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บทคัดย่อ									
ั ยของการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) ปจจั
ั
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) 2) ปญหาอุ
ปสรรคและวิธกี ารแก้ไขทีพ่ บ
่
และ 3) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิในการท�
ำงานของ อสม. จังหวัดสระแก้ว
์
ประเทศไทย ใช้วธิ ีก ารวิจ ยั เชิง คุณ ภาพ คัดเลือ กกลุ่ม ผู้ใ ห้ข้อ มูลหลัก แบบเจาะจง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ อสม. ดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ซึง่ เป็ นตัวแทนอ�ำเภอของจังหวัด
สระแก้ว จ�ำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก เครือ่ งมือวิจยั
เป็ นแบบสัมภาษณ์ทผ่ี ูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ร่วมกับการสังเกตพืน้ ทีจ่ ริงและจากการรวบรวบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการศึกษาเสนอเป็น (ร่าง) โมเดลมด : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ของ อสม. ซึง่ ประกอบด้วยปจั จัย 2 ส่วนคือ 1) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจั จัยภายในตน
2) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิจากป
์ จั จัยภายนอกตน กรอบหลักคิดของโมเดลมด เกิดมาจาก
การศึกษาทีพ่ บว่า อสม. เป็ นอาสาสมัครทางสาธารณสุขทีท่ �ำหน้าทีด่ ูแลด้านสุขภาพ
ของประชาชนในหมูบ่ า้ นเป็ นทีมงานสาธารณสุขทีใ่ กล้ชดิ ประชาชนมากทีส่ ดุ มีจำ� นวน
มากที่สุดและพบเจอปญั หามากที่สุดเช่นกัน ซึ่งแม้จะพบเจออุปสรรคอย่างไร อสม.
ก็จะต้องท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สำ� เร็จเสมอ การท�ำงานของอสม.เปรียบเหมือนมดงาน
ทีต่ อ้ งท�ำงานหาอาหารมาเก็บกักตุนไว้ใช้ตลอดปีไม่วา่ พบเจออุปสรรคใด ๆ มดก็ไม่ละ
ั า่ อุปสรรคจนส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยปจจั
ั ยทีห่ นึง่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความพยายาม มุง่ ฟนฝ
จากปจั จัยภายในตน เป็ นพลังใจที่ อสม. สร้างขึน้ เองโดยฝึกคิดเชิงบวกต่อการท�ำงาน
ทุม่ เท ท�ำงานเต็มทีไ่ ม่ลดละความพยายาม มีปญั หาอุปสรรคแก้ไขจนประสบผลส�ำเร็จ
ั ยทีส่ อง แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจจั
ั ยภายนอกตน เป็นพลังใจที่ อสม.
ตามเป้าหมาย ปจจั
สร้างขึน้ จากการได้รบั การชืน่ ชม ยกย่อง สนับสนุนจากบุคคลทีใ่ กล้ชดิ และกลุม่ บุคคลอืน่
หน่ วยงาน และทีมงาน เพื่อเอือ้ อ�ำนวยและสนับสนุ นท�ำให้ตนเกิดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ในการท�ำงานให้เกิดผลส�ำเร็จในทีส่ ดุ ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บได้แก่ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้
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ั
และยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในบางพืน้ ที่ แนวทางแก้ปญหาได้
ใช้วธิ กี ารสือ่ สาร
ท�ำความเข้าใจกับประชาชนให้มากทีส่ ดุ หลากหลายรูปแบบ ข้อเสนอแนะการน�ำไปใช้
ประโยชน์ เป็ น แนวทางให้ผู้เ กี่ย วข้อ งด้า นบริห ารจัด การสุ ข ภาพชุ ม ชนได้น� ำ ไป
สร้างระบบการจูงใจใฝส่ มั ฤทธิให้
์ อสม.ท�ำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพือ่ เป็ นขวัญและ
ก�ำลังในในการท�ำงานต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : 1. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์. 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บา้ น (อสม.).
3. (ร่าง) โมเดลมด : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของ อสม. จังหวัด
สระแก้ว ประเทศไทย.
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The Achievement Motive Model of Health Volunteers
of Sakaeo Province, Thailand
Nawasanan Wongprasit2
Abstract
The objectives of this study were: 1) to describe the factors of the Achievement
Motive Model of Health Volunteers of Sa Kaeo Province in Thailand; 2) to describe
the obstacles or problems and how to improve; and 3) to investigate the
Achievement Motive Model of Health Volunteers of Sa Kaeo Province. The
research design was qualitative approach. A purposive sampling technique was
chosen. The key participants were 10 Health Volunteers who had been awarded
certificates as being the best Health Volunteers of Sa Kaeo Province in 2014.
They represented 10 districts of Sa Kaeo Province. The data were collected from
in-depth interviews, using an interview guide which was created by the researcher,
as well as from observation and field note. The research results were interpreted
using the [spell out ANT initials] (ANT) model. The achievement motive model of
health volunteers of Sa Kaeo Province in Thailand contained two factors: 1) inside
achievements motive; and 2) outside achievements motive. These concepts are
proposed as a tentative interpretation of the findings. This study found that the
health volunteers, as low-status workers in their community, had a lot of clients,
many jobs to do and a lot of problems to solve. Their job was like being a worker
ant, and they must try to do their best even though they experience many problems
and persevere until they achieve success without surrendering. This model’s
framework included two factors. The first factor is inside achievements motive,
which means the individual health workers had a high achievement motive, which
was created by themselves every day at all times. It involves positive thinking for
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success in the health volunteer’s work. It is about trying to do their best in their
work without surrendering, and if there are obstacles or problems, they will solve
them until they achieve success. The second factor – outside achievements
motive – is the achievement motive of health volunteers arose from the
encouragement of the group or people close to them, motivating them to achieve
success. The problems were the increasing job and lack of participation from
people in some areas. They solved these problems by using several methods to
communicate with those people. The implications of this study are guidelines for
those concerned to create a motivation system for supporting health volunteers’
achievement motive so that they can do their work most effectively and have
higher morale.
Keywords: 1. Achievement motive. 2. Health volunteers. 3. Health volunteers
achievement motive model, Sakaeo Province, Thailand.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด โดยถือเป็น
นโยบายส�ำคัญระดับประเทศ ดังจะเห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทกุ ฉบับ
(ฉบับที่ 1-11) ที่มุ่งเน้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นทรัพยากร
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะองค์การด้านสุขภาพซึง่ ต้องใช้แรงงานคนเป็ น
ผูใ้ ห้บริการเป็ นส่วนใหญ่ หากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่มปี ระสิทธิภาพแล้ว
ย่อมท�ำให้การจัดการด้านสุขภาพมีปญั หาตามไปด้วย การทีบ่ คุ คลจะสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถเฉพาะตัวทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจ
ของตนเองและขององค์การทีจ่ ะสร้างขวัญและก�ำลังใจเพือ่ เป็ นการกระตุน้ หรือจูงใจให้
คนในองค์กรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถ้าบุคคลใดมีแรงจูงใจการปฏิบตั ิ
งานสูงก็แสดงว่าบุคคลนัน้ เป็ นผูม้ จี ุดมุง่ หมายในชีวติ มีความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ท�ำงาน ไม่อยูน่ งิ่ เฉื่อยชาและจะสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
McClelland (1985: 812-825) กล่าวว่า แรงจูงใจของบุคคล เป็ นการกระท�ำเพือ่ มุง่ เป้า
หมายทีต่ อ้ งการการผลักดันอย่างแรงกล้าและเป็ นเลิศเฉพาะตัวบุคคล และบุคคลจะ
ด�ำเนินการใดใดให้สำ� เร็จตามเป้าหมายนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบของความสรรถนะ
(competency) ทีส่ ำ� คัญคือแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (achievement motive) (McClelland, 1985: 223-369)
หมายถึง แรงจูงใจทีเ่ ป็นแรงขับให้บคุ คลพยายามทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีจ่ ะประสบผลสัมฤทธิ ์
ตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ (standard of excellence) ทีต่ นเองตัง้ ไว้ เป็ นแรงจูงใจ
ของบุคคลทีก่ ระท�ำการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การท�ำงานให้ดที ส่ี ดุ และท�ำให้สำ� เร็จผลตามทีต่ งใจไว้
ั้
เมื่อ ท�ำ อะไรส�ำ เร็จ ได้จ ะเป็ น แรงกระตุ้น ให้ท�ำ งานอื่น ส�ำ เร็จ ต่ อ ไป หากองค์ก ารใด
ทีม่ พี นักงานทีแ่ รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จ�ำนวนมากย่อมเจริญรุง่ เรืองและเติบโตเร็ว แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
จึงเป็ นปจั จัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้บุคคลประสบความส�ำเร็จและเป็ นบุคลากร
ทางสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ ดังที่ Rutairat Chidmongkol and Pramrudee Boribal
(2012: 98-108) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเป็
์ นปจั จัยส�ำคัญประการหนึ่งทีท่ �ำให้
นักศึกษาพยาบาลประสบความส�ำเร็จในการเรียนและเป็ นบุคลากรทางการพยาบาล
ที่มคี ุณภาพได้ เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์เป็ นแรงขับภายในตัวมนุ ษย์ท่กี ระตุ้น
มนุษย์ให้เกิดความมุง่ มันในการท�
่
ำงาน คนทีม่ แี รงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท�ำ
้
ไปสู่เปาหมายโดยไม่ลดละ พร้อมที่จะท�ำงานด้วยความเต็มใจและแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ผลงานทีอ่ อกมา
มีคณ
ุ ภาพและงานส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดีและรวดเร็ว
McClelland (1987: 221-369) ได้ทำ� การทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้
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ของบุคคล (Thematic Apperception Test: TAT) เพือ่ วัดความต้องการของมนุษย์ โดย
แบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน�ำเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บคุ คลเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
สิง่ ทีเ่ ขาเห็น จากการศึกษาได้สรุปคุณลักษณะของคนทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิสู์ งมีความต้องการ
3 ประการดังนี้
1. ความต้องการความส�ำเร็จ (need for achievement: nAch) เป็นความต้องการ
ทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ให้เต็มทีแ่ ละดีทส่ี ดุ เพือ่ ความส�ำเร็จ จากการวิจยั ของ McClelland พบว่า
บุคคลทีต่ อ้ งการความส�ำเร็จ (nAch) สูง จะมีลกั ษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานทีท่ า้ ทาย
และต้องการได้รบั ข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ประเมินผลงานของตนเอง มีความช�ำนาญในการวางแผน
มีความรับผิดชอบสูง และกล้าทีจ่ ะเผชิญกับความล้มเหลว
2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation: nAff) เป็ นความต้องการ
การยอมรับจากบุคคลอืน่ ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ต้องการสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ บุคคลอืน่
บุคคลทีต่ ้องการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์ การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์
การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ น่ื
3. ความต้องการอ�ำนาจ (need for power: nPower) เป็ นความต้องการอ�ำนาจ
เพือ่ มีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ น่ื บุคคลทีม่ คี วามต้องการอ�ำนาจสูงจะแสวงหาวิถที างเพือ่ ท�ำให้ตน
มีอทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผอู้ ่นื ยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็ นผูน้ � ำ
ต้องการท�ำงานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ�ำนาจมากกว่าการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ McClelland (1987) ยังได้พบว่าบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จะมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบในงาน 2) ต้องการข้อมูลย้อนกลับ และ 3)
เป็นผูม้ นี วัตกรรมใหม่เสมอ สอดคล้องกับ Kean Wonthaneeyatrakul (2010) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงจะเป็นคนทีม่ คี วามทะเยอทะยาน มีความอดทน
มีเป้าหมายและความหวังที่จะประสบความส�ำเร็จ และพยายามที่จะปฏิบตั สิ งิ่ ต่างๆ
ของตนเองให้ดอี ยูเ่ สมอ
สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ คือ ความต้องการอย่างแรงกล้าของบุคคล
ทีจ่ ะท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ลดละความพยายาม รวมทัง้ ความพยายามทีจ่ ะ
หาหนทางท�ำงานให้เป็ นเลิศและดีขน้ึ เสมอ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จากชาวบ้านในแต่ละกลุม่ บ้านและได้รบั การอบรมตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด โดยมีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย (change agents) การสือ่ ข่าวสารสาธารณสุข การแนะน�ำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน
และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น
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การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขันต้
้ น
โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด การส่งต่อผูป้ ่วย
ไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบ่ า้ น/
ชุมชน โดยไม่มคี า่ ตอบแทนใดๆ เป็ นลักษณะการอาสามาท�ำงาน
กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคนกลุ่มนี้ และยอมรับว่า
การท�ำงานด้านสาธารณสุขชุมชนของ อสม. สามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขน้ึ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Komatra Chuengsatiansup (2006) ทีพ่ บว่า ผูน้ �ำชุมชน
และ อบต. มีความคิดเห็นว่า อสม. มีบทบาทบริการสาธารณสุขในชุมชนมากกว่าทุกกลุม่
และยังเห็นว่ากลไกการท�ำงานของ อสม. ยังเป็ นกลไกทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาสุขภาพ
ของชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะหามาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ อสม. ให้มคี วามสุขในการท�ำงานและคงประสิทธิภาพการท�ำงานในชุมชนต่อไป เช่น
มีการจัดกิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่นเพือ่ เป็ นการเชิดชูเกียรติ อสม. ทีท่ มุ่ เท เสียสละ
แรงกาย แรงใจในการท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนทีร่ บั ผิดชอบมาตลอดปี
โดยก�ำหนดให้มกี ารจัดประกวดทุก 2 ปี และต่อมาได้พจิ ารณาเห็นว่าค่าใช้จา่ ยเป็นส่วนหนึง่
ของปจั จัยทีป่ ระสบความส�ำเร็จของงาน อสม. จึงให้คา่ ตอบแทน เดือนละ 600 บาทตัง้ แต่
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ซึง่ ไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนโดยตรงแต่เป็นการให้เนื่องจากเห็นคุณค่า
ของ อสม. (Triruangworawat, 2012) สอดคล้องกับ Tawatchai Weerakittikul (2009)
ั ยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ทีศ่ กึ ษาปจจั
ั ยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ประจ�ำหมูบ่ า้ นในการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ จ.พัทลุง พบว่า ปจจั
กับงาน ได้แก่ รายได้ของ อสม. ระยะเวลาการเป็น อสม. ความพึงพอใจในต�ำแหน่ง อสม.
การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการพัฒนา แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ นบ้าน
และสัมพันธภาพของ อสม. กับประชาชน และเสนอแนะว่าการทีจ่ ะพัฒนา อสม. ให้ม ี
ประสิทธิภาพนัน้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ต้องเสริมพลังร่วมกับภาคประชาชนอย่างมีสว่ นร่วม
และเป็ นระบบต่อเนื่อง โดยมีกลไกรับผิดชอบติดตามพร้อมทัง้ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ระหว่าง อสม.กับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
กล่าวได้วา่ ผลส�ำเร็จของการท�ำงาน อสม. นัน้ คือการทีป่ ระชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชน เนื่องจากประชาชนเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในชุมชนนัน้
หากประชาชนมีสว่ นร่วมแล้ว การด�ำเนินการใดๆจึงจะส�ำเร็จอย่างยังยื
่ น (Sota, 2011)
อสม. ดีเด่นเป็ น อสม. ที่ได้รบั การคัดเลือกผ่านหลักเกณฑ์ท่กี �ำหนดจาก
กระทรวงสาธารณสุขอันประกอบด้วยเกณฑ์พน้ื ฐานและเกณฑ์ความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนทีร่ บั ผิดชอบ จึงถือว่าเป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามเป็นเลิศ
และมีความส�ำเร็จในงานระดับหนึ่ง ทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงานสูงจนกระทัง่
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นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ ์

