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ อยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง โดยเฉล่ียเท่ากบั 17.53 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือขอ้ท่ี 6. การเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีควรท าของคนในสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 3. ท่านเขา้ใจวา่แต่ละคนมีสุขภาพแตกต่างกนัจึงควรใหค้วามช่วยเหลือแตกต่าง
กนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 และ ขอ้ท่ี 4. ท่านรู้ไดว้า่ชาวบา้นท่ีมีความทุกขจ์ะรู้สึกอยา่งไร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.93 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 5. ท่านเขา้ใจปัญหาของชาวบา้นไดดี้ราวกบัเป็น
ปัญหาของท่านเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 
 
 โดยสรุป บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือดา้นความเขา้อกเขา้ใจของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตามพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขรับรู้วา่การ
เขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั และเขา้ใจวา่แต่ละคนควรไดรั้บความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนั
ตามสุขภาพของแต่ละคน อยูใ่นระดบัสูง 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความเช่ือวา่โลกมีความ
ยติุธรรม อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.25 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือขอ้ท่ี 12. การเป็น อสม.แมจ้ะมีเงินเดือนนอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธ์ทางดา้นจิตใจและสังคม
สงเคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เป็นการตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 รองลงมาคือขอ้ท่ี 7. ทุกคนในชุมชน
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ควรไดรั้บโอกาสในการดูแลสุขภาพท่ีเท่าเทียมกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และขอ้ท่ี 8. ท่านเช่ือวา่ท า
ดีตอ้งไดดี้เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 11. การให้บริการ
สุขภาพท่ีเท่าเทียมกนั ท่านจะไดรั้บค ายกยอ่ง สรรเสริญจากชาวบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05  
 
 โดยสรุป บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความเช่ือวา่
โลกมีความยติุธรรมอยูใ่นระดบัสูง พบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเช่ือวา่การเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นนั้นไดรั้บผลตอบแทนทางจิตใจและสังคมสงเคราะห์ 
มากกวา่ทรัพยสิ์นเงินทอง อีกทั้งยงัเช่ือวา่ทุกคนควรไดรั้บโอกาสในชุมชนท่ีเท่าเทียม รวมถึงเช่ือวา่
หากท าดียอ่มตอ้งไดดี้เสมอ 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคม อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.69 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือขอ้ท่ี 17. หากทุกคนรับผิดชอบสังคมใหส้ังคมน่าอยู ่สมาชิกในสังคมทุกคนก็จะอยูร่่วมกนัอยา่ง
มีความสุข มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 รองลงมาคือขอ้ท่ี 15. ท่านคิดวา่สุขภาพของชาวบา้นจะดีถว้นหนา้
หากทุกคนช่วยกนัดูแล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และ ขอ้ท่ี 14. การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นจริยธรรมท่ีทุก
คนตอ้งมี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 16. ปัญหาทางสังคมเกิดจาก
ความไม่รับผดิชอบของสมาชิก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 
 
 โดยสรุป บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม อยูใ่นระดบัสูง พบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขเช่ือวา่หากทุกคนในสังคมมีความ
รับผดิชอบและทุกคนช่วยกนัดูแล ช่วยเหลือผูอ่ื้น สังคมก็จะน่าอยู ่ทุกคนก็จะมีสุขภาพท่ีดี 
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นความเช่ืออ านาจภายใน
ตน อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.87 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ
ขอ้ท่ี 21. กิจกรรมในชุมชนส าเร็จไดโ้ดยการไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นมากกวา่โชคช่วย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 รองลงมาคือขอ้ท่ี 19. ท่านเช่ือวา่หากท่านมีความตั้งใจดี งานของท่านก็จะ
ผดิพลาดนอ้ยลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และขอ้ท่ี 20. หากท่านมีความพยายาม ท่านจะประสบ
ความส าเร็จในงานแมจ้ะมีอุปสรรคอยูบ่า้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 23. ท่านใชค้วามรู้ 
ความสามารถควบคุมแผนงานต่างๆ ไดต้รงตามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 
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 โดยสรุปบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือดา้นความเช่ืออ านาจภายในตนของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นอยูใ่นระดบัสูง พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเช่ือวา่กิจกรรมในชุมชน
ส าเร็จไดน้ั้นมาจากความร่วมมือของคนในชุมชน โดยหากมีความตั้งใจ ความผิดพลาดในงานก็จะ
ลดลง อีกทั้งความพยายามจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จ  
 
 บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการยดึตนเองเป็นท่ีตั้ง
นอ้ย อยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.31 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือขอ้ท่ี 25. การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนท าให้เราไดมุ้มมองใหม่ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 
รองลงมาคือขอ้ 28. ท่านให้โอกาสคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจท า มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.26 และขอ้ท่ี 30. ท่านจะฟังเหตุผลของคนท่ีมีความคิดแตกต่างจากท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.24 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ท่ี 26. ในหลายๆ คร้ังความคิดของคนอ่ืนก็ดีกวา่ความคิด
ของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 
 
 โดยสรุปบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือดา้นการยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ยอยูใ่นระดบัสูง พบวา่
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจะรับฟังและใหโ้อกาสผูอ่ื้นไดแ้สดงความคิดเห็นของคนอ่ืน
เสมอ ถึงแมว้า่จะเป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัตนเองก็ตาม 
 
ตอนที ่6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 1 คือ การวเิคราะห์เปรียบเทียบอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั โดย
แยกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
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 สมมติฐานย่อยที ่1.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีเพศต่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ จ าแนกตาม

เพศ 
 (n=399) 

เพศ n X S.D. t p 
ชาย 
หญิง 

58 
341 

96.47 
94.35 

12.622 
12.166 

1.220ns 
 

.223 
 

ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นจ าแนกตามเพศ ในตารางท่ี 7 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีเพศแตกต่าง
กนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) อยา่งไรก็ตาม
หากพิจารณาค่าเฉล่ียระหวา่งเพศ พบวา่เพศชายมีแนวโนม้บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงกวา่เพศหญิง 
 
 สมมติฐานที ่1.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 8 - 9 
 
ตารางที ่8  จ  านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามอายุ 
 (n=399) 

อายุ จ านวน X S.D 
อาย ุ23 – 40 ปี 
อาย ุ41 – 65 ปี 
อาย ุ65 ปี ข้ึนไป 

35 
302 
62 

92.69 
94.71 
95.52 

12.252 
12.161 
12.691 

รวม 399 94.65 12.240 
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ตารางที ่9  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามอายุ 
 (n=399) 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
396 

182.472 
59443.798 

91.236 
150.111 

.608ns 
 

.545 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามอาย ุในตารางท่ี 9 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกระหวา่งช่วงอายพุบวา่ เม่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีอายมุากข้ึน ค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนดว้ย
เช่นกนั 
 
 สมมติฐานที ่1.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 10 – 12 
 
ตารางที ่10  จ  านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 (n=399) 

ระดับการศึกษา จ านวน X S.D 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

181 
160 

92.46 
96.53 

12.607 
11.937 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูง
กวา่ระดบัปริญญาตรี 

58 
 

96.33 
 

10.891 
 

รวม 399 94.65 12.240 
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ตารางที ่11  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 (n=399) 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
396 

1598.712 
58027.559 

799.356 
146.534 

5.455** 
 

.005 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามระดบัการศึกษา ในตารางท่ี 11 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียแตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01) 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่12  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้นจ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD (Least Significant 
Difference) 

(n=399) 
บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 ระดับการศึกษา 

(1) (2) (3) 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา X 92.46 96.53 96.33 

(1) ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 92.46 -   
(2) มธัยมศึกษา 96.53 ** -  
(3) อนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูงกวา่
ระดบัปริญญาตรี 

96.33 
 

* ns - 

ns  หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*     หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ในตารางท่ี 12 พบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษามีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ีย
แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01) โดยท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ี
มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปมีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือท่ีสูงกวา่ระดบัต ่ากวา่
มธัยมศึกษาอยา่งชดัเจน 
 

หากพิจารณาเป็นรายคู่พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษามีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย 96.53) มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 92.46 ) ส่วนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูงกวา่ระดบัปริญญาตรีและระดบัต ่ากวา่
มธัยมศึกษามีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียแตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) โดย
ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรีมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย 96.33) มากกวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 92.46 ) 
 
 ส่วนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรี/สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่
แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 
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 สมมติฐานที ่1.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 13 – 14 
 
ตารางที ่13  จ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 (n=399) 

สถานภาพสมรส จ านวน X S.D 
โสด 
มีคู่ (ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรส
และไม่ไดจ้ดทะเบียน) 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 

57 
261 

 
81 

92.14 
95.66 

 
93.17 

8.450 
12.488 

 
13.358 

รวม 399 94.65 12.240 
 
ตารางที ่14  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 (n=399) 
ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
396 

803.484 
58822.787 

401.742 
148.542 

2.705ns 
 

.068 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามสถานภาพสมรส ในตารางท่ี 14 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีสถานภาพสมรสแบบมีคู่ มีค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพ โสด
และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 
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 สมมติฐานที ่1.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 15 - 16 
 
ตารางที ่15  จ  านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามอาชีพ 
 (n=399) 

อาชีพ จ านวน X S.D 
รับราชการ/พนกังานราชการ 
/ลูกจา้งของรัฐ/เอกชน 
เกษตรกรรม/ธุรกิจส่วนตวั 
คา้ขาย 
รับจา้ง 
วา่งงาน 

28 
 

61 
82 
91 
137 

95.71 
 

96.25 
93.00 
94.44 
94.86 

14.058 
 

11.016 
12.704 
12.261 
12.123 

รวม 399 94.65 12.240 
 
ตารางที ่16  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามอาชีพ 

 (n=399) 
ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4 
394 

420.462 
59205.808 

105.116 
150.269 

.700ns 
 

.593 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามอาชีพ ในตารางท่ี 16 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
จ าแนกตามอาชีพพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม/ธุรกิจส่วนตวั
มีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด ขณะท่ี อาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต ่า
ท่ีสุด  
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 สมมติฐานที ่1.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 17 - 18 
 
