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The purposes of this research were to compare the levels of Hardiness Personality, 

Self-esteem, and Job Empowerment which predicting the Job Performance of sub-district health 
officers in Kanchanaburi Province.  The collected data were classified into five types of group; 
sex, income, work time, level of education and work position. The 198 respondents were derived 
by a stratified random sampling technique.  Instruments employed in this study were 
questionnaires constructed by the researcher.  The data were analyzed by means of percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test, and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The findings were as follows: 
1. Job Empowerment of sub-district health officers were in the moderate level. 
2. Job Performance, Hardiness Personality, and Self-esteem of sub-district health 

officers were in the high level.                  
3. Job  Performance of sub-district health officers of  different  sex and income 

groups were  significantly  different at a  statistical  level of  .05 
4. Hardiness Personality and  Job Empowerment predicted   the  Job  Performance  of  

sub-district health officers at a percentage of  36.1, with a statistical  significant  level  of  .01 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 แนวทางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) “ มีเปาหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพของประชาชน 
ครอบครัว ชุมชนและประชาคม โดยการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ใหคนไทยทุกคนมี
หลักประกันสุขภาพ สรางความเสมอภาคทางดานสุขภาพ ปรับบทบาทภารกิจ และโครงสราง  
องคกร/กลไกของรัฐในการพัฒนาสุขภาพ สนับสนุนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ พัฒนาคุณภาพ
สถานบริการสาธารณสุขระดับตนทั้งเขตเมืองและชนบท โดยเชื่อมโยงกับระบบบริการขั้นสูง 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปญญาของระบบสุขภาพ โดยเนนการแพทยแผนไทย สมุนไพร 
และการแพทยทางเลือกทั้ งจากภูมิปญญาไทยและสากล  รวมทั้ ง อุตสาหกรรมสุขภาพ  ” 
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 2544: 35-40)  
 กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหนึ่งที่กําหนดนโยบายการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข โดยมีสถานีอนามัยเปนสถานบริการปลายสุด ซ่ึงเปนจุดเชื่อมตอระหวางชุมชนกับ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขของภาครัฐ ซ่ึงมีสถานีอนามัยอยูในสังกัดจํานวน 7,880 แหง
ทั่วประเทศ มีเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจํานวน 20,118 คน โดยที่สถานีอนามัยจะนํานโยบาย
ทางการสาธารณสุขแปลงไปสูการปฏิบัติที่อํานวยประโยชน ตอประชาชนโดยตรงและมีภารกิจใน
การจัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งทางดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค      
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพประชาชนในชนบท เนื่องจากสถานีอนามัยเปนสถานบริการ
สาธารณสุขระดับ ปลายสุดของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว จึงจําเปนที่สถานีอนามัยจะตองรับ
ภาระหนาที่ทุกประการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเปนผลสัมฤทธิ์ เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล คือผูที่ตองรับภาระหนาที่
นี้อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยที่เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจะเปนผูที่ถูกฝกใหเปนบุคลากร
สาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในงานหลาย ๆ ดาน(ประยุทธ แสงสุรินทร 2543: 49) ทั้งในดาน
งานบริการ และงานวิชาการ สําหรับในสวนบริการนั้น เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจะ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งวันหยุดราชการ จะปฏิเสธการใหบริการไมได  เจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จะทําหนาที่แทนแพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาที่ธุรการ รวมไปถึงการ
เปนนักการภารโรง นอกจากนี้สถานีอนามัยสวนใหญตองรับผิดชอบประชากรเปนจํานวนสูงถึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2