บรรุลผุ ลส�ำเร็จดังกล่าว ในขณะทีม่ ี อสม. อีกจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการจะประสบความส�ำเร็จ
และได้ร ับ การคัด เลือ กเป็ น อสม. ดีเ ด่ น อัน เป็ น การสร้า งเสริม ขวัญ และก� ำ ลัง ใจ
ในการพัฒนาการท�ำงานของ อสม. ในภาพรวมให้มปี ระสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้ ไป (Primary Health
Care Division, 2013) จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึง่ ทีต่ งอยู
ั ้ ภ่ าคตะวันออกของประเทศไทย
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติดกับจังหวัดบุรรี มั ย์และ
นครราชสีมา ทิศใต้ตดิ กับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุร ี ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดปราจีนบุร ี จังหวัดสระแก้วแบ่งพืน้ ทีก่ ารปกครองเป็น 9 อ�ำเภอ
ดังนี้ 1) อ�ำเภอเมืองสระแก้ว 2) อ�ำเภอคลองหาด 3) อ�ำเภอตาพระยา 4) อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
5) อ�ำเภอวัฒนานคร 6) อ�ำเภออรัญประเทศ 7) อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ 8) อ�ำเภอโคกสูง และ
9) อ�ำเภอวังสมบูรณ์ มีจำ� นวน 58 ต�ำบล 731 หมูบ่ า้ นและ 161,032 ครัวเรือน (Department
of Provincial Administration, 2014)
สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัด อันดับ 1 ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตวาย และโรคตับแข็ง ตามล�ำดับ (Department of Provincial
Administration, 2014) ซึง่ จะพบว่าเป็นโรคทีส่ ามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับ อสม.
ของจังหวัดสระแก้ว ปจั จุบนั มี อสม. จ�ำนวนทัง้ สิน้ 8,877 คน ท�ำหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบ
สุขภาพของประชาชนในหมูบ่ า้ นและชุมชน จ�ำนวน 161,032 หลังคาเรือน มีความครอบคลุม
อสม. 1 คนต่อ 18 หลังคาเรือน ยังขาด อสม. จ�ำนวน 2,108 คน และปี 2558 ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้กำ� หนดเป้าหมายให้มกี ารอบรม อสม. อีกจ�ำนวน 500 คน
(Department of Provincial Administration, 2014) เพือ่ รองรับการบริการทางสุขภาพ
ในชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพและทัวถึ
่ งมากขึน้ จากความส�ำคัญของบทบาท อสม. และ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องการศึกษาถึงลักษณะแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ และ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงานของ อสม. ให้ประสบความส�ำเร็จ เพือ่
เป็ น แนวทางให้ก ระทรวงสาธารณสุข และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งได้น� ำ ไปออกแบบ
การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของ อสม. ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพดีเยีย่ มและมีความสุข อันจะส่งผลให้สขุ ภาพของประชาชนไทยโดยรวม
ดีขน้ึ และท�ำให้เป็ นปจั จัยส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติมคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ตามไปด้วย
ค�ำถามการวิ จยั
ั ยของการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมูบ่ า้ น
1. ปจจั
จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย เป็ นอย่างไร
2. ปญั หา อุปสรรคและวิธกี ารแก้ไข ในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิของ
์
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย มีอะไรบ้าง
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3. รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
์
จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปจั จัยในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข
์
ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาปญั หา อุปสรรค และวิธกี ารแก้ไข ในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข
์
ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข จังหวัด
์
สระแก้ว เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2557
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีจ่ ะศึกษาหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informant) ได้แก่ อสม. ดีเด่นประจ�ำปี
2557 ของจังหวัดสระแก้ว ไม่จำ� กัด เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนาและอาชีพ วิธกี าร
สุม่ ตัวอย่าง เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจงทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
(purposive sampling) จากตัวแทนทุกอ�ำเภอในจังหวัด อ�ำเภอละ 1 คน เป็นจ�ำนวน 10 คน
เมือ่ ข้อมูลอิม่ ตัวแล้วจะหยุดเก็บข้อมูล (theoretical saturation) การเข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักโดยติดต่อผ่านผูน้ �ำชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของท้องถิน่ นัน้
เครื่องมือการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขีน้ ตามแนวคิดของ
Patton (1990) เครือ่ งบันทึกเสียง ซึง่ จะบันทึกเสียงไว้ทกุ ค�ำพูดแล้วก็จะเก็บเป็นความลับ
ไม่เปิดเผย นอกจากการเผยแพร่ในเชิงวิชาการและก่อนการด�ำเนินเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้
ขออนุ ญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนทุกครัง้ เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลอนุ ญาตจึงจะท�ำการเก็บข้อมูลได้
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถยกเลิกการให้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ ข้อมูล
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จากรายงานการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลรายงานผลการปฏิบตั งิ าน การสังเกตสถานที่
ท�ำงานจริง และบันทึกต่างๆ เป็ นต้น ระยะเวลาการด�ำเนินการนัดหมายและสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ตัง้ แต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากนัน้ น�ำเครือ่ งบันทึกเสียง
มาถอดเป็ นข้อความบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
การจัดการข้อมูล (data management)
ผูว้ จิ ยั จัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลเสียงลงทังในคอมพิ
้
วเตอร์และ CD จากนัน้
ได้ถอดเทปข้อมูลและพิมพ์ขอ้ มูลบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และ CD ข้อมูลของผูใ้ ห้ภาษณ์
ทัง้ หมดจะเก็บเป็ นความลับและไว้ในตูส้ ว่ นตัวของผูว้ จิ ยั มีกุญแจปิด ป้องกันผูอ้ ่นื น�ำไป
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
การวิ เคราะห์ข้อมูล (data analysis)
ใช้วธิ กี ารสรุปและตีความหมายของข้อมูลแล้วสร้างมโนทัศน์ขน้ึ โดยอาศัยความไว
ทางทฤษฏีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Atlas Ti รุน่ 6.2 ช่วยในการจัดระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 3 ขัน้ ตอนตามล�ำดับดังนี้ (Strauss and Corbin, 1998)
1. ขันการเปิ
้
ดรหัส (open coding) เป็นการวิเคราะห์หาความสอดคล้องสะท้อน
ประเภทหรือแก่นในข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาเปิ ดรหัสชนิดอ่านทีละ
บรรทัดหากมีขอ้ ความใดทีบ่ ่งบอกถึงปจั จัยการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงาน
ปญั หาและอุปสรรค และรูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ก็จะท�ำรหัสไว้
2. ขันการหาแก่
้
นของรหัส (axial coding) ทีเ่ ป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อ มูล หรือ ชี้บ่ ง ลัก ษณะของข้อ มูล ที่บ่ ง บอกถึง ป จั จัย การสร้า งแรงจูง ใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์
ั
ในการท�ำงาน ปญหาและอุ
ปสรรค และรูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
คร
์
สาธารณสุข ต่อจากการเปิดรหัส
3. ขัน้ การเลือกรหัส (select coding) เป็ นการน�ำเอาประเภทและความสัมพันธ์
ั ยการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
หรือแก่นของข้อมูลมาอธิบายบริบทหรือปรากฏการณ์ของปจจั
ั
ในการท�ำงาน ปญหาและอุ
ปสรรค และรูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
คร
์
สาธารณสุขทีพ่ บ
ความน่ าเชื่อถือของงานวิ จยั
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลด้วยวิธเี ก็บข้อมูลจากหลายทาง ทัง้
การสัมภาษณ์และการสังเกต เพือ่ ตรวจสอบและให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม และใช้การตรวจสอบ
สามเส้าด้านการตีความระหว่างนักวิจยั ร่วมกับการน�ำข้อมูลกลับไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครัง้ หลังการวิเคราะห์ขอ้ มูลสิน้ สุดลง อีกทัง้ ได้น�ำบริบททีศ่ กึ ษาเข้ามา
ร่วมในการวิเคราะห์
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ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ผลการวิ จยั
จากการศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ั
ประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และปญหาอุ
ปสรรคทีพ่ บในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิในการท�
ำงาน
์
ของ อสม. จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ อสม. ดีเด่น จังหวัดสระแก้ว
ปี 2557 จ�ำนวน 10 สาขาๆ ละ 1 คน รวมทังสิ
้ น้ 10 คนนัน้ เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน
อายุต่ำ� สุด 43 ปี สูงสุด 65 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ อายุน้อยกว่า 45 ปี จ�ำนวน 3 คน
อายุ 45-50 ปี จ�ำนวน 3 คน อายุ 51-55 ปี จ�ำนวน 2 คน และอายุมากกว่า 61 ปี จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา วุฒปิ ระถมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 5 คน ประกาศนียบัตรการศึกษาชัน้ สูง
จ�ำนวน 1 คน และปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน
ผลการศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอโดยเทียบเคียงจากองค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิตามแนวคิ
ด
์
ของ McClelland (1987) และประยุกต์กบั แนวคิดทฤษฏีการจูงใจทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
น�ำเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยในการสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ั ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่ามีปจจั
สองปจั จัยหลัก ได้แก่
		