ตารางที ่17  จ  านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามรายได ้
 (n=399) 

รายได้ จ านวน X S.D 
นอ้ยกวา่ 1,501 บาท 
1,501 – 4,500 บาท 
4,501 – 7,500 บาท 
มากกวา่ 7,500 บาท 

110 
56 
92 
141 

93.66 
93.82 
94.84 
95.64 

12.101 
11.869 
13.217 
11.873 

รวม 399 94.65 12.240 
 
ตารางที ่18  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามรายได ้

 (n=399) 
ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
395 

286.394 
59339.876 

95.465 
150.228 

.635ns 
 

.593 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามรายได ้ในตารางท่ี 18 พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) 
อยา่งไรก็ตามพบวา่หากพิจารณาจากค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามรายไดพ้บวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีรายไดสู้งข้ึนมี
แนวโนม้ท่ีมีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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 สมมติฐานที ่1.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 19 - 20 
 
ตารางที ่19  จ  านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ จ าแนกตามระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 (n=399) 

ระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ จ านวน X S.D 

1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

168 
139 
92 

94.72 
95.17 
93.75 

12.913 
12.216 
11.030 

รวม 399 94.65 12.240 
 
ตารางที ่20  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือจ าแนกตามระยะเวลาในการเป็น

อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
 (n=399) 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
396 

113.313 
59512.957 

56.657 
150.285 

.377ns 
 

.686 
 

รวมทั้งหมด 398 59626.271    
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นจ าแนกตามระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ในตารางท่ี 20 พบวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ แตกต่าง
กนั มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) อยา่งไรก็ตาม
หากพิจารณาค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ าแนกตาม
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
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หมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อยูร่ะหวา่ง 6 – 10 ปีมี
ค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด (95.17) ในขณะท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมี
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี ค่าเฉล่ียของ
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรองลงมา (94.72) และ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มากกวา่ 10 ปี มีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต ่า
ท่ีสุด (93.75) 
 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 2 อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 21 
 
ตารางที ่21  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขฯ 
(n=399) 

อตัมโนทัศน์ บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 

r p 
ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ 
ดา้นความพึงพอใจ 
ดา้นพฤติกรรม 

.45*** 

.43*** 

.51*** 

.000 

.000 

.000 
รวม .55*** .000 

*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   
  

จากตารางท่ี 21 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ อตัมโนทศัน์ดา้นความเป็นอตั
ลกัษณ์ ดา้นความพึงพอใจ และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนผลการวเิคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์โดยรวมกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุข พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เช่นกนั 
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 หมายความวา่ ถา้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีอตัมโนทศัน์สูงข้ึนก็จะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
 ดงันั้นจากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์หวา่งอตัมโนทศัน์โดยรวมกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข ดงัท่ีแสดงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ล่าวไดว้า่ ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่ อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น 

 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 22 
 
ตารางที ่22  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
(n=399) 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจ บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 

r p 
ดา้นภายในตน 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ 
ดา้นพฤติกรรม 

.48*** 

.57*** 

.51*** 

.000 

.000 

.000 
รวม .60*** .000 

*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงั
อ านาจกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ การเสริมสร้างพลงั
อ านาจดา้นภายในตน ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนผล
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 



97 

 หมายความวา่ ถา้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจสูงข้ึนก็
จะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
 ดงันั้นจากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข ดงัท่ีแสดงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ล่าวได้
วา่ ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 4 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมี
ความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผลการวิเคราะห์ดงั
แสดงในตารางท่ี 23 

 
ตารางที ่23  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพ

เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 
(n=399) 

การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 

r p 
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ .58*** .000 

รวม .58*** .000 
*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001   

 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ การ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
 
 หมายความวา่ ถา้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
สูงข้ึนก็จะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
 
 ดงันั้นจากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข ดงัท่ีแสดงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ล่าวได้
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วา่ ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 5 อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและ
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขฯ ได ้ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 24 - 25 
 
ตารางที ่24  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ระหวา่งตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ

ถดถอย ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) และทดสอบการมีนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึน (R2

change) ในการท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ 
(n = 399) 

ตัวแปรท านาย R R2 R2
change F P 

1. การเสริมสร้างพลงัอ านาจ .601 .361 .361 224.641 .000*** 
2. การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
    การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 

.654 .427 .066 147.656 .000*** 

3. การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
    การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
    อตัมโนทศัน์ 

.684 .468 .041 115.894 .000*** 

*** หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 
 จากตารางท่ี 24 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา่ มี
ตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
จงัหวดัสมุทรปราการได ้มี 3 ตวัแปร คือ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือ และอตัมโนทศัน์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการท านายร้อยละ 46.8 (R2 = .468) 
 
 โดยการเสริมสร้างพลงัอ านาจสามารถท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงท านายไดร้้อยละ 36.1 (R2 = .361) และพบวา่มี
ความสัมพนัธ์ทางบวก แสดงวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมมากข้ึนจะท าใหบุ้คลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นสูงข้ึน 
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 เม่ือเพิ่มตวัท านาย พบวา่การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ สามารถเพิ่มอ านาจการท านาย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือข้ึนอีกร้อยละ 6.6 (R2

change 
 = .066) ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวก แสดงวา่ถา้

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมากข้ึนจะมีแนวโนม้ท าให้
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นสูงข้ึน 
 
 เม่ือเพิ่มตวัท านาย พบวา่อตัมโนทศัน์ สามารถเพิ่มอ านาจการท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือข้ึน
อีกร้อยละ 4.1 (R2

change 
 = .041) ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวก แสดงวา่ถา้อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นมีอตัมโนทศัน์มากข้ึนจะมีแนวโนม้ท าใหบุ้คลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นสูงข้ึน 
 
ตารางที ่25  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise) ในการ

ท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(n = 399) 

ตัวแปรท านาย b SEB Beta t P 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ .441 .087 .267 5.083*** .000 
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ .598 .100 .287 5.950*** .000 
อตัมโนทศัน์ .507 .092 .256 5.516*** .000 
(Constant)      

R= .684  R2= .468 Adj R2 = .464        F = 115.894  Sig of F = .000 
*** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 
 จากตารางท่ี 25 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือและอตัมโนทศัน์ สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือได้
ร้อยละ 46.8 เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรทั้ง 3 พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจสามารถท านาย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดม้ากท่ีสุดอนัดบั 1 รองลงมาคือการ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ และอตัมโนทศัน์ ตามล าดบั ซ่ึงสามารถสร้างสมการการท านาย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดด้งัน้ี  
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 สมการท านายในรูปคะแนนดิบ = 18.037 + 0.441 (a) + 0.598 (b) + 0.507 (c) 
 
 สมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน = .267 (a) + .287 (b) + .256 (c) 
 
 เม่ือ   a = การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
   b = การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
   c = อตัมโนทศัน์ 
 

ข้อวจิารณ์ 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจงัหวดัสมุทรปราการ 
สามารถน าผลมาศึกษาวเิคราะห์ วจิารณ์ประเด็นส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
อตัมโนทัศน์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
 ผลการวจิยัพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบั 
อตัมโนทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 55.88) หมายความวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีมุมมองและการรับรู้เก่ียวกบัตนเองในระดบัสูง ซ่ึงจากคุณสมบติัของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ี ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2542) ระบุ
วา่คุณสมบติัของผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติังานดว้ย
ความเสียสละ และตอ้งไดรั้บการไวว้างใจและยกยอ่งจากชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดารัตน์ 
พุฒพิมพ ์(2545) ท่ีอธิบายวา่ การไดรั้บการยอมรับในสังคมรวมถึงการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งดี
จะท าใหบุ้คคลมีระดบัอตัมโนทศัน์ในระดบัสูง ดงันั้นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจึงเป็น
กลุ่มท่ีมีระดบัอตัมโนทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง อีกทั้งเม่ือพิจารณาร่วมกบัอายขุองอาสาสมคัร
สาธารณสุข พบวา่จากการวจิยั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายุ
ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 41 – 65 ปี (ร้อยละ 75.7) หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ท่ีมีอตัมโนทศัน์ในระดบัสูง ส่วนใหญ่จะมีอายุระหวา่ง 41 – 65 ปี เป็นไปตามการอธิบายถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่ออตัมโนทศัน์วา่ ช่วงอายขุองบุคคลท่ีอตัมโนทศัน์จะพฒันาสูงท่ีสุดจะอยูใ่นช่วงอาย ุ40 – 59 
ปี อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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พบวา่ ร้อยละ 65.4 ของกลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพสมรสแบบมีคู่ ตามท่ีอธิบายวา่ เม่ือบุคคลมีคู่ชีวติ
จะมีระดบัของอตัมโนทศัน์ท่ีสูงกวา่บุคคลท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง โสดหรือเป็นหมา้ย  
 
 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการมีอตัมโนทศัน์ดา้นอตัลกัษณ์ในระดบัปานกลาง สะทอ้นวา่การรับรู้ตนเองวา่เป็นคนท่ี
ร่าเริง แจ่มใส เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย อีกทั้งยงัมีเป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต และเป็นคนท่ีสามารถ
ควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด อธิบายถึง
การรับรู้เก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตาของตนเอง แสดงใหเ้ห็นวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี
การรับรู้วา่ตนเองมีรูปร่างปกติ ท่ีไม่ดึงดูดความสนใจมากนกั ส่งผลใหร้ะดบัอตัมโนทศัน์ดา้นอตั
ลกัษณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 
 ในดา้นความพึงพอใจในระดบัสูง หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
รู้สึกพึงพอใจกบัความสามารถในการท างานและการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เน่ืองจากบทบาทของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัชาวบา้น อีกทั้งมีหนา้ท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งจากชุมชน ท าใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีอตัมโนทศัน์ดา้นความพึงพอใจใน
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burns (1988 cited Strang, 1957) ท่ีอธิบายวา่การรับรู้ตนเองและ
รับรู้มุมมองและความรู้สึกช่ืนชม มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัจากภายนอกจะมีผลต่อระดบัอตัมโนทศัน์  
 
