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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	เป็นการวจัิยแบบผสม	วจัิยเชงิปรมิาณก่อนวจัิยเชงิคณุภาพ	กลุม่ตวัอย่างการวจัิยเชงิปริมาณ	

ได้แก่	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 อ�าเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่	ยามาเน่	จ�านวน	320	คน	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	

โดยค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื	(Reliability)	โดยวธีิของคอนบราค	เท่ากับ	.94	และค่าความตรงตามเน้ือหา	

(Content	validity)	เท่ากับ	.80	กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	เป็นตัวแทนมาจาก

หน่วยงานส่วนราชการ	 องค์กรท้องถ่ิน	 และ	 อสม.	 ดีเด่นประจ�าภาค	 ด้วยการสนทนากลุ่ม	 สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 ความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าถดถอย

พหุคณู	การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคณุภาพ	ได้แก่	การวเิคราะห์เชงิเน้ือหา	ผลการวจัิยพบว่า	1)	ระดบัปัจจัยทีส่่งผล

ต่อคณุภาพชวีติของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวดัฉะเชงิเทรา	โดยภาพ

รวม	อยูใ่นระดบัสงู	2)	ระดบัคณุภาพชวีติของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

สูง	3)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัด

ฉะเชงิเทรา	เรยีงตามล�าดบั	คอื	ด้านความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยู	่ด้านการมส่ีวนร่วมกับครอบครวัและ

ชุมชน	ด้านการให้คุณค่าในตนเอง	และด้านการสนับสนุนทางสังคม	โดยปัจจัยทั้ง	4	ตัว	สามารถพยากรณ์

ได้ร้อยละ	64.60	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	และ	4)	ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

*	 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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Abstract

 The purposes of this research were to constructed of a model of development for 

quality of life of Villages Health Volunteers (VHVs,) Phanom Sarakham District Chachoengsao 

Province. This study used sequential mixed methods which quantitative follow up qualitative 

research. The population of quantitative research was all VHVs, in Phanom Sarakham 

District Chachoengsao Province. The sample of 320 selected by Yamane Table. The tool 

of quantitative research was questionnaires. The reliability analyzed by Cronbach method 

was .94 and the content validity was .80. The tool of qualitative research was focus group 

which comprised of local government agency and outstanding VHVs as the key informants 

and collected data by focus group. Content analysis was conducted. The analysis statistics 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression 

analysis. The results of this study were as follows: 1) Factors affecting the quality of VHVs 

life as a whole was high level. 2) The level of quality of life of VHVs as the whole was high 

level. 3) Factors affecting the quality of life of village health volunteers Phanom Sarakham 

District Chachoengsao, In order of the satisfaction of living life, Participation with family 

and community, Self-esteem and Social support have Correlated with the quality of life of 

village health volunteers Moderate Statistical significance at the level of .01 With all 4 

variables can predict at 64.60 percent. 4) The evaluation of a model of development for 

quality of life of VHVs, Phanom Sarakham District Chachoengsao Province found that the 

model was suitability.

Keywords : Quality of life, Villages Health Volunteers, Phanom Sarakham District, Mixed 

 Methods Research, Explanatory Sequential Design
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บทน�ำ

 คณุภาพชวีติ (Quality of Life) เป็นเรื่องส�าคญัมากของบคุคลและสงัคมในปัจจบุนั เป็นการ

รับรู้ความพึงพอใจของบุคคลในการด�ารงชีวิตทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายและความ

คาดหวังของตนเองภายใต้บริบทของวัฒนธรรมค่านิยมมาตรฐานของสังคมและสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(World Health Organization, 1995) องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

ไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์ในสังคม และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิตเป็นกลไกที่มนุษย์ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ส่งผลให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาตนเองให้มีการด�ารงชีวิตในทางที่ดีใช้วิธีการอันชอบธรรมในการตอบสนองความต้องการใน

ด้านต่าง ๆ  ของตนจนเป็นที่ยอมรับในคุณค่าและความส�าคัญของตนเอง ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์, 2551, หน้า 11)

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก

ชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยมี

บทบาทหน้าท่ีส�าคัญในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) 

การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน�าเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมเพื่อพัฒนา

สาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวง

สาธารณสขุก�าหนด รวมทัง้การส่งต่อผู้ป่วยไปรบับรกิารการฟ้ืนฟสูขุภาพ และการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน

สุขภาพ ส�าหรับการรับผิดชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บ้าน ก�าหนดจ�านวน อสม. ในหมู่บ้าน/ ชุมชน 

โดยเฉลี่ย 1 คน รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554)

 อ�าเภอพนมสารคามเป็นหนึ่งอ�าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก�าลังมีการพัฒนาก�าลังคนใน

ทุกด้านเพื่อรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

อันจะส่งผลให้มีจ�านวนแรงงานหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นบทบาทส�าคัญของ อสม.

ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การด�าเนินการสาธารณสุขปัจจุบัน

พบว่าการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ยังขาดการมีส่วนร่วมบางเรื่อง ชุมชนบางแห่งยังขาด

ความพร้อมต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านบางคน

มีปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ทางด้านร่างกาย คือมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจ�าตัว ซ่ึงท�าให้เกิด

ผลเสยีในการปฏิบติังาน ขาดความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าของการปฏิบติังาน จะเหน็ว่า

หาก อสม. ยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแล้วจะสามารถไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีได้อย่างไร 

ดังนั้นจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิต อสม. เพื่อผลการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาของ

วราภรณ์ ปั้นบรรจง (2560) พบว่า อสม. ที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท�างานแตกต่าง
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กันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านของอ�าเภอพนมสารคาและ ยังไม่มีรูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวที่เป็น

รูปธรรม การให้สวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ตามแนวคิดการ

พัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เน้นการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างประชาชน ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้องค์

ความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและศักยภาพของชุมชน โดยมุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน ร่วมกับ

การสร้างเครือข่ายหนุนเสริมกลไกทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ

ชุมชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีก้ารด�าเนนิการพฒันาคุณภาพชีวติจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอื

จากประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เข้าใจต่อสถานการณ์ด้านต่าง ๆ  ในพื้นที่ของตนเองมากที่สุด

ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนางาน

ด้านคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านของอ�าเภอพนมสารคามและที่อื่นต่อไป

โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย

 1. ระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร

 2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจัิยแบบผสม (Mixed method research) แบบการท�าตามล�าดับอธบิายผล (Explanatory 

Sequential Mixed Methods) ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) ก่อนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังภาพ 1
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 1. การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านของ

อ�าเภอพนมสารคาม จ�านวน 320 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1967) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึน้เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Bass, 1998, pp. 9-32) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา 

(Svante & Jan-Erik, 1996, p. 235) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Skinner, 1972, p. 97) 

แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Mikulas, 1978, p. 2) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

(Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218) ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow, 1970, p. 170) ได้ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) การให้คุณค่าในตนเอง 

3) ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ 4) การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน 5) การสนับสนุน

ทางสังคม และเป็นการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization, 1995, p. 71) ทฤษฎีแรงสนบัสนนุสงัคม (Hubbard, Mulenkamp & Brown, 

1984, pp. 266-270) ได้ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4) ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ 2

รูปภำพที่ 1 Explanatory Sequential Mixed Methods (Creswell, 2014, p. 270)



336

◆ กาญจนา ศักดิ์ชลาธร นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ นิรัตน์ อิมามี ◆

 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีของคอนบราค (Cronbach, 1990, 

pp. 202-204) ได้ค่าเท่ากับ .94 และค่าความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เท่ากับ .80 สถิติ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์เชิงปรมิาณ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ และค่าถดถอยพหุคูณ

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลัก

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 

หน่วยงานราชการท้องถิ่น และ อสม. ดีเด่นประจ�าภาค จ�านวน 10 คน เพื่อให้ความเห็นข้อเสนอแนะ

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อสม. เพิ่มเติม และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ การวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์เชิงเนือ้หา ด�าเนนิการดังน้ี (เอ้ือมพร หลนิเจรญิและคณะ, 2552, 