6,268 คนตอแหง โดยเฉลี่ยซ่ึงนับวายังหางจากมาตรฐานที่ควรจะเปนคือ 3,000 คนตอแหงโดยเฉลี่ย 
ยิ่งกวานั้นยังมีสถานีอนามัยที่รับผิดชอบประชากรมากกวา 7,000 คนอยูถึง 1,312 แหง และมีบางแหง
รับผิดชอบประชากรมากกวา 10,000 คน และยังพบอีกวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลรวมทั้ง
ประเทศ มีจํานวน 20,118 คนเฉลี่ยตอแหงประมาณ 2.45 คน เทียบกับกรอบอัตรากําลังที่ควรจะมี3-5 
คน นอกเหนือจากดานบุคลากรที่ไมเพียงพอแลวนั้น สถานีอนามัยก็ยังขาดแคลนอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่ทันสมัยและจําเปน ในการใหบริการทางดานการแพทย และการสาธารณสุข อยางมี
คุณภาพอีกเปนจํานวนมาก  จากสภาพการณดังกลาว ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
สถานีอนามัยจะตองรับภาระงานที่หนักเกินไป และมีความไมชัดเจนในหนาที่ ซ่ึงกอใหเกิด
ความเครียด ความเหนื่อยหนายในงาน ดังที่ Hayward (1998: 36-37) ไดกลาววา สถานที่ทํางาน เชน 
ปริมาณงานที่มากหรือนอยเกินไป งานที่มีความยากหรืองายเกินไป เปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหเกิด
ความเครียดได และผลของความเครียดตามที่ Salas & Dridkel (1996: 30, อางถึงใน ธารารัตน       
ช้ินทอง 2542: 19-20) ไดกลาวไว 1 ใน 5 ดานคือ ผลดานการทํางาน จะทําใหความถูกตองของการ
ทํางานลดนอยลง รวมถึงทํางานลาชา ปริมาณงานนอยลง  
 จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสถานีอนามัยจํานวน 150 แหง มีเจาหนาที่   
สาธารณสุข 405 คน (บัญชีรายชื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําป 2545) เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลแตละแหงตองรับภาระประชากรที่สูง มีอัตราเฉลี่ย
สถานีอนามัย 1 แหง รับผิดชอบประชากร 5,576 คน ซ่ึงสูงกวามาตรฐานที่ควรจะเปนคือ 3,000 คน 
และอัตราเฉลี่ยของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตอสถานีอนามัยหนึ่งแหงคือ 2.7 คน ซ่ึงต่ํากวา
กรอบอัตรากําลัง คือ   3-5 คน และจากการที่จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา มีการอพยพ
เคลื่อนยายหรือหลบหนีเขาเมืองของชนกลุมนอย มอญ พมา กะเหรี่ยง จากนอกประเทศมาขาย
แรงงานในอําเภอชายแดนตาง ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายงานทะเบียนตางดาวฝายแผนงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพบวา    มีชนกลุมนอยชาวตางดาวอยูประมาณ 96,508 คน และคน
กลุมนี้มักมีสุขภาพไมคอยดี มีการดําเนินวิถีชีวิตที่ไมถูกหลักสุขอนามัย เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลในฐานะผูใหบริการสาธารณสุขจึงเปนผูที่ตองเผชิญ และรับภาระในการแกไขปญหาตาง ๆ   
ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่อาจจะสงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายในงาน      
ขวัญกําลังใจต่ํา ขาดงาน เกิดความวิตกกังวลและทอแทในงาน รวมทั้งทําใหมีการโยกยายได        
จากรายงานแสดงบัญชีรายช่ือเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีของงาน        
การเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ป 2545 พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลมีการยายออกจากจังหวัดเมื่อป 2545 จํานวน 14 คน    
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 จากขอมูลที่กลาวมาแลว ทําใหเห็นวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี ซ่ึงเปนผูที่ตองชวยเหลือดูแลประชาชนนั้น จะตองประสบปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
อนามัย ที่เกิดขึ้นกับทั้งประชาชนคนไทย และชาวตางดาวอีกเปนจํานวนมาก ในขณะที่อัตรากําลัง
ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตอประชาชนไมเพียงพอ เกิดภาระการรับผิดชอบสูง นํามาซึ่ง
ปญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวของกับปจจัยหลายดาน Schermerhorn, 
Huntand & Osborn (1988: 12, อางถึงใน สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 2539:24) กลาววา การ
ปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานหนึ่งๆ จะแตกตางในแงของผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
องคประกอบตางๆ ไดแก คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะสมกับงานนั้น จึงสงผลใหเกิด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีได ความพยายามในการทํางานของบุคคล (work effort) ความ