 นอกจากน้ี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีอตัมโนทศัน์ดา้นพฤติกรรมอยูใ่น
ระดบัสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นรับรู้วา่ตนเองสามารถเป็นผูน้ าทาง
สุขภาพ ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือประชาชนในชุมชน จึงท าใหมี้การรับรู้ท่ีดีกบัการกระท าของตนเอง 
อีกทั้งยงัชอบท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและเช่ือวา่งานท่ีตนเองท าอยูน้ี่มีประโยชน์กบัผูอ่ื้นดว้ย สอดคลอ้ง
กบัท่ีอธิบายวา่ บุคคลจะมีทศันคติต่อพฤติกรรมของตนเอง หากมีทศันคติท่ีดีก็จะส่งผลต่อการมีอตั
มโนทศัน์ท่ีสูงดว้ยเช่นกนั  
 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
    ผลการวจิยัพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบั
การเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 51.64) 
หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความสามารถ มีศกัยภาพในการจดัการ 
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ควบคุมการด าเนินชีวิตและมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานต่าง ๆ ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ และ
ไดรั้บโอกาสจากบุคคลอ่ืนในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอตัมโนทศัน์
ท่ีพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นรู้วธีิในการจดัการปัญหาไดใ้นระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งสูง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Blanchard, Carlos and Randolph (2001) ท่ีอธิบายวา่ 
การท่ีบุคคลมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจจะสามารถเผชิญปัญหาและจดัการปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตวับุคคลนั้น ตามแนวคิด
ของ Gibson (1995) อธิบายวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจนั้นมาจาก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัภายในตวั
บุคคลเอง ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีบุคคลเช่ือมัน่ในตนเอง ความเช่ือท่ีวา่ตนเองจะสามารถผา่นพน้ปัญหา
ต่างๆ ไปได ้ตลอดจนการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และมีประสบการณ์ท่ีจะช่วยใหส้ามารถกา้วผา่น
อุปสรรคไปได ้และปัจจยัภายนอกซ่ึงคือการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขา้ง 
ดงันั้นผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการน่าจะมีค่านิยม ความเช่ือ การมีเป้าหมายและมีประสบการณ์ในการกา้วผา่นอุปสรรค
ต่างๆ ในระดบัปานกลาง ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมในระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกนั  
 
 หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทั้งดา้นภายในตวับุคคล ดา้นปฏิสัมพนัธ์และดา้น
พฤติกรรม ต่างก็มีระดบัปานกลางเช่นเดียวกนัแสดงให้เห็นวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีความคิดเก่ียวกบัตน รับรู้ความสามารถของตน การมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั การมองหาแหล่งสนบัสนุน ตลอดจน พฤติกรรมของตนเองท่ี
มีต่อสังคมในระดบัปานกลาง (Zimmerman, Schulz and Checkoway 1992) 
 
 จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางนั้น อาจท า
ใหก้ารปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากอาสาสมคัรสาธารณสุข ยงัมีวธีิในการจดัการกบัปัญหา และไดรั้บการ
สนบัสนุนไม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ทศัพร ชูศกัด์ิ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พบวา่ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขดว้ยเช่นกนั 
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การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
   ผลการวจิยัพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบั
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 42.65) แสดงใหเ้ห็นวา่อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจากตวัแบบ 
ทั้งพอ่แม่ ครูและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคนอ่ืนๆ โดยเรียนรู้จากการสังเกตและจดจ า
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน 
ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบจะมีอิทธิพลและจูงใจต่ออาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใหเ้กิดพฤติกรรมตามตวัแบบต่อไปในระดบัสูง (Bandura 1977) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นพมาศ อุง้พระ (2546) ท่ีอธิบายอิทธิพลของการเลียนแบบพฤติกรรมไว้
วา่ เกิดจากเพศของผูเ้ลียนแบบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง คุณลกัษณะของตวัแบบท่ีมีความส าเร็จ 
รางวลัและการลงโทษท่ีตวัแบบไดรั้บ ซ่ึงจากแนวคิดน้ีสามารถน ามาอธิบายอิทธิพลท่ีท าให้
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือไดว้า่ การท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีอตัมโนทศัน์ในระดบัสูง ก็จะเช่ือมัน่วา่ตนเองจะสามารถเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจากตวัแบบได ้ 
 
 จากผลการวจิยัท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่มีตวัแบบเป็น พอ่แม่ ครู 
รวมถึงอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคนอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมโภชน์ เอ่ียม
สุภาษิต (2549 อา้งถึง Fischer and Gochros, 1975) และ สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2549 อา้งถึง Ross, 
1981) ท่ีอธิบายวา่ ตวัแบบจะมีอิทธิพลในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ใหก้บัผูเ้ลียนแบบ ดงันั้นเม่ือ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่มีตวัแบบเป็นพอ่แม่ ครู รวมถึงอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีพฤติกรรมการเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผูอ่ื้น จึงส่งผลใหมี้การ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bandura (2007) ท่ีอธิบาย
ลกัษณะของตวัแบบท่ีเป็นบุคคลจริงๆ  
  
 จากลกัษณะของตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จนั้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ี
มีคะแนนเฉล่ียในขอ้ค าถามท่ีแสดงถึงการสังเกต จดจ าพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจากตวัแบบท่ีมีอิทธิพล
และประสบความส าเร็จ เช่น พอ่แม่ ครู หรือแกนน าชุมชนในระดบัสูง (ขอ้ค าถามท่ี 4, 5, 10 และ 
11) อีกทั้งพบวา่ ตวัแบบท่ีไดรั้บการยกยอ่งชมเชยส่งผลให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสอดคลอ้งกบัลกัษณะการตอบในแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีตวัแบบได ้มีคะแนนเฉล่ียในระดบัสูง (ขอ้ท่ี 4, 5, 7, 9 และ 10) สอดคลอ้งกบั       
จ  ารอง เงินดี (2552 อา้งถึง Donald, 1961) ท่ีอธิบายวา่บุคคลจะสังเกตการณ์กระท าและผลลพัธ์ท่ีตวั
แบบไดรั้บ โดยผลลพัธ์ท่ีตวัแบบไดจ้ะเป็นแรงเสริมใหบุ้คคลตดัสินใจท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรม 
หากผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 
 นอกจากน้ี Perry and Furukawa (1986) ท่ีระบุวา่ ลกัษณะของผูท่ี้เลียนแบบเองเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรม สามารถน ามาอธิบายร่วมกบัผลการวจิยัไดว้า่ ลกัษณะของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 85.5) มีอายุระหวา่ง 41 – 65 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา สถานภาพ
สมรสแบบมีคู่ ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 7,500 
บาท และระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี  
 
บุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
 ผลการวจิยัพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือโดยรวมในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 94.65) ทั้งน้ีส่วนหน่ึงน่าจะมาจาก
วฒันธรรม ประเพณีในสังคมไทย ท่ีมีความเป็นพี่นอ้ง มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
สอดคลอ้งกบั สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546) ท่ีอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ คือ 
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมตะวนัออกจากนิยมการอยูร่่วมกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัมากกวา่วฒันธรรมทางตะวนัตก  
 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 
หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น รับรู้ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้นในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตามพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขรับรู้วา่การเขา้อก
เขา้ใจผูอ่ื้นนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั และเขา้ใจวา่แต่ละคนควรไดรั้บความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนัตาม
สุขภาพของแต่ละคน อยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบั นพมาศ อุง้พระ (2553) ท่ีอธิบายวา่บุคคลท่ีมี
ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น ใหค้วามส าคญักบัผูอ่ื้นก็จะใหก้ารช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้นมากข้ึนดว้ย 
 
 ขณะท่ี ดา้นความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรมอยูใ่นระดบัสูง หมายถึงอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นเช่ือวา่การท าส่ิงใดยอ่มไดส่ิ้งนั้น การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นนั้น
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ไดรั้บผลตอบแทนทางจิตใจและสังคมสงเคราะห์ มากกวา่ทรัพยสิ์นเงินทอง อีกทั้งยงัเช่ือวา่ทุกคน
ควรไดรั้บโอกาสในชุมชนท่ีเท่าเทียม รวมถึงเช่ือวา่หากท าดียอ่มตอ้งไดดี้เสมอ สอดคลอ้งกบัท่ี
อธิบายถึงทฤษฎีเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ้ือวา่ บุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ืออาจไม่ตอ้งการผลตอบแทนเป็น
ทรัพยสิ์น เงินทอง แต่ช่วยเหลือเพื่อไดรั้บการยกยอ่งชมเชย การไดรั้บมิตรภาพ ซ่ึงถือเป็นรางวลั
ดา้นจิตใจเป็นส าคญั  
 
 ในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอยูใ่นระดบัสูง หมายถึงอาสาสมคัรสาธารณสุขเช่ือวา่หาก
ทุกคนในสังคมมีความรับผดิชอบและทุกคนช่วยกนัดูแล ช่วยเหลือผูอ่ื้น สังคมก็จะน่าอยู ่ทุกคนก็
จะมีสุขภาพท่ีดี สอดคลอ้งกบัท่ีอธิบายวา่สังคมมีบรรทดัฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีทุกคน
ควรยดึถือปฏิบติั โดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนท่ีจะได ้อีกทั้งการท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นเป็นคนในชุมชน มีภูมิล าเนาอยูใ่นชุมชนจึงยอ่มมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
ท่ีมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม น าไปสู่การมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคม และ
สอดคลอ้งกบัท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเอ้ือเฟ้ือวา่ บุคคลมีความเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู ้
ท่ีมีความใกลชิ้ด คุน้เคยกนั อาทิเช่น คนในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบา้น มากกวา่คนแปลกหนา้   
 
 ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตนอยูใ่นระดบัสูง หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง เช่ือวา่ตนเองมีความสามารถในการควบคุมส่ิง
ต่างๆ ได ้เช่ือวา่กิจกรรมในชุมชนส าเร็จไดน้ั้นมาจากความร่วมมือของคนในชุมชน โดยหากมีความ
ตั้งใจ ความผดิพลาดในงานก็จะลดลง อีกทั้งความพยายามจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Bierhoff and Klein and Kramp (1991) และ นพมาศ อุง้
พระ (2553 อา้งถึง Eisenberg and et al., 1991; Tice and Baumeister, 1985) ท่ีระบุวา่ความเอ้ือเฟ้ือ 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นจะสูง หากบุคคลมีความเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ  
 
 นอกจากน้ีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือดา้นการยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ยอยูใ่นระดบัสูง หมายความวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจะรับฟังและใหโ้อกาสผูอ่ื้นไดแ้สดงความคิดเห็นเสมอ 
ถึงแมว้า่จะเป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัตนเองก็ตาม ทั้งน้ีเน่ืองจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นเป็นเสมือนบุคคลสาธารณะ ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในชุมชนในการใหก้ารช่วยเหลือ 
แนะน าและดูแลสุขภาวะของประชาชน ท าใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีลกัษณะของ
การยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ยในระดบัสูง 
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 เม่ือพิจารณาผลการวิจยัตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปรากฏผลดงัน้ี 
 
 สมมติฐานที ่1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบดงัน้ี 
 
   สมมติฐานท่ี 1.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีเพศต่างกนัมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั 
 
 จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมี
เพศต่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั แต่หากพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ เพศชายมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือมากกวา่เพศหญิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546 อา้งถึง 
Eagly and Crowley, 1986)  ท่ีไดร้วบรวมงานวิจยักวา่ 170 ช้ิน ท่ีระบุวา่ ลกัษณะของความเอ้ือเฟ้ือ
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมกัจะมีรูปแบบของความเอ้ือเฟ้ือ
ในแบบของการเขา้เป็นอาสาสมคัร เขา้มาดูแลสวสัดิการใหแ้ก่ผูอ่ื้น และนิยมใหค้วามช่วยเหลือแก่
บุคคลท่ีตนเองรู้จกั ในขณะท่ีเพศชายมกัแสดงความเอ้ือเฟ้ือในรูปแบบของความกลา้หาญ เป็น
วรีบุรุษมากกวา่  
 
   สมมติฐานท่ี  1.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายตุ่างกนัมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั  
 
   จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีมี อายตุ่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอายเุพิ่มสูงข้ึนจะมีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รัตนา มาแป้น (2549) และ Steele and et al. 
(2008) ท่ีอธิบายในทิศทางเดียวกนัวา่ เม่ือบุคคลมีอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนก็จะมีระดบัของความเอ้ือเฟ้ือท่ี
เพิ่มสูงข้ึน ตามช่วงอายท่ีุเพิ่มสูงข้ึนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น โดยช่วงอายรุะหวา่ง 
23 – 40 ปี มีคะแนนบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเฉล่ียเท่ากบั 92.69 ช่วงอาย ุ 41 – 65 มีคะแนนบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือเฉล่ียเท่ากบั 94.71 และช่วงอายมุากกวา่ 65 ปี มีคะแนนบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเฉล่ียเท่ากบั 95.52 
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   สมมติฐานท่ี 1.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั
มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั   
 
   จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั โดย อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีค่าเฉล่ียของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 96.53) รองลงมาคือการศึกษาในระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 96.33) และ
การศึกษาท่ีต ่ากวา่มธัยมศึกษามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (92.46)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Steele and et 
al. (2008) ศึกษาพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ความตระหนกัต่อความเห็นอกเห็นใจและแรงจูงใจต่อการมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมของผูท่ี้บริจาคโลหิต จ านวน 12,064 คน พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ก็
จะมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเพิ่มมากข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
   สมมติฐานท่ี 1.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั 
 
   จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถ
อธิบายไดว้า่ผูท่ี้เขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นผูท่ี้ตดัสินใจดว้ยตนเองและ
เป็นหนา้ท่ีท่ีสมคัรใจและอาสาเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยตนเอง ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยูแ่ลว้ ดงันั้นสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัจึงไม่ท าใหบุ้คลิกภาพเอ้ือเฟ้ือมีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นพบวา่ สถานภาพสมรสแบบมีคู่มี
ค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 95.66) สูงกวา่สถานภาพโสด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 92.14) 
และสถานภาพแบบหยา่ร้าง, แยกกนัอยูห่รือหมา้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 93.17) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุมาลี วงษสุ์วรรณ (2546) ท่ีศึกษาระดบัความเอ้ือเฟ้ือของนกัเรียนมธัยมศึกษา โดยมี
การเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองท่ีพบวา่ สถานภาพของบิดามารดามีความสัมพนัธ์กบัความเอ้ือเฟ้ือของ
นกัเรียน  
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   สมมติฐานท่ี 1.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั 
 
   จากผลการวิจัยพบว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัด
สมุทรปราการท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Curry, Smith and Robinson III (2009) และ Dulin and Hill (2003) ท่ีศึกษาลกัษณะของอาชีพท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ธุรกิจส่วนตวัมีค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 96.25) ในขณะท่ีอาชีพคา้ขายมีค่าค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 93.00) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Curry, Smith and Robinson III (2009) ท่ีศึกษาผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุ
แลว้จ านวน 34 คนพบวา่ อาชีพในอดีตท่ีมีลกัษณะตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่น ครูหรือแพทยจ์ะมีความ
เอ้ือเฟ้ือมากกวา่อาชีพอ่ืน ซ่ึงจากผลการวจิยัสามารถอธิบายไดว้า่ อาชีพคา้ขายเป็นอาชีพท่ีตอ้งหาผล
ก าไรเป็นส าคญั ซ่ึงอาจท าให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีอาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียของ
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต ่ากวา่อาชีพอ่ืน 
 
   สมมติฐานท่ี 1.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั  
 
   จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถ
อธิบายไดว้า่ผูท่ี้เขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นผูท่ี้ตดัสินใจและอาสาเขา้มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Piliavin and Piliavin (1973) ท่ีพบวา่ความ
เอ้ือเฟ้ือเกิดข้ึนโดยมีความคาดหวงัแฝงนั้น สามารถน ามาอธิบายเพิ่มเติมไดว้า่ การท่ีบุคคลเขา้มา
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่ิงท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคาดหวงั 
อาจจะเป็นในเร่ืองของการไดรั้บค าช่ืนชม การยอมรับ นบัถือจากชุมชน มากกวา่การได้
ผลตอบแทนเป็นรายได ้ดงันั้นจึงสนบัสนุนผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่ท าให้
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั  
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  ทั้งน้ีหากพิจารณาจากค่าเฉล่ียบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 7,500 บาทมีค่าเฉล่ีย
ของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 95.64) รองลงมาไดแ้ก่ รายไดร้ะหวา่ง 4,501 – 7,500 
บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 94.84) รายไดร้ะหวา่ง 1,501 – 4,500 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 93.82) และรายได้
นอ้ยกวา่ 1,501 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 93.66) และเม่ือพิจารณาร่วมกบัจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 7,500 บาท มีจ านวนมากถึง 
141 คน แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเพิ่ม
สูงข้ึน โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัค่าตอบแทนท่ีตนจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Curry, 
Smith and Robinson III (2009) และ Dulin and Hill (2003) ท่ีศึกษาผูสู้งอายจุ  านวน 115 คน พบวา่
ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 
   สมมติฐานท่ี 1.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต่างกนัมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั 
 
   จากผลการวจิยัพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีตดัสินใจเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นนั้น ยอ่มตดัสินใจภายใตค้วามเป็นจิตอาสา มีความคิด ความตั้งใจท่ีจะเสียสละใหแ้ก่
ผูอ่ื้นในชุมชนอยูแ่ลว้ อีกทั้งก่อนจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทุกคน
จะไดรั้บการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานเหมือนกนัทุกคน ดงันั้นระยะเวลา
ในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีแตกต่างกนัจึงไม่ท าใหบุ้คลิกภาพเอ้ือเฟ้ือมีความ
แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานที ่2 อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
 ผลการวจิยัพบวา่ อตัมโนทศัน์โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ ดา้นความพึง
พอใจและดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข
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ประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการเช่นเดียวกนั อีกทั้งระดบัของการมีอตัมโนทศัน์ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bierhoff, 
Klein and Kramp (1991) ท่ีศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของผูท่ี้พบเห็นอุบติัเหตุ 
จ  านวน 34 คน พบวา่ผูท่ี้มีอตัมโนทศัน์ในระดบัสูงจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นมากกวา่ผูท่ี้มีอตั
มโนทศัน์ในระดบัต ่า และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Cauley and Tyler (1989) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัมโนทศัน์กบัพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมของเด็ก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
เด็กอาย ุ5 ปี จ  านวน 524 คน โดยวธีิการสังเกตเด็กขณะเล่นในศูนยรั์บเล้ียงเด็ก พบวา่ อตัมโนทศัน์มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
 สมมติฐานที ่3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
 ผลการวจิยัพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นภายในตน ดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเช่ือวา่บุคคลท่ีมีการรับรู้ใน
ความสามารถของตนเองก็จะใหค้วามช่วยเหลือและห่วงใยผูอ่ื้นมากกวา่ผูท่ี้รับรู้วา่ตนเองไม่มี 
(Bierhoff and Klein and Kramp, 1991) และ (นพมาศ อุง้พระ, 2553 อา้งถึง Eisenberg and et al., 
1991; Tice and Baumeister, 1985) 
 