หน้า 17-18) (1) หลังจากที่ท�าการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้ถอดความจากการบันทึกเสียงการสนทนา

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (2) อ่านบทสนทนาบรรทัดต่อบรรทัดซ�้าซ�้าไม่ต�่ากว่า 4 ถึง 5 

รอบและจับประเด็นค�าสนทนา ให้เป็นหมวดหมู่และสรุปใจความหรือข้อความส�าคัญที่เกี่ยวข้องตาม

วตัถปุระสงค์ของการประเมนิรปูแบบฯ (3) คัดเลอืกและรวบรวมบทสนทนาทีคิ่ดว่าให้รายละเอียดของ

วตัถปุระสงค์การวิจยัได้ดีทีส่ดุโดยตัดบทสนทนาทีเ่ป็นประเด็นย่อยรวมไว้ด้วยกันเป็นประเด็นหลกัใช้

เทคนิคการตกผลึกข้อมูล ความคิดเห็น และลงสรุป (4) ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ

เช่นนีทุ้กครัง้หลงัจากเสรจ็สิน้การสนทนาแต่ละครัง้และได้ท�าการวิเคราะห์รวบยอดเพือ่สรปุรวมท้ังหมด

อีกครั้งตามล�าดับที่กล่าวมา

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ด้านการให้คุณค่าตนเอง

ด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่

ด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน

ด้านการสนับสนุนทางสังคม

คุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

1. ด้านร่างกาย

2. ด้านจิตใจ

3. ด้านความสัมพันธ์ทาง

 สังคม

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของอาสาสมัคร

สาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน

อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

➡ ➡

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลกำรวิจัย

 1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ท�าการวเิคราะห์

ข้อมลู เพือ่หาจ�านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ�าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดังรายละเอียด

ปรากฏในตาราง 1

ตำรำง 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ ชาย 42 13.12

หญิง 278 86.88

อายุ ไม่เกิน 20 ปี - -

21-30 ปี 6 1.88

31-40 ปี 22 6.88

41-50 ปี 70 21.87

มากกว่า 50 ปี 222 69.37

สถานภาพ โสด 40 12.50

สมรส สมรส 227 70.94

หย่าร้าง /แยกกันอยู่ 53 16.56

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 130 40.63

มัธยมศึกษาตอนต้น 80 25.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย 76 23.75

ปวส. /อนุปริญญา 13 4.06

ปริญญาตรี 21 6.56

สูงกว่าปริญญาตรี - -

อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา - -

ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 10 3.12

พนักงานเอกชน 7 2.19

ธุรกิจส่วนตัว 47 14.69

เกษตรกรรม 70 21.87

ค้าขาย 59 18.44

รับจ้างทั่วไป 71 22.19

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 56 17.50
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ตำรำง 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

รายได้ต่อเดือน ไม่มีรายได้ 28 8.75

1 –15,000 บาท 250 78.12

15,001-20,000 บาท 29 9.06

21,001-25,000 บาท 7 2.19

25,001 บาทขึ้นไป 6 1.88

การมีต�าแหน่ง

ทางสังคมใน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจ�าต�าบล, 

สารวัตรก�านัน, ก�านัน

16 5.00

ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล, รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล, เลขาองค์การบริหารส่วนต�าบล, 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

7 2.19

สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ 12 3.75

ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ 285 89.06

 จากตาราง 1 ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.88 มีอายุ

มากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.37 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.63

มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 70.94 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 22.19 มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ต�่ากว่า 1-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.12 และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ คิดเป็นร้อยละ 

89.06

 2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ดังตาราง 2

ตำรำง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านโดย

 ภาพรวมและรายด้าน

คุณภำพชีวิต

ระดับคุณภำพชีวิต

X S.D. ควำมหมำย อันดับ

ด้านร่างกาย 3.61 0.65 สูง 4

ด้านจิตใจ 3.88 0.56 สูง 2

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.93 0.52 สูง 1

ด้านสิ่งแวดล้อม 3.70 0.62 สูง 3

รวม 3.78 0.47 สูง
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 จากตาราง 2 พบว่า คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านโดยภาพรวม

อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านร่างกาย 

 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตรายด้านและโดยรวม ดังตาราง 3

ตำรำง 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อสภาพของคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมและรายด้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต

ระดับปัจจัยที่ส่งผล

X S.D. ควำมหมำย อันดับ

ด้านการให้คุณค่าในตนเอง 3.93 0.55 สูง 1

ด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ 3.67 0.60 สูง 3

ด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน 3.68 0.68 สูง 2

ด้านการสนับสนุนทางสังคม 3.53 0.71 สูง 4

รวม 3.70 0.53 สูง

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพของคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อสภาพของคุณภาพชีวิตทกุด้านอยูใ่นระดับสงู

โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านการให้คุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านการมี

ส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และปัจจัยด้านการ

สนับสนุนทางสังคม 

 4. ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลมคีวามสมัพนัธ์

กับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

ตำรำง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอ

 พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

X
1

X
2

X
3

X
4

X

X
1

-

X
2

.682** -

X
3

.607** .639** -

X
4

.473** .536** .688** -

Y .653** .708** .708** .618** .800**

หมำยเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01
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 ตาราง 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง

(r
xy 
= .800) อย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัคุณภาพ

ชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายปัจจัย

พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยเรียงล�าดับความสัมพันธ์จากสูงไปต�่า คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการมี

ส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ด้านการให้คุณค่าในตนเอง และด้านการสนับสนุนทางสังคม

แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์สามารถน�าไปวิเคราะห์ เพื่อหาอ�านาจในการร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิตของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราได้ทุกตัวแปร

 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำรำง 5 การค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุข

 ประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Model R R
2

R
2
 Adjusted SE

est

X
2

.708 .501 .500 .33490

X
2
 X

3
.782 .611 .609 .29605

X
2
 X

3
 X

1
.794 .631 .627 .28906

X
2
 X

3
 X

1
 X

4
.804 .646 .641 .28347

** p<.01

 จากตาราง 5 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อหาปัจจัยที่เป็นตัว

พยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จากตัวแปรอิสระทัง้หมด 4 ตัวแปร มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 

.01 คือ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ (X
2
) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและ

ชุมชน (X
3
) ปัจจัยด้านการให้คุณค่าในตนเอง (X

1
) และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม (X

4
)

แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 64.60 มค่ีาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน

ของการพยากรณ์ เท่ากับ .28347
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◆ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ◆

ตำรำง 6 แสดงผลวิเคราะห์ของตัวแปรพยากรณ์ 

Model SS df MS F Sig

Regression 46.183 4 11.546 143.682 .000**

Residual 25.312 315 .080

Total 71.495 319

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร

พยากรณ์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า สามารถน�าตัวแปรทั้ง

4 ตัว ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้

ตำรำง 7 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคูุณของปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

 อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Model b S.E.b b t Sig

a (Constant) 1.145 .119 9.610 .000

X
2

.239 .039 .306 6.094 .000

X
3

.188 .037 .274 5.150 .000

X
1

.169 .041 .197 4.088 .000

X
4

.114 .031 .173 3.685 .000

R = .804 R
2 
= .646 F = 143.682** SE

est
 = .28347

** p<.01

 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์โดยเรียงจากสูงไปหาต�่า ได้แก่ 

ด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ (X
2
) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .239 ด้านการ

มีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน (X
3
) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .188 ด้านการ

ให้คุณค่าในตนเอง (X
1
) โดยมสีมัประสทิธิก์ารพยากรณ์เท่ากบั .169 และด้านการสนบัสนนุทางสงัคม 

(X
4
) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .114 ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R

2
) เท่ากับ

.646 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมได้มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ถึง ร้อยละ 64.60 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .01 แสดงว่า 
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◆ กาญจนา ศักดิ์ชลาธร นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ นิรัตน์ อิมามี ◆

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้

 y’ = 1.145 + .239X
2
 + .188X

3
+ .169X

1
 + .114X

4
 

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

 Z’y = .306X
2
 + .274X

3
+ .197X

1
 + .173X

4
 

 6. การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วจิยัจึงสามารถสร้างร่างรปูแบบการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพงึพอใจในชีวติความเป็นอยู ่ปัจจยัด้านการมส่ีวนร่วมกบัครอบครวัและ