1.1 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ จากปัจจัยภายในตน เป็ นพลังใจส่วนตน
ของ อสม. ทีต่ อ้ งการจะแสดงพฤติกรรมการท�ำงานให้เป็นเลิศโดยไม่มใี ครบังคับ เป็นการคิด
เชิงบวกเพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อ ต้องการเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละ
ต้องการท�ำงานให้ดขี น้ึ กว่าเดิมเสมอ คุณลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ภายในตน
ได้แก่
			
1.1.1. มุ่งมันตั
่ ง้ ใจท�ำงานโดยไม่ย่อท้อ เป็ นแรงผลักจาก
ภายในจิตใจของอสม.ทีจ่ ะมุง่ ท�ำงานให้สำ� เร็จแม้มอี ปุ สรรคจะคิดเชิงบวกเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมาย ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ตัง้ แต่ทำ� งานมา
ั ได้แนะน�ำ
ก็ 20 กว่าปี ไม่เคยท้อ เพราะในจิตใจมีความสุขดีทไ่ี ด้พดู คุย ได้แก้ปญหา
ให้ชาวบ้านด้วยใจและสนุกทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือสังคม” (คนที่ 2) สอดคล้องกับ ค�ำกล่าว
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อกี ท่าน ทีก่ ล่าวว่า “บางครัง้ ก็รสู้ กึ ว่าท้อ ทีว่ า่ คนในชุมชน
ของเรา จะรอแต่ให้เราไปท�ำให้ เขายังไม่ทำ� ด้วยตัวเอง ต้องเราให้เราไปบอกนะ
ยังท้ออยูต่ รงนี้ แต่วา่ จะพยายามความส�ำเร็จมันไม่เหนือความพยายามเนอะ
ท้อแต่ไม่ถอยค่ะ ต้องสูต้ ่อ” (คนที่ 1)
			
1.1.2 มุง่ เป้าหมายของงานเป็นส�ำคัญ เป็นการเห็นความส�ำคัญ
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กับงานหรือประโยชน์ของสังคมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้
ข้อมูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ต้องไม่เอาตัวเองเป็นตัวตัง้ อันดับแรก เอาความส�ำเร็จ
ของงานเป็ นทีต่ งั ้ ” (คนที่ 9)
			
1.1.3 ตัง้ ใจจะแสดงพฤติก รรมเป็ น แบบอย่า งที่ดี เป็ น
ความต้องการทีจ่ ะแสดงความเป็ นเลิศในการท�ำงานเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้
เป็ นการพัฒนาผูอ้ ่นื ในภาพรวม ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า
“เราก็เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั เขา ครอบครัวก็อยูก่ นั อย่างปกติสขุ ไม่มอี ะไร ก็ถอื ว่า
ตัวของเราก็เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการท�ำงาน พอเวลาไปพูดอะไรเขาก็จะเชือ่ ”
(คนที่ 8)
ั
			
1.1.4 มุง่ มันท�
่ ำงานให้ดกี ว่าเดิมเสมอ เป็นการรูจ้ กั คิดแก้ปญหา
ด้วยตนเองโดยมีความสามารถคิดสร้างสรรค์หานวัตกรรมในการท�ำงานเพือ่ ให้
ผลงานดีขน้ึ เสมอ ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ได้ทำ� นวัตกรรม
มะกรูดทากันยุง เอามะกรูดดองใส่เหล้าขาว ใช้ทาแล้วป้องกันยุงได้ เป็ น
นวัตกรรมแล้วก็เอาใส่สเปรย์พน่ ข้างๆ ก็ไม่มยี งุ มะกรูดทีเ่ ราดองก็เอามาใส่ถว้ ย
วางไว้ ยุงก็ไม่มากวนเรา ศึกษาเอง ก็เอาลูกมะกรูดบดก็จะมีน้�ำมันหอมระเหย
ก็เอาใส่โอ่งน�้ ำ ก็ป้องกันยุงวางไข่เพราะมันมีน้� ำมันหอมระเหย มันมีน้� ำมัน
เคลือบผิวน�้ำ” (คนที่ 4)
		
1.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จากปั จจัยภายนอกตน เป็ น พลัง ใจ
ภายนอกของ อสม.ทีไ่ ด้รบั จากการแสดงความชืน่ ชม ยกย่อง สนับสนุน จากบุคคลใกล้ชดิ และ
กลุม่ บุคคลอืน่ จนเกิดพลังในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงาน สามารถแบ่งเป็น
ระดับ ได้ 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับครอบครัว 2) ระดับชุมชน และ 3) ระดับหน่วยงาน ผูน้ �ำ
และเครือข่ายชุมชน ได้แก่
			
1.2.1 ระดับครอบครัว เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากการสนับสนุน
จากบุคคลในครอบครัวให้การสนับสนุนการท�ำงานอสม.จนประสบความส�ำเร็จ
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในระดับนี้ ได้แก่
			
(1) ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว เป็นก�ำลังใจจากบุคคล
ใกล้ชดิ ได้แก่ ครอบครัวในการสนับสนุนการท�ำงานจนเกิดแรงผลักดันให้ทมุ่ เท
ท�ำงานหนักดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “คนในครอบครัวเป็น
แรงจูงใจทีส่ นับสนุนในการเป็น อสม. พ่อบ้านฉันเขาก็ให้กำ� ลังใจ และลูกก็เรียน
กันหมด แม่ทำ� ไปเถอะสิง่ ไหนทีแ่ ม่ทำ� แล้วดีชว่ ยเหลือสังคม พ่อก็หยุดเถอะเรา
ก็ชว่ ยไป ชีวติ เราก็แค่นเ้ี รียนมาก็นอ้ ยช่วยเหลือคนให้มชี วี ติ ฉันก็ทมุ่ เทมา คุณหมอ
พาไปไหนก็ไป เอาทุกอย่าง” (คนที่ 6)
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1.2.2 ระดับชุมชน เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากการสนับสนุนจาก
ประชาชนในชุมชมให้การสนับสนุนและร่วมมือ การท�ำงาน อสม. จนประสบความส�ำเร็จ
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในระดับนี้ ได้แก่
			
(1) มีความรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากการช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชน เป็นพลังใจของอสม.ทีไ่ ด้รบั จากผูท้ อ่ี สม.ดูแลหรือช่วยเหลือ
ทางสุขภาพหรือช่วยชีวติ ในยามวิกฤตได้สำ� เร็จ จนสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ในการท�ำงานของ อสม. ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ฉันก็มาคิดว่า
เราแค่ อสม. ตัวน้อยๆ เราท�ำไมถึงไปช่วยชีวติ เขาได้ ดีใจ เมือ่ เขาเห็นเราอยูท่ ไ่ี หน
ก็ยกมือไหว้วา่ ถ้าไม่ได้ป้าคงตายไปแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้” (คนที่ 10)
			
(2) การสร้างพระคุณจาการช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็นการสร้างพลังอ�ำนาจ
จากการช่วยเหลือผูอ้ น่ื เพือ่ ให้งานส�ำเร็จในบางโอกาสทีต่ อ้ งการ เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มักให้ความส�ำคัญกับผูท้ เ่ี คยมีบญ
ุ คุณ ดังค�ำกล่าว
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “นิสยั ก็มที งพระเดช
ั้
พระคุณ มีพระเดชต้องเอา
พระคุณมาด้วยในการท�ำงาน” (คนที่ 8)
			
1.2.3. ระดับหน่วยงาน ผูน้ �ำและเครือข่ายชุมชน เป็นแรงจูงใจ
ทีเ่ กิดจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน ผูน้ �ำชุมชนและเครือข่ายต่างๆทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ในชุมชมให้การสนับสนุนและร่วมมือการท�ำงาน อสม. จนประสบความส�ำเร็จ
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในระดับนี้ ได้แก่
			