 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทศัพร ชูศกัด์ิ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 437 คน พบวา่ การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจเป็นปัจจยัทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข นั้น 
สามารถอธิบายไดว้า่ นอกจากการเสริมสร้างพลงัอ านาจจะมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ
แลว้ยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ซ่ึงผลจากการวจิยันั้นอธิบายวา่อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือในระดบัสูง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลของการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไดเ้ช่นเดียวกนั 
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 สมมติฐานที ่4 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
 ผลการวจิยัพบวา่ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จริยา 
นิวรณ์ (2553) ท่ีศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือโดยการเล่านิทานประกอบภาพ ในเด็กอายุ
ระหวา่ง 5 – 6 ปี จ  านวน 40 คน โดยมีการวดัพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือก่อนและหลงัจากการเล่านิทานดว้ย
ภาพ โดยภาพท่ีใชป้ระกอบการเล่านิทานเป็นภาพตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา่ ภายหลงัจากท่ีเล่านิทานดว้ยภาพประกอบแลว้เด็กมีพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือตามตวัแบบท่ีเด็กเห็น
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้ง ตามแนวคิดของ สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546) ท่ีอธิบายวา่บุคคลจะเรียนรู้
พฤติกรรมจากตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ โดยหากตวัแบบไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี บุคคลก็จะ
มีแนวโนม้ท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมดงักล่าว เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Baron and Byrne (1996) ท่ี
อธิบายวา่ตวัแบบจะช่วยสร้างบรรทดัฐานทางสังคมใหก้บัผูท่ี้สังเกตเห็น เพื่อท่ีจะเป็นตน้แบบของ
พฤติกรรมต่อไป ดงันั้นปัจจยัดา้นการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการมี
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
 
 สมมติฐานที ่5 อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้
 
 ผลการวจิยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและอตัมโน
ทศัน์ สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้ร้อย
ละ 46.8 และการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขไดสู้งสุด สอดคลอ้งกบั การเสริมสร้างพลงัอ านาจตามแนวคิดของ 
Zimmerman, Schulz and Checkoway (1992) ไดอ้ธิบายวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจให้บุคคลมี
ความสามารถ มีศกัยภาพในการจดัการ ควบคุมการด าเนินชีวติและมีความมัน่ใจในการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ และไดรั้บโอกาสจากบุคคลอ่ืน มีอิทธิพลต่อการมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของบุคคล และสอดคลอ้งกบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ตามแนวคิดของ 
Bandura (1977) วา่ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ คือ การเรียนรู้จากการสังเกตและจดจ า
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน 
ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของตวัแบบ แต่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแบบจะมี
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อิทธิพลและจูงใจต่อผูท่ี้เรียนรู้ใหเ้กิดพฤติกรรมตามตวัแบบต่อไปนั้น ดงันั้นการเลียนแบบจึงมี
อิทธิพลต่อการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของบุคคล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั อตัมโนทศัน์ ตามแนวคิด
ของ Burns (1988 cited Fitts, 1957) ท่ีวา่ อตัมโนทศัน์ คือมุมมองท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ในดา้นรูปร่าง 
หนา้ตา ลกัษณะท่าทาง บุคลิกภาพ รวมถึง ความสามารถ และพฤติกรรมของตนเองนั้นมีอิทธิพลต่อ
การมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของบุคคล 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวจิยัเร่ือง อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
  

1. เพื่อศึกษาระดบั อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
และบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัมโนทศัน์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การเสริมสร้างพลงัอ านาจกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
6. เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 381 คน และจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจริงเท่ากบั 399 คน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน โดยไดรั้บการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาและแกไ้ขจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านและน าไป
ทดลองใช ้(Try out) กบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป มีลกัษณะขอ้ค าถาม 2 ลกัษณะดงัน้ี แบบ
ใหเ้ลือกตอบไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และแบบใหเ้ติมค าตอบไดแ้ก่ อาย ุ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ รวมทั้งส้ิน 7 ขอ้ 
 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า 4 ระดบั (Rating scale) จ  านวน 18 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้นๆ ละ 6 ขอ้ ดงัน้ี ดา้นความเป็นอตั
ลกัษณ์ ดา้นความพึงพอใจในตนเองและดา้นพฤติกรรม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .887 
 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบประมาณค่า 4 ระดบั (Rating scale) จ  านวน 18 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้นๆ ละ 6 ขอ้ ดงัน้ี ดา้น
ภายในตวับุคคล ดา้นปฏิสัมพนัธ์และดา้นพฤติกรรม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .938 
 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดบั (Rating scale) จ  านวน 14 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.911 
 
 ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า 4 ระดบั (Rating scale) จ  านวน 30 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้นๆ ละ 6 ขอ้ ดงัน้ี ดา้นความเขา้อก
เขา้ใจ ดา้นความเช่ือวา่โลกมีความยติุธรรม ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นความเช่ืออ านาจ
ภายในตนและดา้นการยดึตนเองเป็นท่ีตั้งนอ้ย มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .949 
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สรุปผลการวจัิย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 เป็นเพศ
หญิง มีอาย ุส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 อยูร่ะหวา่ง 41 – 65 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 45.4 มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา สถานภาพสมรส พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.47 มี
สถานภาพสมรส มีคู่ (ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) ในส่วนอาชีพ พบวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.3 มากกวา่ 7,500 บาท และมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 มีระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข อยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี 
 
 2. อตัมโนทศัน์ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบัอตัมโนทศัน์เฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 55.88 หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
จงัหวดัสมุทรปราการมีอตัมโนทศัน์หรือการรับรู้ตนเองอยูใ่นระดบัสูง 
 
 3. การเสริมสร้างพลงัอ านาจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบัการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 51.64 หมายความ
วา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจอยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 
 
 4. การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบัการ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 42.62 หมายความวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ืออยู่
ในระดบัสูง 
 
 5. บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 94.65 หมายความวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ืออยูใ่นระดบัสูง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
 
 สมมติฐานท่ี 1.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีเพศต่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีเพศ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายุ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  
 สมมติฐานท่ี 1.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 1.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ี
มีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
  สมมติฐานท่ี 1.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
  สมมติฐานท่ี 1.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีบุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีรายได้
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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 สมมติฐานท่ี 1.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ 
 
 สมมติฐานที ่2 อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัมโนทศัน์โดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001 ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ ดา้นความพึงพอใจและดา้นพฤติกรรม มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในจงัหวดั
สมุทรปราการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 สมมติฐานที ่3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นภายในตน ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้น
พฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
 สมมติฐานที ่4 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การเลียนแบบพฤติกรรม
เอ้ือเฟ้ือโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
 สมมติฐานที ่5 อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ
สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ และอตัมโน
ทศัน์ สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได ้ร้อย
ละ 46.8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทั้งน้ีการเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
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ท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขไดดี้ท่ีสุด โดยสามารถท านายได ้ร้อยละ 36.1 
รองลงมาไดแ้ก่ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสามารถร่วมท านายได ้ร้อยละ 6.6 และอตัมโน
ทศัน์ ร่วมท านายไดร้้อยละ 4.1 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏดงัน้ี 
 
ตารางที ่26  สรุปผลการทอสอบสมมติฐาน 
 
ข้อที่ สมมติฐาน เป็นไปตาม

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีเพศ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอายุ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.3 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.4 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.5 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.6 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีรายได้
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

 1.7 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ท่ีมีระยะเวลา
ในการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ต่างกนัจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่างกนั 

  

2 อตัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
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ตารางที ่26  (ต่อ) 
 
ข้อที่ สมมติฐาน เป็นไปตาม

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

3 การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ
เอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

  

4 การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์กบั
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 

  

5 อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการ
เลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือสามารถร่วมกนัท านาย
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวจิยัในคร้ังน้ีท าใหผู้ว้ิจยัสามารถเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะบางประการซ่ึง
น่าจะเป็นประโยชน์ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 
 1. ผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง ระดบัการศึกษาของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีความแตกต่างกนัจะมีระดบัของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีมีระดบั
การศึกษาท่ีสูงกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือท่ีสูงกวา่ โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ียรวมของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือสูงท่ีสุด 
ดงันั้นการจะสนบัสนุนใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีระดบัของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือใน
ระดบัสูง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกระดบัให้
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บการศึกษานอกระบบ (กศน.) เพื่อยกระดบัการศึกษาให้
ดีข้ึน ไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา เพื่อเป็นการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความรู้และ
มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่อไป 
 
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ อตัมโนทศัน์ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น นอกจากน้ี
หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อตัมโนทศัน์ทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ ดา้นความพึง
พอใจและดา้นพฤติกรรม ต่างก็มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น แสดงใหเ้ห็นวา่หากตอ้งการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือในระดบัสูง ปัจจยัดา้นอตัมโนทศัน์จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีควรไดรั้บ
การสนบัสนุนใหมี้ในระดบัสูง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใหมี้ความมัน่ใจ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และรับรู้ตนเองท่ีดีเพื่อใหอ้ตัมโนทศัน์มีระดบัสูงข้ึน 
 
 3. จากผลการวจิยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
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ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภายในตน ดา้นปฏิสัมพนัธ์และดา้น
พฤติกรรม ต่างก็มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นเช่นเดียวกนั ซ่ึงหากพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัของการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในคร้ังน้ีพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่
หากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีสูงมากข้ึนยอ่มท าใหก้ารมี
บุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเพิ่มสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรใหก้าร
สนบัสนุนและใหโ้อกาสอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดมี้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น ตดัสินใจและเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นมีระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีเพิ่มสูงข้ึน อนัจะน าไปสู่การมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ
ท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 
 4. จากผลการศึกษา  การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นพบวา่การเลียนแบบ
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ ซ่ึงจากผลการวจิยัท าใหท้ราบวา่
หากจะพฒันาใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือนั้น การมีตวัแบบท่ี
แสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั โดยตวัแบบนั้นสามารถเป็นใครก็ไดไ้ม่วา่จะ
เป็นพอ่แม่ ครู อาจารย ์เพื่อน แกนน าชุมชนหรือแมก้ระทัง่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
คนอ่ืนๆ ดงันั้นสามารถท าไดโ้ดยการประเมินและมอบรางวลัใหก้บับุคคลท่ีท าความดี ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นในชุมชน จดักิจกรรมท่ีเนน้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ใหเ้กิดบุคคลตน้แบบท่ีมี
ความเอ้ือเฟ้ือ เพื่อเป็นแบบอยา่งใหก้บั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นและประชาชนทัว่ไป
ในชุมชนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือไดต่้อไป 
 