ตั้งใจ เต็มใจของบุคคลตองานที่ปฏิบัติอยู ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความยินดีที่จะปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการทํางาน หากบุคคลมีแรงจูงใจก็พยายามทํางานนั้นใหประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง และนอกจากนั้นการสนับสนุนจากองคการ ไดแก คาตอบแทน วัสดุอุปกรณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การไดรับการนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ยุติธรรม และการบริหารงานแบบมีสวนรวม รวมทั้งการชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน ส่ิงตางๆเหลานี้จะมี
ความสัมพันธกับโอกาสที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคลดวย จึงจะทําใหบุคคลปฏิบัติงานได
ดี ดวยเหตุผลนี้เองผูวิจัยจึงสนใจปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไดแก บุคลิกภาพที่
เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเองและการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
 บุคลิกภาพที่เขมแข็งเปนคุณสมบัติภายในตัวบุคคลที่มีสวนสําคัญในการลดความเครียด
จากการทํางาน และบรรเทาความเหนื่อยหนายทอแทในการทํางาน  ดังเชนงานวิจัยของ Boyle           
et al.(1991: 850-857) และ Collins (1996:81-85, อางถึงใน จารุพร แสงเปา 2542: 82) ที่พบวา 
บุคลิกภาพที่เขมแข็งมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายและความเครียด ซ่ึงเมื่อความ
เหนื่อยหนายและความเครียดลดลงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น มีความตั้งใจในการ
ทํางาน และมีความพยายามในการปฏิบัติงานของตนอยางเต็มความสามารถทําใหเกิดการปฏิบัติงาน
ที่ดี และมีคุณภาพ อันเปนประโยชนตอผูรับบริการ และหนวยงานตอไป นอกจากบุคลิกภาพที่
เขมแข็งแลว ความภาคภูมิใจในตนเอง ก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ความภาคภูมิใจในตนเองเปนสิ่งจําเปนตอความปกติสุขของรางกาย และจิตใจของบุคคล หากบุคคล
ใดมีความภาคภูมิใจในตนเองวาตนเองมีคา มีความสามารถ รูสึกวาตนเองมีประโยชน จะทําให
บุคคลนั้นมีความพอใจในชีวิตที่เปนอยู บุคคลจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ความสามารถที่จะกระทําส่ิงตางๆ ไดบรรลุเปาหมาย ทําใหรูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจะสงผลตอการกระทํากิจกรรมอื่นๆและโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทํางาน ดังที่แนงนอย  ศรีวราธนบูลย (2534:36-44, อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:57) พบวา 
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ปญหาที่สําคัญหนึ่งในหาอันดับแรกของสมองไหลในระบบราชการ คือ ความไมภูมิใจ และ
ความรูสึกดังกลาวทําใหแสดงพฤติกรรมไดหลายทาง ทางหนึ่ง คือ ลาออกเพื่อหางานใหม จะเห็นได
วาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการทํางาน มีความรูสึก
ที่ดีตองาน ทําใหไมอยากออกจากงาน ยังผลใหบุคคลนั้นพยายามที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน นั้นมีสวนทําใหบุคคลในองคการมีความเครียดในการ
ทํางานลดลง มีความพึงพอใจในการทํางาน อีกทั้งยังมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร ดังเชนงานวิจัย
ของ วรัญญา วงศประสิทธ์ิ(2540: บทคัดยอ) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ คือ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน(r=0.6402) ดังนั้นเมื่อ
บุคคลมีความเครียดนอยลง มีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น และมีความผูกพันกับองคการจะ
ทําใหบุคคลเหลานั้นทํางานดวยความสุข และมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อองคการตอไป 
 จากขอจํากัดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่กลาวมาขางตน ประกอบกับปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญในการปฏิบัติงานดังกลาวนั้น   
ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลของจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติงานอยูใน
ระดับใด  และปจจัยทางจิตวิทยาไดแก บุคลิกภาพที่ เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเองและ             
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
หรือไม อยางไร และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน อยูในระดับใด อันทําใหเกิดประโยชนในการทําความ
เขาใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมากขึ้น และเปนแนวทางที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานของเจาหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจงัหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน  