ชุมชน ปัจจัยด้านการให้คุณค่าในตนเอง และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม แล้วน�าสู่การสนทนา

กลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอความเห็นและประเมินรูปแบบซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 7. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการประชุมสนทนากลุ่มและข้อวิพากษ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้ง 10 ท่าน ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. จัดการอบรมให้ความรู ้และวชิาชีพด้านการประกอบอาชีพทีเ่หมาะสม พร้อมทัง้สนบัสนนุ

ในด้านการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาดูงานเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน

 2. การได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 3. การเพิ่มสวัสดิการจากภาครัฐ หรือเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน

 4. อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านควรทีจ่ะต้องดูแลตนเอง และครอบครวัให้มสีขุภาพ

แข็งแรง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น ให้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า

เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และครอบครัว

 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านควรต้องมีความรู้ด้านสาธารณสุข อย่างแท้จริง

 6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านควรต้องศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมในด้าน

การติดตามข่าวสารด้านโรคต่าง ๆ ที่กระทรวงแจ้งให้ทราบ

 โดยตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยและยืนยันร่างรูปแบบที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอ

โดยสร้างเป็นโมเดลตามรูปแบบดังภาพ 3 ข้างล่างนี้ 
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◆ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ◆

 จากรูปภาพท่ี 3 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความพึงพอใจ

ในชีวิตความเป็นอยู่ หมายถึง ความรู้สึกของ อสม. ที่รู้สึกพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองจึง

สามารถเป็น อสม. เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ 2) ด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน หมายถึง 

ความร่วมมือที่ดีจากครอบครัวและชุมชนต่อการสนับสนุนการท�างาน อสม. 3) ด้านการให้คุณค่า

ตนเอง หมายถึง ความรูส้กึมคีวามสขุและมคีวามรูส้กึทีดี่ทีไ่ด้ช่วยเหลอืผู้อ่ืน และ 4) ด้านการสนบัสนนุ

ทางสังคม หมายถึง การสนับสนุนที่ดีใส่ใจและเข้มแข็งของตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

หน่ายงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

อภิปรำยผล

 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ระดับค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน พบว่า โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดับสงู เรยีงล�าดับจากสงูไปหาต�า่สดุ คือ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านจติใจ ด้านสิง่แวดล้อม 

รูปภำพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

 ฉะเชิงเทรา

➡

การสนับสนุนทางสังคม

ความพึงพอใจ

ในชีวิต

ความเป็นอยู่

การมีส่วนร่วม

กับครอบครัว

และชุมชน

การให้คุณค่า

ในตนเอง

คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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◆ กาญจนา ศักดิ์ชลาธร นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ นิรัตน์ อิมามี ◆

และด้านร่างกาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของอภินนัท์ สนน้อย (2559, หน้า 153-169) ได้ศึกษา เรือ่ง 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ได้แก ่

ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสภาพแวดล้อม และยงัสอดคล้องกบังาน

วิจัยของแสงระว ีแก้วเมอืงฝาง (2552, หน้า 161-162) ได้ศึกษา เรือ่ง รปูแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตสูงมาก ได้แก่ ด้านครอบครัว 

ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคมเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเช่นนี้เน่ืองมาจาก อสม. 

ส่วนใหญ่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนหลับ

พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า มีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนในครอบครัว การเกิด แก่ 

เจ็บตาย เป็นเรือ่งของวฏัจกัรทีส่ามารถเข้าใจและท�าใจได้ สามารถก�าจัดความรูส้กึไม่ดีได้ เช่น รูส้กึเหงา 

เศร้าหดหู่ สิ้นหวังวิตกกังวล พอใจหรือไว้วางใจกับการไปใช้บริการด้านบริการสาธารณสุขในชุมชน

ที่อาศัยอยู่ รู้สึกพึงพอใจกับมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและชุมชน พอใจกับการคมนาคม