 5. ผลการวจิยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและ        
อตัมโนทศัน์สามารถร่วมกนัท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นได้
ถึง ร้อยละ 46.8 ดงันั้นการจะส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ
ในระดบัสูง ควรจะสนบัสนุนใหปั้จจยัทั้ง 3 ปัจจยัน้ีอยูใ่นระดบัสูงดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีการท่ี
ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัสามารถร่วมกนัท านายการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือได ้ร้อยละ 46.8 ยงัช่วยใหส้ามารถ
พิจารณาระดบัของบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัน้ี 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัตวัแปร อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือและบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ เพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถอธิบายลกัษณะของ
ตวัแปรไดลึ้กซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์และสามารถท านายบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนทางสังคม บทบาท
หนา้ท่ีในครอบครัว หรือปัจจยัส่วนบุคคล เช่น การนบัถือศาสนา จ านวนพี่นอ้ง เป็นตน้ เพื่อให้
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์และสามารถท านายการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือมากยิง่ข้ึน 
 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อพฒันารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนบัสนุนใหเ้กิด
การมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือต่อไป 
 
 4. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือในกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือในอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อนัจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือในบุคคลทัว่ไป ต่อไป  
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
 

1. รองศาสตราจารยบ์วัทอง สวา่งโสภากุล อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
2. นางสุดา วงศส์วสัด์ิ นกัวชิาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ปฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
3. นางกาญจนา วรรณะพาหุณ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สมุทรปราการ 
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แบบสอบถาม 
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เลขท่ีแบบสอบถาม................. 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

อตัมโนทัศน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือกบับุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวดัสมุทรปราการ 

            
 

ค าช้ีแจง 
  
 แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาวจิยัเก่ียวกบั อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงการวจิยัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยั สาขาจิตวทิยาชุมชน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 จึงขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามน้ีทุกขอ้และตอบตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านท่ีสุด โดยท่านไม่ตอ้งเขียนช่ือ-สกุลในแบบสอบถามน้ี และค าตอบของท่านจะถือ
เป็นความลบั ไม่น าไปเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 งานวจิยัจะส าเร็จลุล่วงไม่ได ้หากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
       โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบค าถามแต่ละตอนอยา่งละเอียดและกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                 (นายปองพล ชุษณะโชติ) 

นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน 
       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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แบบสอบถาม 
 

โครงการวจัิยเร่ือง 
อตัมโนทัศน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือกบับุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวดัสมุทรปราการ 
 

แบบสอบถามน้ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบค าถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
และค าตอบท่ีไดถื้อวา่เป็นความลบั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 7 ขอ้ 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ จ านวน 18 ขอ้ 
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ จ านวน 18 ขอ้ 
 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ จ านวน 14 ขอ้ 
 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ จ านวน 30 ขอ้ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างหน้าข้อความหรือกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตาม

ความเป็นจริงเกีย่วกบัตัวท่าน 
 
1. เพศ     ชาย   หญิง 
2. อาย ุ ...........................ปี 
3. ระดบัการศึกษา   ไม่ไดรั้บการศึกษา 

 ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษา 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
4. สถานภาพสมรส   โสด 
     มีคู่ (ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่ไดจ้ดทะเบียน) 
     หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
     หมา้ย 
 
5. อาชีพ     เกษตรกร 
     รับราชการ/พนกังานราชการ/ลูกจา้งของรัฐ 
     เอกชน 
     คา้ขาย 
     ธุรกิจส่วนตวั 
     รับจา้ง 

 วา่งงาน 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .................................บาท/เดือน 
7. ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข...............................ปี 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัอตัมโนทศัน์ 
ค าช้ีแจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดแล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างให้

ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดและขอให้ตอบให้ครบทุกข้อ  

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านเป็นคนท่ีมีความร่าเริง แจ่มใส เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย     

2. ท่านเป็นคนท่ีมีรูปร่างสมส่วน     

3. หนา้ตาของท่านเป็นมิตรและดึงดูดใหค้นอ่ืนเขา้หา     

4. ท่านมีเป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต     

5. ท่านเช่ือวา่ท่านจะสามารถไปใหถึ้งเป้าหมายของชีวติได ้     

6. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของท่านไดดี้     

7. ท่านพอใจรูปร่างหนา้ตาของท่าน     

8. ท่านพอใจความสัมพนัธ์ของท่านกบัคนอ่ืน     

9. ท่านสามารถท าบทบาท อสม.ไดเ้ป็นอยา่งดี     

10. ท่านสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้     

11. ท่านพอใจกบับุคลิกท่าทางเม่ือเขา้สังคมของท่าน     

12. ท่านมีความสามารถในการเขา้สังคม     

13. ท่านวางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ     

14. ท่านเช่ือวา่งาน อสม. ท่ีท่านท าจะไดผ้ลดี     

15. ท่านชอบช่วยเหลือคนอ่ืนอยูเ่สมอ     

16. เม่ือเผชิญปัญหาท่านรู้วธีิจดัการอยา่งไร     
17. งานท่ีท่านท าอยูทุ่กวนัน้ีมีประโยชน์กบัสุขภาพคนอ่ืน

ทั้งส้ิน 
    

18. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
ค าช้ีแจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดแล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างให้

ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดและขอให้ตอบให้ครบทุกข้อ 

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านสามารถแกปั้ญหาสุขภาพของชาวบา้นไดด้ว้ยตวั
ท่านเอง 

    

2. ท่านสามารถท่ีจะเป็นผูน้ าท ากิจกรรมต่างๆในหมู่บา้น     
3. ท่านสามารถควบคุมตนเองได ้เม่ือมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบั

ความคิดของท่าน 
    

4. ท่านสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคระบาดได ้     
5. ท่านสามารถควบคุมแผนสุขภาพของชุมชนใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายได ้
    

6. ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

7. ท่านมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ
จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

    

8. ท่านสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง
แก่ชาวบา้นแมว้า่จะขดัต่อความเช่ือและประเพณีของ
ชุมชนก็ตาม 

    

9. การใส่ใจนโยบายการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและประเทศท า
ใหท้่านสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    

10. ท่านรู้แหล่งทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน อสม. ท าให้
ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

11. การแกปั้ญหาใหช้าวบา้นท าใหท้่านพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหาของชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน 

    

12. ท่านรู้วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการท างาน อสม.     
13. ท่านไดเ้ขา้ร่วมวางแผนท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยา่ง

สม ่าเสมอ 
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ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

14. ท่านเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางศาสนาในชุมชนเป็นประจ า     
15. ท่านมีโอกาสไดร่้วมประเมินผลในกิจกรรมต่างๆท่ี

ชุมชนท า 
    

16. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้นเพื่อเป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน 

    

17. ท่านรณรงคใ์หช้าวบา้นร่วมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกนัและ
กนัเม่ือเกิดปัญหาสุขภาพในชุมชน 

    

18. ท่านชกัชวนชาวบา้นใหก้ าหนดเป้าหมายการพฒันา
ชุมชนดว้ยตวัเขาเอง 

    

 
ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการเลยีนแบบพฤติกรรมเอือ้เฟ้ือ 
ค าช้ีแจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดแล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างให้

ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดและขอให้ตอบให้ครบทุกข้อ 

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านเห็นแกนน าชุมชนมกัคอยช่วยเหลือเม่ือชาวบา้นมี
ปัญหา 

    

2. ท่านเห็นคนในหมู่บา้นมกัจะช่วยเหลือคนป่วยหรือพิการ
ในชุมชน 

    

3. ก่อนท่ีท่านจะเป็น อสม. ท่านเคยเห็น อสม. คนอ่ืน
ช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชน 

    

4. ท่านเห็นพ่อหรือแม่ท่านมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน     
5. ชาวบา้นใหค้วามเคารพครูอยา่งมากเพราะครูมีจิตอาสา

ใหก้บัพอ่แม่ทั้งเร่ืองส่วนตวัและการเรียนของลูก 
 

    



143 

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

6. แกนน าชาวบา้นในหมู่บา้นของท่าน ไดรั้บการยกยอ่งจาก
คนในชุมชน เน่ืองจากแกนน าชาวบา้นคอยช่วยเหลือ
คนอ่ืน 

    

7. ท่านสังเกตวา่ อสม.ไดรั้บความเช่ือถือจากคนในชุมชน     

8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือคนอ่ืนตามท่ีแกนน าในชุมชนท า     
9. การท่ี อสม. ไดรั้บความไวว้างใจจากชาวบา้นท าใหท้่าน

อยากเป็น อสม. บา้ง 
    

10. ท่านอยากเป็นท่ีรักของชาวบา้นเหมือน อสม.     
11. ท่านเคยเห็น อสม. ช่วยเหลือคนอ่ืนแลว้รู้สึกช่ืนชม

อยากจะยดึเป็นตวัอยา่ง 
    

12. ท่านสังเกตเห็นชาวบา้นแบ่งปันส่ิงของต่างๆ ใหแ้ก่กนั     
13. ท่านเห็นชาวบา้นมีความสุขในการร่วมกนัท า

สาธารณประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
    

14. ท่านสังเกตเห็นชาวบา้นมีความสุขเม่ือไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนั 

    

 
ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบับุคลกิภาพเอือ้เฟ้ือ 
ค าช้ีแจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดแล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างให้

ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดและขอให้ตอบให้ครบทุกข้อ 

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

1. เม่ือท่านสังเกตสีหนา้ของคนอ่ืนก็รู้วา่เขารู้สึกอยา่งไรอยู ่     
2. ท่านเขา้ใจวา่คนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัอาจจะมีความคิดท่ี

แตกต่างกนั 
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ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

3. ท่านเขา้ใจวา่แต่ละคนมีสุขภาพแตกต่างกนัจึงควรให้
ความช่วยเหลือแตกต่างกนั 

    

4. ท่านรู้ไดว้า่ชาวบา้นท่ีมีความทุกขจ์ะรู้สึกอยา่งไร     
5. ท่านเขา้ใจปัญหาของชาวบา้นไดดี้ราวกบัเป็นปัญหาของ