(1) ได้รบั การสนับสนุน ยกย่อง ชืน่ ชม จากเจ้าหน้าทีท่ ท่ี ำ� งานด้วย
เป็นความรูส้ กึ มีความสุขใจจากการได้รบั การสนับสนุนจากทีมงานเป็นตัวแทน
ส่งประกวดและสามารถท�ำให้ทมี งานเหล่านัน้ ประสบความส�ำเร็จไปด้วยกัน
จากการได้รบั เลือกเป็ น อสม. ดีเด่นโดยไม่หวังเงินตอบแทน ดังค�ำกล่าวของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ฉันว่ายังไงก็ได้ขอให้คนรอบข้างหรือว่าคนทีส่ ง่ เสริมฉัน
ได้ดหี รือว่ามีหน้ามีตา ยิม้ แย้มแจ่มใสออกมา เงินทองฉันไม่เกีย่ ว เมือ่ ก่อนฉันเป็น
อสม. ไม่คดิ ว่าจะได้เงิน 600 บาทนี่ ฉันก็ทำ� ของฉันมา รางวัลก็เป็นแรงจูงใจทีใ่ ห้
ฉันท�ำความดีขน้ึ ไป แต่กอ่ นฉันก็ไม่มอี ะไรอยูใ่ นดงในปา่ ได้ไปพักทีโ่ รงแรมหรูๆ
คุณหมอพาไป ถ้าเราไม่ได้เป็น อสม. ตัวน้อยๆ เราคงไม่ได้ไปไม่ได้กนิ อาหารดีๆ
ไปเต้นออกก�ำลังกาย ไปเต้นโชว์อยูท่ โ่ี รงแรม ค่าน�้ำมันเราก็ไม่เป็นไร เราเสียสละ
คือว่าเราได้พฒั นาสมอง สมองก็ไม่ฝอ่ แล้วไม่ตอ้ งเครียดอะไร ใครจะว่ายังไงฉัน
ฉันกลับบ้านก็ทำ� หน้าทีแ่ ม่บา้ น หุงข้าว ต้มแกงของฉันอย่างนี้แหละ” (คนที่ 10)
			
(2) ได้รบั การสนับสนุนจากเพือ่ นอสม. เป็นความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
และเป็ นก�ำลังใจที่เพื่อนอสม.หรือทีมงานด้วยกันร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน
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นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ ์

เพื่อชุมชนอย่างเต็มที่ ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “แล้วก็
เพือ่ นๆ อสม. อีกจุดหนึง่ ทีช่ ว่ ยกันท�ำงานในหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้คนในชุมชนปลอดโรค
นีค่ อื สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จในการท�ำงานด้าน อสม. คนในครอบครัวทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ”
(คนที่ 2)
			
(3) ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาธารณสุข อบต. โรงเรียน ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ส�ำเร็จ
ต้องมีทมี เพือ่ น อสม. หมอ และมีคนในชุมชนให้ความร่วมมือ ถ้าคนในชุมชนไม่ให้
ความร่วมมือ แล้วคนๆ เดียวท�ำด้วยตัวเองไม่มโี อกาสทีจ่ ะประสบผลส�ำเร็จ ต้องท�ำ
หลายๆ คนหลายๆ ฝา่ ย เทศบาลให้ความร่วมมือ โรงเรียน ครอบครัว” (คนที่ 1)
			
(4) ได้รบั การสนับสนุนจากทีมและผูเ้ กีย่ วข้องทังหมด
้ ดังค�ำกล่าว
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ทีมต้องเป็ นทีข่ อ้ หนึ่ง ถ้าขาดทีมก็ไม่สำ� เร็จ
มีนอ้ ย สองครอบครัวให้การสนับสนุน ลงช่วยด้วยทังสามี
้ ทงลู
ั ้ ก ท�ำงานเป็น อสม.
ไม่ใช่วา่ จะท�ำคนเดียวแล้ว มันก็ประกอบกันหลายอย่าง ถ้าไม่มคี ณ
ุ หมอ ไม่มอี าจารย์
ไม่มผี นู้ ำ� สูงๆ ฉันก็ไม่มวี นั นี้ ถ้าไม่มฉี นั คุณหมอก็ไม่ได้ความรูจ้ ากฉันนิดๆ หน่อยๆ ไป
ทีฉ่ นั ประสบความส�ำเร็จก็เพราะอาจารย์ ความรูเ้ ล็กๆ น้อยๆ ของฉันและก็พน่ี อ้ ง
อสม. ช่วยเหลือพีน่ อ้ งของเราในชุมชน และครอบครัวของเราอีกด้านหนึง่ ทีข่ าดไม่ได้
คือลูก พ่อบ้าน ทีส่ นับสนุน ถึงแกไม่ไปแกก็เช็ครถให้ ดูยางมังดู
่ ลมมัง่ ว่าไปแล้ว
ปลอดภัยไหม” (คนที่ 7)
			
(5) ความร่วมมือจากผูน้ �ำในชุมชน เป็ นแรงจูงใจทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือของผูน้ ำ� ในชุมชนซึง่ เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความนับถือจากประชาชน สามารถ
สนับสนุนงบประมาณหรืออ�ำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลืองาน อสม. จนส�ำเร็จได้
ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “คนในชุมชน ผูน้ ำ� ด้วยคือ ผูใ้ หญ่บา้ น
ให้การสนับสนุนในการท�ำงานด้าน อสม. เป็นอย่างดี ผูน้ ำ� ก็มสี ว่ นช่วยงานด้าน อสม.
ขับเคลือ่ นไปได้ดว้ ยดี หลักๆ ก็มเี ท่านี้ทช่ี ว่ ยขับเคลือ่ นงานด้าน อสม.” (คนที่ 2)
			
(6) ได้รบั การเชิดชูยอมรับจากสังคม เป็นความรูส้ กึ เป็นเกียรติ
และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั การประกาศผลแห่งความส�ำเร็จและเป็ นแรงกระตุน้ ให้
พัฒนางานให้ดขี น้ึ ต่อไป ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “รางวัล
ท�ำให้ผมมีจติ ใจกระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงานต่อไป และเป็นสิง่ ทีท่ ำ� งาน อสม. ไม่ทอ้
เนื่องจากท�ำเต็มทีแ่ ล้วก็เห็นสิง่ ตอบแทนกลับมาคือของรางวัล ไม่ว่าจะเป็ น
ใบประกาศต่างๆ นีค่ อื ความภาคภูมใิ จทีท่ ำ� ให้การท�ำงาน อสม. ไม่ทอ้ ครับ ถ้าไม่ม ี
การประกวดก็ไม่เห็นว่าตัวเราเองมีดอี ย่างไร ถ้าได้ประกวดก็รวู้ า่ ตนเองได้เข้าไป
แข่งกับคนอืน่ ๆ ก็จะพัฒนาตนเอง เพราะว่าได้พบปะกับหลายๆ คนก็จะเป็ น
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ประสบการณ์ให้กบั ชีวติ คิดว่าการประกวดดีกว่าไม่ประกวด” (คนที่ 2)
			
(7) การได้ ร ับ เกีย รติเ ฝ้ ารับ พระราชทานรางวัล จาก
พระบรมวงศานุวงศ์ตอ่ ไป ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “นีเ่ ป็นเหตุ
ของการท�ำงานของเราแล้วท�ำให้เราได้เข้าเฝ้า ถ้าเราไม่ได้ทำ� งานแบบนีเ้ ราก็จะไม่ได้
เข้าเฝ้า ถือว่าการท�ำงานก็เป็ นส่วนหนึ่งทีไ่ ด้เข้าเฝ้านะคะ” (คนที่ 8)
2. ปัญหา/อุปสรรค ในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข
์
ประจ�ำหมูบ่ า้ น ในการท�ำงาน อสม. จากการศึกษา พบปญั หาและอุปสรรค ดังนี้
		
2.1 ระบบการจัดการด้านภาระงานของอสม.ยังไม่เหมาะสม เป็น
ความรูส้ กึ ของ อสม. ว่างานเยอะขึน้ เมือ่ เทียบกับตอนทีท่ ำ� งาน อสม. โดยไม่มคี า่ ปว่ ยการ
ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “เป็น อสม. สมัยก่อนก็มมี าประชุม มีขา่ วอะไรเกีย่ วกับสาธารณสุขก็ไปแจ้ง
ให้ชมุ ชนรู้ สมัยก่อนบทบาท อสม. ก็ไม่มบี ทบาทมากเท่ากับ อสม. ทุกวันนี้” (คนที่ 1)
สอดคล้องกับอีกท่านหนึ่งทีก่ ล่าวว่า “แต่มคี วามรูส้ กึ นะ ตัง้ แต่มคี า่ ปว่ ยการมา อสม. งาน
จะเยอะมาก แต่กอ่ นเราท�ำงานเราไม่ตอ้ งมี paper เราท�ำงานของเราไป แต่ทกุ วันนี้ตอ้ งมี
paper เยอะมาก” (คนที่ 1)
		