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง   
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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ปญหาของการวิจัย 
1. บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 

และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับใด 
2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนก

ตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
3. บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 

เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีหรือไม อยางไร 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเพศแตกตางกันมี                

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
2. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมี    

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
3. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุราชการตางกันมี         

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
4. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีรายไดตางกันมี                 

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
5. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีตําแหนงงานตางกันมี        

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
6. บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในในตนเอง และการเสริมสรางพลังอํานาจใน

งาน เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2546 โดยผูวิจัยสํารวจจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลใน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13 อําเภอ 95 ตําบล มีจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล จํานวน 390 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวย
วิธีการทางสถิติคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 198 
คนและสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ตัวแปรที่จะศึกษา มีดังนี้  

ตัวแปรอิสระ 
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

1.1 เพศ แบงเปน 
- ชาย 

- หญิง 

1.2 รายได แบงเปน 
- 5,000 – 10,000 บาท 

- 10,001 – 15,000 บาท 

- 15,000 ขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา แบงเปน 
- อนุปริญญา 

- ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  
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1.4 อายุราชการ แบงเปน 
- 1 – 10 ป 

- 11 ปขึ้นไป  

1.5 ตําแหนงงาน แบงเปน 
- เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข  

- นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ 

- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 

2.  ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก 
2.1 บุคลิกภาพที่เขมแข็ง  
2.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง  
2.3 การเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน 

ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกัน การวิจัยครั้งนี้จึงใหความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัย 

ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล หมายถึง การปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไว 4 งาน คือ งานบริการ
สาธารณสุขผสมผสาน งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน งานบริหาร และงาน
วิชาการ 
 งานบริการสาธารณสุขผสมผสาน หมายถึง การใหบริการที่ครอบคลุมทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกัน การฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการใหความรูดาน
สาธารณสุข 
 งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชน 
 งานบริหาร หมายถึง งานดานการประสานงาน และดานการบริหารงานทั่วไป 
ไดแก      การจัดระบบงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และยานพาหนะ การซอมบํารุง
อาคารสิ่งกอสราง  
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 งานวิชาการ หมายถึง การวิเคราะห และแกไขปญหา สภาวะสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ 

2. ปจจัยทางจิตวิทยา  ในที่นี้หมายถึง บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง 
และการเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน 

2.1 บุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Hardiness Personality) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกในดานความมุงมั่นในการทํางาน ความสามารถในการควบคุม และความทาทายในงาน 
สงผลใหการทํางานเปนไปตามเปาหมาย แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  ความมุงมั่นในการทํางาน (Commitment) หมายถึง การที่เจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลมีความพยายาม ความตั้งใจจริง และความเต็มใจในการทํางานใหเปนไปตามเปาหมาย 
  ความสามารถในการควบคุม (Control) หมายถึง การที่เจาหนาที่สาธารณสุข
สามารถกําหนดแนวทางในการทํางานของตนเองได สามารถจัดการกับเหตุการณหรืออุปสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้นในการทํางานได 
  ความทาทายในงาน (Challenge) หมายถึง การที่เจาหนาที่สาธารณสุขมีความ
กระตือรือรนและการเตรียมพรอมในการทํางาน 

2.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง การที่เจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลมีความรูสึกตอตนเองในดานบวกเกี่ยวกับเรื่อง ความสามารถในการทํางาน คุณคาของ
งาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสถานภาพทางสังคม แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
  ความสามารถในการทํางาน  หมายถึง  ความรู สึกตอตนเองวาตนเองมี
ความสามารถในการทํางานเทาเทียมกับผูอ่ืน และการประสบความสําเร็จในงาน  
  คุณคาของงาน หมายถึง ความรูสึกตองานที่ตนเองทําในเรื่อง ความมีเกียรติ 
ความเปนประโยชนตอสังคม และความมีคุณคาตอผูอ่ืน  
  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง ความรูสึกตอตนเองวาเพื่อนรวมงาน
ใหการยอมรับนับถือใหความสนใจ และใหความสําคัญ 
 สถานภาพทางสังคม หมายถึง ความรูสึกมีคุณคาเกี่ยวกับ อาชีพ ตําแหนงหนาที่ 
บทบาททางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ 