ท่านเอง 
    

6. การเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีควรท าของคนในสังคม     
7. ทุกคนในชุมชนควรไดรั้บโอกาสในการดูแลสุขภาพท่ีเท่า

เทียมกนั 
    

8. ท่านเช่ือวา่ท าดีตอ้งไดดี้เสมอ     

9. ท่านคิดวา่ท าส่ิงใดยอ่มไดต้ามส่ิงท่ีท านั้น     

10. การช่วยเหลือคนอ่ืน ท าใหไ้ดรั้บค าช่ืนชม ยินดี     
11. การใหบ้ริการสุขภาพท่ีเท่าเทียมกนั ท่านจะไดรั้บค ายก

ยอ่ง สรรเสริญจากชาวบา้น 
    

12. การเป็น อสม.แมจ้ะมีเงินเดือนนอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธ์
ทางดา้นจิตใจและสังคมสงเคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เป็นการ
ตอบแทน 

    

13. การช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์จะท าใหชุ้มชน
พฒันายิง่ข้ึน 

    

14. การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นจริยธรรมท่ีทุกคนตอ้งมี     
15. ท่านคิดวา่สุขภาพของชาวบา้นจะดีถว้นหนา้หากทุกคน

ช่วยกนัดูแล 
    

16. ปัญหาทางสังคมเกิดจากความไม่รับผดิชอบของสมาชิก     
17. หากทุกคนรับผดิชอบสังคมใหส้ังคมน่าอยู ่สมาชิกใน

สังคมทุกคนก็จะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
    

18. ความรับผดิชอบปัญหาสุขภาพของชุมชนเป็นความ
รับผดิชอบของทุกคน 

    



145 

ข้อค าถาม 
จริง
มาก
ทีสุ่ด 

จริง
มาก 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ทีสุ่ด 

19. ท่านเช่ือวา่หากท่านมีความตั้งใจดี งานของท่านก็จะ
ผดิพลาดนอ้ยลง 

    

20. หากท่านมีความพยายาม ท่านจะประสบความส าเร็จใน
งานแมจ้ะมีอุปสรรคอยูบ่า้ง 

    

21. กิจกรรมในชุมชนส าเร็จไดโ้ดยการไดรั้บความร่วมมือ
จากชาวบา้นมากกวา่โชคช่วย 

    

22. หากไม่มี อสม. การช่วยเหลือชาวบา้นคงมีความ
ยากล าบาก 

    

23. ท่านใชค้วามรู้ ความสามารถควบคุมแผนงานต่างๆ ได้
ตรงตามเป้าหมาย 

    

24. ท่านมีสติสามารถควบคุมสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

    

25. การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนท าใหเ้ราไดมุ้มมอง
ใหม่ๆ 

    

26. ในหลายๆ คร้ังความคิดของคนอ่ืนก็ดีกวา่ความคิดของ
ท่าน 

    

27. การเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าใหท้่านท างาน
ร่วมกบัชาวบา้นไดดี้ 

    

28. ท่านใหโ้อกาสคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นก่อนท่ีท่านจะ
ตดัสินใจท า 

    

29. ท่านยอมรับความคิดของคนท่ีคิดแตกต่างจากตวัท่าน     

30. ท่านจะฟังเหตุผลของคนท่ีมีความคิดแตกต่างจากท่าน     
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) 
 
ตารางผนวกที ่1  Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ (ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 13.20 11.062 .598 .763 
2 13.77 10.392 .532 .776 
3 13.47 10.533 .589 .762 
4 13.40 11.145 .448 .794 
5 13.30 10.217 .579 .764 
6 13.20 10.579 .614 .757 

Reliability Coefficients Alpha = .800 
 
ตารางผนวกที ่2  Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ (ดา้นความพึงพอใจ) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 14.63 5.344 .465 .784 
2 14.67 5.885 .671 .715 
3 14.53 7.223 .367 .781 
4 14.63 6.378 .515 .751 
5 14.63 5.551 .676 .708 
6 14.57 5.840 .567 .737 

Reliability Coefficients Alpha = .780 
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ตารางผนวกที ่3  Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์ (ดา้นพฤติกรรม) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 14.33 8.230 .617 .822 
2 14.40 7.628 .672 .810 
3 14.27 7.720 .592 .827 
4 14.83 7.454 .675 .810 
5 14.37 7.757 .605 .824 
6 14.47 8.120 .601 .824 

Reliability Coefficients Alpha = .845 
 
ตารางผนวกที ่4  Item – total Statistics: แบบสอบถามอตัมโนทศัน์รวม 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 48.07 60.823 .560 .880 
2 48.63 59.689 .494 .883 
3 48.33 60.851 .470 .883 
4 48.27 59.651 .541 .881 
5 48.17 57.937 .630 .877 
6 48.07 59.857 .571 .879 
7 48.03 62.723 .300 .891 
8 48.07 60.064 .794 .874 
9 47.93 64.754 .443 .884 

10 48.03 62.240 .584 .880 
11 48.03 62.378 .473 .883 
12 47.97 63.206 .392 .885 
13 47.93 61.651 .608 .879 
14 48.00 61.034 .573 .880 
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ตารางผนวกที ่4  (ต่อ) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

15 47.87 60.051 .619 .878 
16 48.43 58.461 .769 .873 
17 47.97 63.137 .369 .886 
18 48.07 63.789 .363 .886 

Reliability Coefficients Alpha = .887 
 
ตารางผนวกที ่5  Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (ดา้นภายใน

ตนเอง) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 12.57 7.771 .723 .833 
2 12.37 7.964 .758 .826 
3 12.30 8.631 .642 .848 
4 12.13 8.947 .610 .853 
5 12.63 8.585 .635 .849 
6 12.50 8.948 .615 .852 

Reliability Coefficients Alpha = .867 
 
ตารางผนวกที ่6  Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (ดา้นปฏิสัมพนัธ์) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 13.11 11.581 .696 .899 
2 13.04 11.295 .832 .879 
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ตารางผนวกที ่6  (ต่อ) 
 

ข้อที่ Scale Mean  
if Item Deleted 

Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

3 13.39 11.062 .767 .888 
4 12.86 11.312 .733 .893 
5 12.96 10.702 .814 .881 
6 13.21 12.841 .648 .905 

Reliability Coefficients Alpha = .908 
 
ตารางผนวกที ่7  Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (ดา้นพฤติกรรม) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 13.46 11.369 .568 .838 
2 13.36 10.238 .644 .824 
3 13.61 9.803 .707 .811 
4 13.29 10.063 .703 .812 
5 13.21 10.841 .529 .846 
6 13.43 10.921 .679 .820 

Reliability Coefficients Alpha = .850 
 
ตารางผนวกที ่8  Item – total Statistics: แบบสอบถามการเสริมสร้างพลงัอ านาจรวม 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 44.32 89.337 .736 .933 
2 44.14 89.905 .768 .932 
3 44.07 90.217 .804 .932 
4 43.89 92.099 .707 .934 
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ตารางผนวกที ่8  (ต่อ) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

5 44.36 92.386 .622 .935 
6 44.21 94.101 .617 .936 
7 44.04 88.925 .795 .932 
8 43.96 90.999 .712 .934 
9 44.32 90.522 .659 .935 

10 43.79 89.804 .719 .933 
11 43.89 89.581 .698 .934 
12 44.14 94.127 .610 .936 
13 44.04 95.073 .450 .938 
14 43.93 91.995 .540 .937 
15 44.18 92.893 .470 .939 
16 43.86 90.646 .640 .935 
17 43.79 90.619 .630 .935 
18 44.00 91.852 .693 .934 

Reliability Coefficients Alpha = .938 
 
ตารางผนวกที ่9  Item – total Statistics: แบบสอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 36.76 50.547 .469 .911 
2 36.38 52.887 .335 .914 
3 36.03 48.034 .723 .901 
4 35.76 52.404 .356 .914 
5 35.93 48.567 .610 .906 
6 36.41 48.680 .633 .905 
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ตารางผนวกที ่9  (ต่อ) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

7 36.14 48.837 .685 .903 
8 36.28 47.135 .756 .900 
9 36.28 44.493 .835 .896 
10 36.21 47.670 .725 .901 
11 36.03 48.320 .745 .901 
12 36.28 49.278 .596 .906 
13 36.00 50.500 .650 .905 
14 36.07 51.495 .541 .908 

Reliability Coefficients Alpha = .911 
 
ตารางผนวกที ่10  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (ความเขา้อกเขา้ใจ) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 13.80 10.234 .687 .884 
2 13.57 10.185 .717 .880 
3 13.30 10.976 .685 .888 
4 13.77 9.151 .843 .859 
5 13.90 9.266 .756 .875 
6 13.50 9.569 .687 .886 

Reliability Coefficients Alpha = .897 
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ตารางผนวกที ่11  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (ความเช่ือวา่โลกมีความ
ยติุธรรม) 

 
ข้อที่ Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
1 15.23 9.013 .733 .789 
2 15.43 8.461 .616 .810 
3 15.47 8.878 .734 .787 
4 15.53 9.085 .573 .817 
5 15.40 9.766 .564 .820 
6 15.43 8.737 .520 .834 

Reliability Coefficients Alpha = .836 
 
ตารางผนวกที ่12  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (ความเช่ือวา่โลกมีความ

ยติุธรรม) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 15.64 12.090 .665 .887 
2 15.50 10.926 .712 .878 
3 15.57 10.550 .633 .894 
4 15.86 9.757 .795 .865 
5 15.43 10.921 .743 .873 
6 15.57 10.624 .822 .862 

Reliability Coefficients Alpha = .895 
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ตารางผนวกที ่13  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (ความเช่ืออ านาจภายใน
ตน) 

 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 14.86 6.053 .552 .752 
2 14.79 6.767 .469 .771 
3 15.04 6.406 .619 .738 
4 15.00 6.222 .523 .759 
5 15.43 6.847 .423 .781 
6 15.25 5.972 .655 .725 

Reliability Coefficients Alpha = .787 
 
ตารางผนวกที ่14  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือ (การยดึตนเองเป็นท่ีตั้ง