การเดินทาง สภาพบ้านเรอืนทีม่คีวามปลอดภัยในชุมชนทีอ่าศัยอยู ่พอใจกบัเพือ่นบ้าน และคนในชุมชน

ทีอ่าศัยอยูใ่นชุมชน มสีภาพความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อมหรอืบรรยากาศในชุมชนทีดี่ มสีวนสาธารณะ

ไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าในเรื่องการดูแลตนเอง การออกก�าลังกาย การรับ

ประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การควบคุมอารมณ์และสภาพจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนันทิยา ใจเย็น (2557, หน้า 16) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ

มคีวามสขุ ความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนส�าคัญต่อบคุคลนัน้ ๆ  ได้แก่ อาหาร สขุภาพอนามยั 

โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ที่อยู่อาศัยและทรัพยากร และยังสอดคล้องกับสุพร คูหา 

(2552) ที่กล่าวว่า การมีความพอใจต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิก

ในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่ามีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ภายนอกบ้าน เช่น สะอาด บรรยากาศดีไม่มีมลพิษ และ กันตยา มานะกุล (2550, หน้า 7, 119) 

กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท�าให้คนในชุมชนมีความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ 

ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและ

สภาพแวดล้อมที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ มีความพร้อม และสามารถที่จะด�ารงสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาที่สลับซับซ้อนได้และสามารถ

ด�าเนินชีวิตด้วยวิธีการที่ชอบธรรม เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่ตนประสงค์ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากร

ที่มีอยู่ ตระหนักถึงความส�าคัญของการกินอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้มีความ

อบอุ่น ตลอดจนการน�าเอาหลกัการเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชีวติประจ�าวนัได้ดีขึน้ และการรบัประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นอาหารประเภท นม ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ ผัก และข้าว เรียนรู้ถึงประโยชน์

ของอาหาร เมื่อบริโภคเป็นประจ�าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และยังสอดคล้องกับ Hsu et al. (2010, 

p. 548) กล่าวว่า มโนมติของผู้สงูอายุทีป่ระสบความส�าเรจ็การด�ารงชีวิตจะเกีย่วข้องกบัมติิด้านสขุภาพ 
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◆ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ◆

มติิด้านสขุภาพจิต และมติิทางด้านสงัคม โดยมติิด้านสขุภาพจะกล่าวถงึเรือ่งการเลอืกและการบรโิภค 

พฤติกรรมการรับประทาน ยารักษาโรค และการออกก�าลังกาย/การเคลื่อนไหวร่างกาย 

 2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์โดยเรียงจากสูงไปหาต�่า คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต

ความเป็นอยู่ ด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ด้านการให้คุณค่าในตนเอง และด้านการ

สนบัสนนุทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ในระดับ

ปานกลาง อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัว ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคูุณ 

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R
2
) = .646 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.60 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอภินันท์ สนน้อย (2559, หน้า 153-169) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สงูอายใุนจังหวดับรุรีมัย์ ด้านทีม่อี�านาจพยากรณ์โดยเรยีงจากสงูไปหาต�า่ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบติั

กิจวัตรประจ�าวัน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และ ปัจจัยการให้คุณค่าในตนเอง ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .858 สามารถร่วมกับพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้ร้อยละ 73.70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวัสนันท์ 

วงศ์ประสิทธิ์ (2558, หน้า 45-46) เรื่อง รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน จงัหวัดสระแก้ว ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยทีส่่งผลให้อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้านมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท�างานหรือมีความมุ่งมั่นที่จะท�างานที่ได้รับมอบหมายให้

ส�าเรจ็เสมอ มพีลงัใจ มุง่มัน่ ฟันฝ่าอุปสรรคจนส�าเรจ็ตามเป้าหมายได้ประสทิธภิาพสงูสดุ จนได้รบัการ

ช่ืนชม ยกย่อง สนบัสนนุจากบคุคลทีใ่กล้ชิด และกลุม่บคุคลอ่ืนหน่วยงาน และทมีงานน้ันมาจากปัจจัย

ภายในตนเอง การเห็นคุณค่าตนเอง ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจาก อสม. ตระหนักดีว่า การจะสามารถ