2.3 การเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน (Job Empowerment) หมายถึง การที่
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับการสงเสริม และสนับสนุนใหไดรับอํานาจ และโอกาสใน
การทํางานจากหนวยงาน แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 
 การไดรับอํานาจ หมายถึง การที่ เจาหนาที่สาธารณสุขไดรับอํานาจตาม
โครงสรางอํานาจเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่สาธารณสุขมีความสามารถที่กอใหเกิด
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ประโยชนตอหนวยงาน ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับทรัพยากร และไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนในดานการปฏิบัติงาน 
 การไดรับโอกาส  หมายถึง การที่ เจาหนาที่สาธารณสุขไดรับโอกาสใน
ความกาวหนา  สงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถ และทักษะ การไดรับรางวัลและการรับรอง
ความสามารถในการทํางาน 

3. รายได หมายถึง เงินเดือนและเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
ไดรับตอเดือน 
   
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อไดทราบถึงระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่ผูบริหารจะไดตระหนัก และสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อไดทราบถึงบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง และการเสริมสราง
พลังอํานาจในงาน ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล เพื่อที่
หนวยงานตนสังกัดสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลเพื่อเปนแนวทางการวางแผนในการ
เสริมสรางใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล มีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมากยิ่งขึ้น สงผลใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีระดับ
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

3. เพื่อเปนการกระตุนใหองคกร หนวยงาน และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทราบถึง
ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล และมีการตรวจสอบนโยบายที่จะ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งใน และตางประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 สวนที่ 1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุขระดับตําบล บทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 

 สวนที่ 2 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
2.1 แนวคดิ และงานวิจยัที่เกีย่วกับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Hardiness Personality) 
2.2 แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
2.3 แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน (Job 

Empowerment) 
 

สวนที่ 1 แนวคิด และทฤษฎเีก่ียวกับ 
การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล 

 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุขระดับตําบล บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล 

สถานบริการสาธารณสุขระดับตําบล (สถานีอนามัย)  
สถานีอนามัยเปนหนวยบริการสาธารณสุขในระดับตําบล มีหนาที่ในการนําบริการ

สาธารณสุขไปสูประชาชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และ ดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดังกลาวขึ้นตรงตอสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอ เนื่องจากนโยบายการมี
สุขภาพดีถวนหนาในป 2543 ทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการจัดระบบ
บริการสาธารณสุขแกประชาชนของประเทศมีการปรับเปลี่ยนทิศทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
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ปรับเปลี่ยนบทบาทของผูใหบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานีอนามัยที่ตองปรับเปลี่ยนจากผูใหบริการโดยตรงมาเปนผูสนับสุนนใหประชาชนในชุมชน   
ไดมีสวนรวมในบริการพื้นฐานดานสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงไดแก การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การฟนฟูสภาพ และการักษาพยาบาล (ประพนธ ปยรัตน 2532:1) 

ประเภทของสถานีอนามัย 
สถานีอนามัยไดจัดแบงเปน 2 ลักษณะตามโครงสราง และระดับขีดความสามารถใน

การบริการประชาชน ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขภูมิภาค, 2535:1) 
1. สถานีอนามัยทั่วไป หมายถึง สถานีอนามัยสวนใหญของประเทศ มีบทบาท และ

ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว 4 งาน ไดแก การบริการสาธารณสุขผสมผสานสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาชุมชน งานบริหาร และงานวิชาการ มีกรอบอัตรากําลัง และ
อาคารบานพัก ตลอดจนครุภัณฑตามที่กําหนด 