นอ้ย) 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 15.00 6.690 .700 .804 
2 15.10 6.162 .675 .804 
3 15.10 7.748 .402 .851 
4 15.07 6.340 .725 .795 
5 15.27 5.857 .699 .799 
6 15.13 6.257 .560 .832 

Reliability Coefficients Alpha = .841 
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ตารางผนวกที ่15  Item – total Statistics: แบบสอบถามบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือรวม 
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

1 87.32 196.448 .577 .948 
2 87.11 196.099 .597 .947 
3 86.82 198.300 .607 .948 
4 87.29 191.841 .714 .946 
5 87.43 191.143 .701 .946 
6 87.04 188.925 .787 .945 
7 86.61 194.470 .705 .947 
8 86.82 192.893 .612 .947 
9 86.82 194.152 .717 .946 

10 86.93 197.550 .456 .949 
11 86.79 200.693 .403 .949 
12 86.86 190.942 .644 .947 
13 86.82 195.560 .773 .946 
14 86.68 191.337 .782 .946 
15 86.75 194.491 .525 .948 
16 87.04 192.480 .605 .948 
17 86.61 193.877 .684 .947 
18 86.75 192.861 .741 .946 
19 86.68 193.189 .694 .947 
20 86.61 196.099 .675 .947 
21 86.86 199.386 .511 .948 
22 86.82 198.893 .440 .949 
23 87.25 197.898 .557 .948 
24 87.07 194.661 .684 .947 
25 86.79 199.286 .586 .948 
26 86.82 197.560 .542 .948 



156 

ตารางผนวกที ่15  (ต่อ)  
 
ข้อที่ Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

27 86.86 201.831 .478 .949 
28 86.79 201.063 .422 .949 
29 87.00 200.963 .332 .950 
30 86.89 194.025 .670 .947 

Reliability Coefficients Alpha = .949 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนงัสือขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล 
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ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๑๒๐๒/       

  

ภาควชิาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๕๐ ถนนงามวงศว์าน เขตจตุจกัร 
กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ 

                       มกราคม   ๒๕๕๖ 

เร่ือง  ขอความอนุเราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อประกอบการท าวทิยานิพนธ์  

เรียน  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 

เน่ืองด้วย นายปองพล ชุษณะโชติ นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังด าเนินการวิจยัเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เร่ือง      
“อตัมโนทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การเลียนแบบพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือกบับุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจงัหวดัสมุทรปราการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุปาณี สนธิรัตน เป็นประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้นิสิต
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ทั้งน้ีนิสิตจะไดป้ระสานงานวนัและเวลาในการเก็บขอ้มูลอีก
คร้ัง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทิพยว์ลัย ์สุรินยา) 
                  หวัหนา้ภาควชิาจิตวทิยา 

 
ภาควชิาจิตวทิยา 
โทรศพัท ์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๔๘๐ ต่อ ๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๓๐ 
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ภาคผนวก จ 
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
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แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

ความหมายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  
 ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542) อธิบายอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นเป็นรูปแบบหน่ึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองของสุขภาพและ
สาธารณสุข โดยอสม.ไดผ้า่นกระบวนการอบรมใหค้วามรู้จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและปฏิบติังาน
ดว้ยความเสียสละต่อประชาชนในระดบัหมู่บา้น 
 

ส านกัสุขภาพจิตสังคม (2554) ใหค้วามหมายของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.)หมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละกลุ่มบา้น และไดรั้บการอบรมตาม
หลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ดา้นพฤติกรรมสุขภาพอนามยั การส่ือข่าวสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ การวางแผนและ
ประสานกิจกรรมพฒันาสาธารณสุข ตลอดจนใหบ้ริการสาธารณสุขดา้นต่าง ๆ  
 
 จากความหมายดงัท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมายของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นไดว้า่ เป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการคดัเลือกและฝึกอบรมความรู้ทางดา้นสาธารณสุขท่ีมีความ
เสียสละ อาสาเขา้มามีบทบาทในการดูแล ช่วยเหลือ ใหค้วามรู้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สาธารณสุขใหก้บัประชาชนในระดบัหมู่บา้น 
 
คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
 ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542) ก าหนดคุณสมบติัไว ้5 ลกัษณะ
ดงัน้ี 
 
 1. เป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นหมู่บา้น 
 
 2. มีความรู้ขั้นต ่าสามารถอ่านออกเขียนได ้
 
 3. เป็นบุคคลท่ีสมคัรใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานสาธารณสุข 



161 

 4. เป็นบุคคลท่ีสนใจเขา้ร่วมหรือเคยเขา้ร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุข 
 
 5. เป็นบุคคลท่ีกรรมการหมู่บา้นรับรองวา่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีไดรั้บความไวว้างใจ
และเป็นท่ียกยอ่งจากประชาชน 
 
บทบาท หน้าที ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542) ก าหนดหนา้ท่ีของ อสม.ไวด้งัน้ี 
 
 1. เป็นผูส่ื้อข่าวดา้นสาธารณสุขระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัประชาชนในหมู่บา้น นดั
หมายกบัประชาชนในการเขา้รับบริการ แจง้ข่าวสารทางดา้นสาธารณสุข 
  

2.  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ทางดา้นสุขภาพแก่ประชาชนและแกนน าใน
ชุมชน อาทิเช่น การรักษาอนามยัร่างกาย การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม การอนามยัแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว และการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นตน้ 
 
 3. เป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การส่งต่อและ
ติดตามเยีย่มผูป่้วย เป็นตน้ 
 
 4. หมุนเวยีนกนัปฏิบติังานท่ี ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีหนา้ท่ีในการ
จดัท าขอ้มูลข่าวสารหมู่บา้น ถ่ายทอด จดักิจกรรมตามปัญหาของชุมชนและใหบ้ริการท่ีจ าเป็น 
 
 5. เฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสุขในหมู่บา้น เช่น เฝ้าระวงัปัญหาโภชนาการ 
อนามยัแม่และเด็ก เป็นตน้ 
 
 6. เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการ วางแผนแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนโดยใชง้บสนบัสนุน
จากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 
 7. เป็นแกนน าในการชกัชวนประชาชนในหมู่บา้นเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการพฒันา
สาธารณสุขและพฒันาสังคมต่าง ๆ  
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 8. ดูแลสิทธิประโยชน์ ดา้นสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บา้น 
 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขกบัสุขภาพจิต 
 

ส านกัสุขภาพจิตสังคม (2554) ไดอ้ธิบายบทบาทของ อสม. ในการสร้างเสริมชุมชนให้มี
สุขภาพจิตท่ีดี ดงัน้ี 

 
1. ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต โดยการใหค้วามรู้สุขภาพจิตแก่คนในชุมชน ในเร่ืองการดูแล

จิตใจของตนเองและคนในครอบครัว ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว วทิยชุุมชน หรือขณะ
เยีย่มบา้น เป็นตน้ 

 
2. ช่วยป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต คือการส ารวจ คดักรองผูท่ี้มีความเส่ียงท่ีจะมีปัญหา

สุขภาพจิต 
 
3. ช่วยบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหา คือการรับฟัง ใหข้อ้แนะน า ช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีมี

ความไม่สบายใจ ทุกขใ์จ 
 
4. ช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง คือการพูดคุย แนะน า ญาติและผูป่้วยถึง

ความส าคญัของการดูแลผูป่้วย การรับประทานยาอยา่งต่อเน่ือง 
 
5. ช่วยปลอบโยน ใหก้ าลงัใจ เป็นการเยีย่มเยยีน ถามไถ่อาการเจบ็ป่วยหรือปัญหาทางใจ 

ปลอบโยนใหก้ าลงัใจ ตลอดจนรวบรวมความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน 
 
การพฒันาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
 จากบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ ท่ีเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในเร่ืองของ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน ดงันั้นการพฒันา อสม. ใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542) ไดแ้บ่ง
หลกัในการพฒันา อสม. ออกเป็น 3 ดา้นส าคญัไดแ้ก่ 
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 1. การพฒันา อสม. ในงานดา้นสาธารณสุข คือ การพฒันาความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานดา้นสาธารณสุข โดยสามารถพฒันาดว้ยวธีิต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ใน
เร่ืองความรู้ความเขา้ใจ, การฝึกปฏิบติั โดยเรียนรู้การปฏิบติังานจริงจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข, การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากแบบเรียนและเอกสารความรู้ต่าง ๆ , การศึกษาดูงานระหวา่งหมู่บา้น, การ
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือทางไกล วทิย,ุ การประชุมหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
นิเทศติดตาม เป็นตน้ 
 
 2. การพฒันา อสม. ดา้นการศึกษาสายสามญั  คือ การพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นสาธารณสุข เพราะจะช่วยให ้อสม. ไดพ้ฒันาตนเองในดา้น 
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการคิด วเิคราะห์จะท าให ้เกิดความมัน่ใจและสามารถพฒันางานท่ี
รับผดิชอบไดม้ากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีการพฒันาการศึกษาสายสามญัท าไดโ้ดยการส่งเสริมให ้อสม. เรียนต่อ
กบัการศึกษานอกโรงเรียนและสามารถเทียบโอนจากการฝึกอบรมเขา้มากบัวชิาท่ีเรียน เพื่อช่วยให ้
อสม. สามารถเรียนจบไดเ้ร็วมากยิง่ข้ึน 
 
 3. การพฒันาองคก์รอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เม่ือ อสม. มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 
การสร้างให ้อสม. มีความเขม้แขง็ เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือ แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ซ่ึงกนัและ
กนัจึงมีความส าคญั จึงมีการสนบัสนุนใหเ้กิดชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นข้ึน เพื่อ
เป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขของ อสม. 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 

ช่ือ – นามสกุล                นายปองพล ชุษณะโชติ 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ               วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2526 
สถานทีเ่กดิ                กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา                วทิยาศาสตรบณัฑิตจิตวทิยา (คลินิก)  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน              นกัจิตวทิยาคลินิกปฏิบติัการ 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน               ส านกับริหารการเปล่ียนแปลง กรมสุขภาพจิต 
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