เป็นอาสาสมัครในการให้ค�าแนะน�าผู้อ่ืนได้อย่างน่าเช่ือถือน้ัน อสม. ควรจะต้องมีความสุขในตนเอง

และครอบครัวก่อนจึงจะสามารถท�างานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ นอกจากนั้นการท�าให้คุณภาพ

ชีวิตจะดีและมีความสุขในการปฏิบัติงานนั้น ควรสร้างคุณค่าให้กับชุมชน มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 

และมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลพอเพียง สมาชิกในครอบครัวแสดงความรัก พูดคุย และสนใจซ่ึงกัน

และกันให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยการเข้าร่วมประชาคม พอใจที่จะผูกมิตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เพือ่นบ้านในชุมชน ให้ความช่วยเหลอืทกุภาคส่วน มสีขุภาพร่างกายแขง็แรงปราศจากโรค จนเป็นทีร่กั

ของครอบครัว เพื่อนฝูง พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกันตยา มานะกุล 

(2550, หน้า 119 - 120) กล่าวถึงครอบครัวมีความอบอุ่นว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส�าคัญ

ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อที่

จะสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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◆ กาญจนา ศักดิ์ชลาธร นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ นิรัตน์ อิมามี ◆

 3. จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย คือ 1) ด้านความ

พงึพอใจในชีวติความเป็นอยู ่โดยภาพรวม อยูใ่นระดับสงู อาจเป็นเพราะ การมสีมาธทีิดี่ ในการท�างาน

ในแต่ละวนัมคีวามส�าคัญต่อการปฏิบติังาน มคีวามรูส้กึมัน่คงปลอดภัย และยิง่ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้

ถ้ามรีายรบัรายจ่ายทีส่มดุลพอเพยีง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ ปัญญา แพมงคล (2551) ทีก่ล่าวว่า 

การที่บุคคลจะกระท�าพฤติกรรมใด ๆ มักจะค�านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลของการกระท�านั้น หาก

ผู้สูงอายุได้รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากกว่าก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสรมิสขุภาพบ่อยกว่า ผู้ทีร่บัรูป้ระโยชน์น้อยกว่า และจะท�าให้มกีารปฏิบติัพฤติกรรมไปอย่างต่อเน่ือง 

ดังเหน็ได้จากผู้สงูอายุทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สงูอาย ุส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ารูส้กึกระปรีก้ระเปร่า 

สดช่ืน สนกุสนานทกุครัง้ทีไ่ด้ท�ากจิกรรมออกก�าลงักาย และรูส้กึยนิดีมคีวามสขุทีไ่ด้พบปะสงัสรรค์กบั

เพื่อน ๆ หรือคนในชุมชน และสอดคล้องกับ ฟลานาแกน (Flanagan, 1982) ที่กล่าวว่า การรับรู้ว่า

ตนมคีวามปลอดภัย และมัน่คงในชีวิตการได้รบัรูว่้าได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทางกายภาพทีดี่ การคมนาคม

ที่สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถานบริการสุขภาพ สถานบริการด้านสังคม การรับรู้

ว่าตนมโีอกาสได้รบัข่าวสาร ได้มกิีจกรรมนนัทนาการและมกีจิกรรมในเวลาว่าง นัน้จะส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของบคุคลอยูใ่นระดับดี 2) ด้านการมส่ีวนร่วมกับครอบครวัและชุมชนโดยภาพรวม อยูใ่นระดับสงู

อาจเป็นเพราะ สมาชิกในครอบครัวแสดงความรัก พูดคุย และสนใจซ่ึงกันและกัน ให้ความร่วมมือ

กับชุมชนโดยการเข้าร่วมประชาคม ใช้เวลาไปเท่ียวด้วยกันอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งต่อเดือน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของถนัด ธุระพันธ์ (2551) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การด�าเนนิงานสร้างสขุภาพ ในพืน้ทีอ่�าเภอกมุภวาปี จังหวดัอุดรธาน ีพบว่า การเคยได้รบัเบ้ียเลีย้งจาก

การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การมส่ีวนร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็เกีย่วกบัปัญหา อุปสรรคการด�าเนนิ

งาน การปรบัปรงุแก้ไขเกีย่วกับระบบการท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ซ่ึงผลเป็นเช่นนีน่้าจะเกดิ

จากการวางแผนงาน ด�าเนนิการกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ จะเริม่ต้นจากผู้ทีม่คีวามรู ้บคุลากรสาธารณสขุ

และส่วนใหญ่ไม่คอยเปิดโอกาสให้ อสม. แสดงความคิดเหน็ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัปัญหา อุปสรรคการ

ด�าเนินงาน 3) ด้านการให้คุณค่าในตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะ ทุกคนมีศักดิ์ศรี

เท่าเทียมกัน เป็นที่รักของครอบครัว เพื่อนฝูง และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้โดยการแสวงหาความรู้

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ โสบุญ (2560) 

ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลต�าบลตาดทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า การส่งเสริมให้ผู้สูง

อายุมองเห็นคุณค่าในตนเอง ต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน จัดกิจกรรม จรรโลงจิตใจ

เมื่อจิตเป็นสุขและเข้มแข็งก็จะสามารถน�าสู่การดูแลสุขภาพที่ดีเกิดภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธรรม นันทมงคลชัย, อรุณศิริ เมฆพัฒน์, พิทยา จารุพูนพล
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และโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ (2550) ได้ศึกษา เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่

ชนบทจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของครอบครวัสามารถร่วมท�านายความรูส้กึ

มคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายไุด้และแรงสนบัสนนุทางสงัคมสามารถร่วมท�านายได้สงูสดุ ดังนัน้คนใน

ชุมชน และบุคคลในคอบครัวจึงมีส่วนส�าคัญในการสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้แก่ผู้สูง

อาย ุเพือ่เป็นการท�าให้ผู้สงูอายเุกดิการยอมรบัและความรูส้กึภูมใิจ รูส้กึว่าตนเองมคุีณค่า 4) ด้านการ

สนบัสนนุทางสงัคมโดยภาพรวม อยู่ในระดับสงู อาจเป็นเพราะ มกีารพอใจผูกมติรหรอืเข้าร่วมกจิกรรม

กบัเพือ่นบ้านในชุมชน พอใจต่อการช่วยเหลอืจากองค์กรปกครองท้องถ่ิน/ ส่วนราชการในชุมชน และ

การได้รบัสิง่ของหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกในการออกก�าลงักาย จากหน่วยงานของรฐัในชุมชนทีอ่าศัย 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานุรี วังคะฮาตและคณะ (2558, หน้า 8) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่

มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ในการคัดกรองและ

ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุโดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู โดยมกีารบรูณการงานต่าง ๆ  ของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�าบล ชมรม อสม. ในระดับต�าบล อ�าเภอ 

โดยมีการจัดท�าแผนการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำงำนวิจัยไปใช้

 1. จากผลการศกึษาพบว่าคณุภาพชวีิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในภาพรวม 

ค่อนข้างมรีายได้ต�า่ จึงเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครฐั ควรเพิม่สวสัดิการ ความมัน่คง

ปลอดภัย ชีวิตความเป็นอยู่ เบี้ยยังชีพ จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยกับผู้ที่มีรายได้น้อย จัดหาอาชีพ

ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

 2. จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวติทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่หรอืควรพฒันา คือ ด้านร่างกาย เสนอแนะ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้ามาส่งเสริมและรับผิดชอบ จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่านตระหนกัถงึการดูแลตนเอง และครอบครวั ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ ออกก�าลงักาย

เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และครอบครัว

 3. จากผลงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เริ่มจากตัวของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ครอบครวั ผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง หน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและรับผิดชอบ
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ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน หรือตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านอ่ืนท่ีแตกต่างกันที่ท�าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ตัวช้ีวัด

ด้านการรับรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์

 2. ควรศึกษารปูแบบการพฒันาคุณภาพชีวติของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านในเขต

ชุมชนพื้นที่อ่ืนหรือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบท
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