2.2 ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเท่าทีค่ วร เป็นการท�ำงาน
ั
ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนเท่าทีค่ วร ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “อีกอย่างหนึ่งก็ปญหา
จากตัวชาวบ้าน คือส่วนใหญ่จะให้แต่ อสม. ท�ำ ขาดความร่วมมือในการช่วยในด้านการป้องกัน
ชาวบ้านจะมุง่ เน้นให้แต่ อสม. ท�ำนี่แหละคือปญั หา” (คนที่ 2)
		
2.3 การเดิ นทางเพื่อเข้าถึงประชาชนล�ำบาก เนื่องจากพื้นที่
ในบางหมูบ่ า้ นกว้างและทีต่ งั ้ บ้านเรือนห่างไกลกัน ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “มีอยูค่ ะ่ อุปสรรค คือ
หมูบ่ า้ นฉันเป็นหมูบ่ า้ น มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 7,500 ไร่ มันกว้างมันอยู่ 5 โซน แต่ละกลุม่ มีอปุ สรรค
คือว่าขับรถไปกลุม่ นัน้ กลุม่ นี้ไปแต่กลุม่ นี้ ไปแต่กลุม่ ล�ำบาก” (คนที1่ 0)
		
2.4 อสม.บางคนรายได้ครอบครัวน้ อย เนื่องจากภาระงาน อสม.
บางอย่างจ�ำเป็ นต้องใช้เงินเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกเช่นการใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง
ไปดูแลสุขภาพประชาชน ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีคา่ น�้ำมัน หรือค่าพาหนะเดินทาง ส�ำหรับ อสม.
บางคนทีม่ รี ายได้น้อยจึงเป็ นอุปสรรคต่อการท�ำงาน ดังค�ำกล่าวทีว่ ่า “อุปสรรคทีพ่ น้ื ๆ
ทีเ่ ห็นก่อนก็คอื เกีย่ วกับรายได้ทางครอบครัวน้อย” (คนที่ 5)
3.วิ ธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่
		
3.1 การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อขอความร่วมมือ ดังค�ำกล่าวของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางท่านทีก่ ล่าวว่า “ใช้การพูดคุย ขอความร่วมมือในการท�ำงาน นอกจากพูดคุย
กับเขาแล้วก็เพิง่ เสียงตามสายด้วย เพราะว่าการพูดเสียงตามสายจะพูดเน้นย�้ำบ่อย
เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้เขาช่วยท�ำงาน ช่วยดูแลคนในครอบครัวเขาอีกส่วนหนึง่ ตรงนีน้ ่าจะช่วย
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ได้อกี ทางนึ่ง” (คนที่ 2)
3.2 มีภาวะผูน้ �ำ มีตำ� แหน่ งผูน้ �ำอื่นในชุมชน โดยการท�ำงานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่นเพือ่ ให้ประชาชนให้การยอมรับ โดยมากมักมีต�ำแหน่ งในชุมชนอย่างอื่นด้วย
นอกจาก อสม. อีกทังยั
้ งเป็นโอกาสในการแจ้งข่าวงาน อสม.ด้วย ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บางท่านทีก่ ล่าวว่า “ดิฉนั เป็นประธานกองทุนสวัสดิการ เป็นเลขาสภาองค์กรชุมชน เป็นกรรมการ
กองทุน สปสช. ของเทศบาล เป็ นแกนน�ำออกก�ำลังกาย เป็ นอาสาสมัครแคร์กฟ๊ิ เวอร์
ดูแลผูป้ ว่ ย เป็นแกนน�ำออกก�ำลังกายด้วยกับผูส้ งู อายุกเ็ ชิญไปสอนร�ำไม้พอง แต่สว่ นใหญ่
จะเต้นแอโรบิก น�ำเต้นแอโรบิก” (คนที่ 1)
สรุปผลการวิ จยั
แรงจูงใจในการท�ำงานเป็ นสิง่ ที่ผลักดันให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมออกมา
โดยมีความหวังมีเป้าหมาย แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นแรงจูงใจทีส่ �ำคัญทีท่ �ำให้บุคคล
ประสบความส�ำเร็จเนื่องจากมุ่งเน้นการท�ำงานให้บรรลุตามเป้าหมายเป็ นหลักส�ำคัญ
โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้กระท�ำต่อไปได้ดกี ว่าเดิม รวมทัง้
การมุง่ มันทุ
่ ม่ เทท�ำงานและแก้ไขปญั หาอุปสรรค โดยไม่ลดละความพยายามจนกระทัง่
ประสบผลตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ั ปสรรคทีพ่ บ แนวทางแก้ไข และสร้างรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ในการท�ำงานของ อสม. ปญหาอุ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงานของ อสม. จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิของ
์ อสม. โดยเทียบเคียงกับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของ
์ McClelland
(1987) ทีป่ ระกอบด้วย การตังเป
้ ้าหมายทีเ่ ป็นไปได้ ความพยายามและความมุง่ มันเพื
่ อ่ ผลส�ำเร็จ
และรูปแบบการสร้างแรงจูงในการท�ำงานของมหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa,
2014) ทีป่ ระกอบด้วยการจูงใจ การมุง่ เป้าหมายและสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ เพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จ
และปรัชญาของมด ข้อที่ 1 ทีก่ ล่าวว่า มดไม่ละความพยายาม หากมุง่ หน้าไปทางใดแล้ว
แม้เกิดอุปสรรค ทางถูกปิ ดกัน้ มันก็จะพยายามหาทางเดินทางอื่นมันจะไต่ขน้ึ ไต่ลงไป
รอบๆ มัน มันจะมองหาทางอืน่ เสมอ ปรัชญาข้อนี้ให้ขอ้ คิดว่า จงอย่าละความพยายาม
ในการหาหนทางไปสูส่ งิ่ ทีห่ มายมาดไว้ (Rohn, 2014)
จากนัน้ จึงเสนอเป็ น (ร่าง) โมเดลมด : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ของ อสม. ในประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 1
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ�จากปั จจัยภายในตน

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ�จากปั จจัยภายนอกตน

-มุ่งมั�น

-ครอบครัว

-มุ่งเป้าหมาย

-ชุมชน

-มุ่งเป็ นแบบอย่ างที�ดี

-หน่ วยงาน ผู้นําและเครือข่ ายชุมชน

-มุ่งคิดสร้ างสรรค์

ภาพที ่ 1 โมเดลมด : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
์
ในประเทศไทย

จากภาพที่ 1 แสดงโมเดลมด : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
คร
์
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย เป็ นโมเดลทีอ่ ธิบายถึงรูปแบบ
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของ อสม. ในการท�ำงานด้านสุขภาพให้บรรลุผลส�ำเร็จ
โมเดลมดนี้เปรียบ อสม. เป็นเสมือนมดงานทีม่ หี น้าทีห่ าอาหารมาเก็บตุนไว้กนิ ให้เพียงพอ
ในทุกฤดูโดยไม่ลดละความพยายามและฝา่ ฟนั อุปสรรคไปจนสูส่ งิ่ ทีห่ มายได้สำ� เร็จ
โมเดลมด หรือ รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข
์
ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ั ยภายในตน และ 2) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจจั
ั ยภายนอกตน โดย แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
จากปจจั
ั ยภายในตน เป็นพลังใจส่วนตนของ อสม. ทีต่ อ้ งการจะแสดงพฤติกรรมการท�ำงาน
จากปจจั
ให้เป็ นเลิศโดยไม่มใี ครบังคับ เป็ นการคิดเชิงบวกเพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
โดยไม่ย่อท้อ ต้องการเป็ นแบบอย่างที่ดแี ละต้องการท�ำงานให้ดขี ้นึ กว่าเดิมเสมอ
คุณลักษณะเด่นของบุคคลกลุม่ นี้ได้แก่ มุง่ มันท�
่ ำงานโดยไม่ยอ่ ท้อ มุง่ เป้าหมายของงาน
เป็ น ส�ำ คัญ มุ่ ง เป็ น แบบอย่ า งที่ดี และมุ่ ง คิด สร้า งสรรค์ ส่ ว นแรงจู ง ใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์
จากปจั จัยภายนอกตน เป็ นพลังใจทีเ่ กิดจากการได้รบั การยอมรับ การยกย่อง ชมเชย
สนับสนุน จากบุคคล กลุม่ บุคคล หน่วยงานและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยเหลือการด�ำเนิน
กิจกรรม หรือเอือ้ และสนับสนุนให้ตนเกิดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิในการท�
ำงานจนเกิดผลส�ำเร็จ
์
ในทีส่ ุด แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่1) ระดับครอบครัว ได้แก่ ได้รบั การสนับสนุ น
จากบุคคลในครอบครัว 2) ระดับชุมชน ได้แก่ ได้รบั การยอมรับจากประชาชนในชุมชน
มีพลังอ�ำนาจจากความดีทเ่ี คยช่วยเหลือผูอ้ น่ื และ 3) ระดับหน่วยงาน ผูน้ �ำและเครือข่าย
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ชุมชน ได้แก่ ได้รบั การสนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจจากทีมเดียวกัน ทีมผูน้ �ำและเครือข่ายชุมชน
หน่วยงานอืน่ และสังคมจากการเชิดชูเกียรติ
การอภิ ปรายผล
จากการศึกษาครัง้ นี้พบประเด็นทีน่ �ำสูก่ ารอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ั ยในการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
วัตถุประสงค์ขอ้ ทีห่ นึ่ ง ศึกษาปจจั
คร
์
สาธารณสุข ประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย จากการศึกษาพบปจั จัย
ในการสร้างแรงจูงใฝส่ มั ฤทธิ ์ของอสม.ประกอบด้วย สองส่วนได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจั จัยภายในตนและ 2) การสร้างแรงจูงใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจั จัยภายนอกตน
ปัจจัยแรก การสร้างแรงจูงใฝ่ สมั ฤทธิ์จากปัจจัยภายในตน พบว่าบุคคลทีม่ กี ารสร้างแรงจูง
ใฝส่ มั ฤทธิ ์จากปจั จัยภายในตน มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ มุง่ มันท�
่ ำงานโดยไม่ยอ่ ท้อ
มุง่ เป้าหมายของงานเป็นส�ำคัญ มุง่ เป็นแบบอย่างทีด่ ี และมุง่ คิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนางาน
ให้ดกี ว่าเดิมเสมอ สอดคล้องกับ Kean Wonthaneeyatrakul (2010) ทีพ่ บว่าผูเ้ รียน
ทีม่ แี รงจูงใจในตนสูงจะมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ป็ นผูก้ �ำหนดเป้าประสงค์ ตัง้ ใจท�ำงานให้สำ� เร็จ
ตามเป้าประสงค์ทว่ี างไว้ และคิดว่ารางวัลไม่ใช่สงิ่ ของแต่เป็ นเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ
และมีความมุง่ มันแน่
่ วแน่ต่อแผนงานสูง สอดคล้องกับ McClelland (1987) ทีก่ ล่าวว่า
บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิสู์ ง มีความต้องการ 3 ประการได้แก่ ความต้องการความส�ำเร็จ
ความต้องการความผูกพันและความต้องการพลังอ�ำนาจ และมีการตังเป
้ ้ าหมายทีเ่ ป็นไปได้
มีความพยายามและความมุง่ มันเพื
่ อ่ ผลส�ำเร็จ ส�ำหรับ ปัจจัยที่สอง การสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์จากปัจจัยภายนอกตน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับครอบครัว
2) ระดับชุมชน และ 3) ระดับหน่วยงาน ผูน้ �ำและเครือข่ายชุมชน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ruthairat Chidmongkol and Pramrudee Boribal (2012: 98-108) พบว่าปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของนั
์ กศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
สูงสุดได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น รองลงมาได้แก่ บรรยากาศในการเรียน
เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Pranee Prawitchapram et al. (2012) ทีศ่ กึ ษา
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปจจั
ั ยทีม่ ผี ลมากทีส่ ดุ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร รองลงมาได้แก่
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าปจจั
เพือ่ นร่วมงาน ระเบียบปฏิบตั แิ ละเงินเดือน ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้สามารถอธิบายได้วา่ โดยทัวไปหลั
่
กการพืน้ ฐานการท�ำงานอาสาสมัครนัน้
จะไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดใดดังนัน้ การอาสาเข้ามาท�ำงานของอสม.ส่วนใหญ่จงึ อาสาเข้ามา
ท�ำงานด้วยความตัง้ ใจทีต่ อ้ งการให้ความช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นต้นทุนทางความคิดทีด่ แี ละ
มองในเชิงบวกอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นการช่วยเหลือทางสุขภาพซึง่ เชื่อกันว่า
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สุขภาพทีด่ เี ป็ นยอดปราถนาของมนุษย์ ถึงแม่ร่ำ� รวยเพียงใดก็ไม่อาจซือ้ ความมีสขุ ภาพ
ทีด่ ไี ด้ แต่การสร้างเสริมสุขภาพทีด่ เี ป็ นงานทีต่ อ้ งใช้เวลายาวนานในการสังสมให้
่
เกิด
ภูมติ า้ นทานหรือสร้างให้รา่ งกายแข็งแรง และต้องแนะน�ำโดยใช้หลักการให้ความรูแ้ ละ
ปฏิบตั ิ หลายอย่างรวมกัน เช่น การแนะน�ำการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักการ 3 อ. อัน
ได้แก่ อ1. เป็นการส่งเสริมการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ครบ 5 หมูแ่ ละถูกสัดส่วน
อ2. เป็ นการออกก�ำลังกายทีส่ ม�่ำเสมอและเพียงพอ อย่าน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และ อ3.
เป็นการท�ำอารมณ์ให้สดชืน่ ไม่เครียด จะเห็นว่าในหลักการเดียวนีก้ ารจะด�ำเนินการให้สำ� เร็จ
อสม.ต้องมีทกั ษะและความสามารถหลายอย่างตัง้ แต่ความรู้ การสอน การท�ำให้ดู
เป็นตัวอย่าง การท�ำอย่างต่อเนื่องและการติดตามประเมินผล ซึง่ หาก อสม. ไม่มแี รงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์ภายในตนแล้วอาจจะยกเลิกการท�ำงานไปโดยง่าย จึงจ�ำเป็ นต้องสร้างพลังใจ
ภายในตนขึน้ มาเพือ่ ท�ำงานให้สำ� เร็จ นอกจากนีง้ าน อสม. เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน
ทัง้ ชุมชนจึงมีความจ�ำเป็นต้องขอความร่วมมือหรือท�ำงานร่วมกันในภาพรวมของชุมชน
เพื่อให้ผลงานส�ำเร็จ เช่น การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในหมู่บา้ น ถึงแม้จะมีผปู้ ่วย
ไข้เลือดออกเพียงคนเดียวแต่กม็ โี อกาสติดต่อไปยังคนอื่นได้ โดยยุงเป็ นพาหะ ดังนัน้
หากไม่รณงค์ทงั ้ หมูบ้ า้ นก็ไม่อาจป้องกันได้ จึงจ�ำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชน
ทุกคน รวมทัง้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ผูน้ �ำชุมชนและเครือข่ายทัง้ หมด ทุกคน
เป็นทังคนในชุ
้
มชนและเป็นผูม้ บี ทบาทหน้าทีท่ ำ� งานในแต่ละส่วนงาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข โรงเรียน ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น
สนับสนุนงบประมาณ เอือ้ ก�ำลังคน และเครือ่ งมือต่างๆ งานรณรงค์นจ้ี งึ จะส�ำเร็จ จะเห็นว่าการ
ท�ำงานอสม.ต้องประสานงานและเกีย่ วข้องกันบุคคลและกลุม่ บุคคลจ�ำนวนมากดังกล่าว
ซึ่งแน่ นอนการท�ำงานกับคนจ�ำนวนมากย่อมมีทงั ้ ได้รบั ความพอใจและไม่พอใจ แต่
ตามหลักจิตวิทยาคนส่วนใหญ่ชอบให้คนพอใจมากว่าไม่พอใจดังนัน้ เมือ่ อสม. ได้รบั การ
ชืน่ ชม ยกย่อง สนับสนุ นการท�ำงานจึงเป็ นปจั จัยภายนอกตนทีเ่ ป็ นพลังใจให้ อสม. มี
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้
ั อุปสรรค และวิธกี ารแก้ไข ในการสร้าง
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่สอง เพือ่ ศึกษาปญหา
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอาสาสมั
ครสาธารณสุข ประจ�ำหมูบ่ า้ น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
์
ั
จากการศึกษาปญหาอุ
ปสรรคทีพ่ บส่วนใหญ่ เห็นว่าอสม.มีภาระงานเพิม่ มากขึน้
ภายหลังจากได้รบั ค่าปว่ ยการ และการขาดความร่วมมือจากประชาชนในบางแห่งเท่าทีค่ วร
และวิธกี ารแก้ไข ได้แก่ ใช้วธิ กี ารสือ่ สารทุกรูปแบบเพือ่ ขอความร่วมมือจากประชาชน
และสร้างภาวะผูน้ �ำ โดยมีตำ� แหน่งผูน้ �ำอืน่ ในชุมชน เพือ่ แสดงให้เห็นการท�ำงานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่นเพือ่ ให้ประชาชนให้การยอมรับ โดยมากมักมีต�ำแหน่ งในชุมชนอย่างอื่นด้วย
นอกจาก อสม. อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสในการแจ้งข่าวงาน อสม.ด้วย สอดคล้องกับการศึกษา
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นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ ์

ั ยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ของ Tawatchai Weerakittikul (2009) ทีพ่ บว่า รายได้ของ อสม. เป็นปจจั
กับการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ อง อสม. ในการด�ำเนินการหมู่บา้ นจัดการสุขภาพ
ของจังหวัดพัทลุง จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่าการให้ค่าปว่ ยการเป็ นผลดีต่อ อสม.
ส่วนใหญ่แต่ประชาชนขาดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการท�ำงานของ อสม. น้อยลง
กระทรวงสาธารณสุขควรค้นหามาตรการหรือแนวทางทีจ่ ะท�ำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจ
ในบริบทของตนเอง หมูบ่ า้ นและ อสม. ต่อการได้รบั ค่าปว่ ยการ และผลลัพธ์สดุ ท้ายที่
เกิดประโยชน์นนั ้ เป็ นผลต่อประชาชนมากทีส่ ดุ จนกระทังให้
่ ความร่วมมือในการจัดการ
ด้านสุขภาพในชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพทุกด้าน บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นกลไกส�ำคัญ
ทีจ่ ะช่วยท�ำให้ประชาชนเข้าใจบริบทดังกล่าวข้างต้นและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
กับ อสม. เพื่อส่งผลให้การจัดการสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านบรรลุผลส�ำเร็จ
แนวทางการปฏิบตั ขิ องบุคลากรสาธารณสุขนัน้ ได้แก่ การพูดคุยท�ำความเข้าใจกับชาวบ้าน
โดยบุคลากรทางสาธารณสุขทุกระดับจ�ำเป็ นต้องช่วยกันท�ำความเข้าใจกับประชาชน
เนือ่ งจากบุคลากรสาธารณสุขทีท่ ำ� งานสังกัดหน่วยงานบริการระดับปฐมภูม ิ เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเป็นผูท้ ม่ี โี อกาสพบปะชาวบ้านในการท�ำงานป้องกันและควบคุมโรค
ซึง่ เป็นหน้าทีโ่ ดยตรงทีค่ วรต้องก�ำหนดในวาระการประชุมเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ว่าต้องท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับค่าปว่ ยการและการให้ความร่วมมือกับ อสม. ในหมูบ่ า้ น
ตนเองทุกครัง้ และให้มกี ารติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพือ่ น�ำผลมาปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ
ให้ดขี น้ึ เรื่อยๆ เช่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดใี นการท�ำงานกับชาวบ้านของ อสม.
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tawatchai Weerakittikul (2009) ทีพ่ บว่า สัมพันธภาพ
ของ อสม. กับ ชาวบ้าน ผูน้ �ำท้องถิน่ และบุคลากรทางสาธารณสุข มีผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทของ อสม. นอกจากนี้ อสม. ควรเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ในการประพฤติปฎิบตั ิ
ด้านสุขภาพและอื่นๆ เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของชาวบ้านและท�ำให้เกิดความร่วมมือ
ในทีส่ ดุ สอดคล้องกับการศึกษาของ Nawasanan Wongprasit (2012) ทีพ่ บว่าสมรรถนะหลัก
ของผูน้ �ำทางด้านสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญอย่างหนึ่งคือการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี (role model)
เนื่องจากเกีย่ วข้องกับการให้คำ� แนะน�ำด้านการปฎิบตั ติ นด้านสุขภาพ เช่น แนะน�ำให้
ประชาชนงดการรับประทานอาหารเค็มเพือ่ ป้องกันโรคไต หรือโรคหัวใจ แต่หาก อสม.
เองไม่ได้ปฏิบตั ดิ งั กล่าวก็ไม่อาจแนะน�ำให้ประชาชนปฏิบตั ไิ ด้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่สาม รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของอสม.สระแก้
ว
์
ประเทศไทย เป็ นอย่างไร
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการท�ำงานของ อสม.
ั ยการสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ 2์ ส่วน ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ประกอบด้วย ปจจั
จากปจั จัยภายในตน อันได้แก่ พลังใจทีเ่ กิดจากตัว อสม. เองจ�ำเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจ
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ใฝส่ มั ฤทธิ ์ในทางบวกต่อการท�ำงาน ให้ประสบความส�ำเร็จ ก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ ป็นไปได้
ด�ำเนินการตามแผนงานและทุม่ เทมุง่ มันโดยไม่
่
ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มองการบรรลุเป้าหมาย
เป็ นความส�ำเร็จในการท�ำงาน เมื่อมีอุปสรรคจะค้นหาแนวทางแก้ปญั หาและอุปสรรค
จนส�ำเร็จในทีส่ ุด การสร้างแรงจูงใจในส่วนนี้เป็ นการสร้างแรงจูงใจทีต่ นเองสร้างให้
เกิดขึน้ ได้และควบคุมได้จงึ ควรฝึกฝนให้มเี ป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอแล้วจะเกิดเป็นนิสยั ในทีส่ ดุ
และ 2) การสร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิจากป
์ จั จัยภายนอกตน ได้แก่ แรงสนับสนุน ยกย่อง
ชมเชย ให้กำ� ลังใจจากบุคคลใกล้ชดิ ครอบครัว เพือ่ นอสม.ทีท่ ำ� งานด้วยกัน บุคลากรทาง
สาธารณสุข ประชาชนในหมูบ่ า้ น ผูน้ �ำชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างแรงจูงใจ
จากภายนอกตนเป็นเรือ่ งทีต่ นเองสร้างพลังใจจากการได้รบั จากการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
กับกลุ่มบุคคล หรือบุคคลทีจ่ ะให้แรงสนับสนุ นกับตนได้ เกิดจากการสร้างความเข้าใจ
กันและกัน ความร่วมมือต่อกันจึงจะเกิดและน� ำไปสู่ความส�ำเร็จตามมา ดังสรุปไว้ใน
แผนภาพที่ 1 ข้างต้น และผลลัพธ์สุดท้ายก็จะท�ำให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ โดยรวมได้
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุขน�ำไปวางแผน
ในการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของ อสม. ในประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพ โดยควรพิจารณา
ั ยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ 2 องค์ประกอบของโมเดลมด และควรก�ำหนดนโยบายเพือ่ ให้บคุ ลากร
ปจจั
ทางสาธารณสุขได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านต่อบทบาทของ อสม.
และค่าปว่ ยการทีไ่ ด้รบั เพือ่ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการดูแลด้านสุขภาพ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กิ ติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ อสม.ดีเด่นของจังหวัดสระแก้วประจ�ำปี 2557 ทุกท่านทีใ่ ห้
ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลด้วยความเต็มใจอย่างยิง่ และขอขอบคุณผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของอ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วทีอ่ ำ� นวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ด้วยมิตรภาพทีด่ ี
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