2. สถานีอนามัยขนาดใหญ หมายถึง สถานีอนามัยที่พัฒนาขึ้นมาจากสถานีอนามัย
ทั่วไป มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดมีขีดความสามารถ  และมาตาฐานการ
ปฏิบัติงานบางอยางสูงกวาสถานีอนามัยทั่วไป เชน งานบริการทันตสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และทํา
หนาที่เปนสถานีอนามัยพี่เล้ียงคอยสนับสนุนสถานีอนามัยทั่วไป 

กรอบอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสถานีอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดกรอบอัตรากําลังในสถานีอนามัยขนาดใหญ ใหมีจํานวน

บุคลากรจํานวน 5 อัตรา คือ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข หรือหัวหนาสถานีอนามัย 1 
อัตรา นักวิชาการสาธารณสุขจํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนจํานวน 3 อัตรา(อาจ
เปลี่ยนเปนทันตาภิบาล 1 อัตรา) ลูกจางประจํา 1 อัตรา สวนสถานีอนามัยทั่วไปมีอัตรากําลังบุคลากร 
3 อัตรา คือตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข หรือหัวหนาสถานีอนามัย 1 อัตรา นักวิชาการ
สาธารณสุขจํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนจํานวน 1 อัตรา(สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 2538: 38, อางถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาล, 2541: 8) 

บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล 
กองสาธารณสุขภูมิภาค  กระทรวงสาธารณสุข (2535:2-5) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ 

และความรับผิดชอบของบุคลากรสาธารณสุขในระดับตําบลเปน 4 กลุม งานใหญ ไดแก  
1. กลุมงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน ประกอบดวย 5 สาขา ไดแก 

1.1 ดานสงเสริมสุขภาพ ใหบริการประขาขนในพื้นที่ รับผิดชอบครอบคลุม
กิจกรรมบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทุกกลุมเปาหมาย และเนนการพัฒนากลวิธีเชิงรุกที่เหมาะสม 
ไดแก 
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ก. การบริการอนามัยแม และเด็ก ใหการดูแลแม ตั้งแตเร่ิมมีครรภ การคลอด 
การดูแลหลังคลอด ดูแลเด็ก 0-5 ปในดานการเจริญเติบโต การพัฒนาการของเด็ก ภาวะโภชนาการ 
รวมทั้งคนหาเฝาระวัง และติดตามทางโภชนาการแกหญิงมีครรภ เด็ก 0-5 ป และเด็กวัยเรียน 

ข. การบริการวางแผนครอบครัว ในสถานบริการ ตลอดจนคนหาติดตาม และ 
รณรงค วางแผนครอบครัวใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ค. การดูแลเด็กวัยเรียน และเยาวชน ใหบริการอนามัยเด็กวัยเรียน วางแผน 
และใหบริการอนามัยโรงเรียนที่รับผิดชอบละดําเนินการสงเสริมสุขภาพใหบริการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการ ดูแลดานโภชนาการเด็กในวัยเรียน การสงเสริมสุขภาพแกเยาวชนนอกระบบโรงเรียน 

ง. การดูแลสุขภาพบุคคลทั่วไป บริการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการใหบริการไอโอดีนในพื้นที่ที่มีปญหาการขากไอโอดีน. 

จ. การบริการทันตสาธารณสุข จัดบริการทันตสาธารณสุขผสมผสานทั่วไป
สนับสนุนประชาชน และชุมชนในการพัฒนางานทันตสาธารณสุขตามกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน 
ตลอดจนการพัฒนาวิชาการ และฝกอบรมอาสาสมัคร 

ฉ. การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เผยแพรประชาสัมพันธ และ
สงเสริมใหประชาชนมีความรู ทราบขาวสารที่ถูกตอง สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เฝาระวังผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมคุมครอง 

1.2 ดานการรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ และดูแลผูปวยพิการใหบริการตามสภาพ
ปญหาของชุมชนในเขตรับผิดชอบ โดยสามารถปฏิบัติการไดตามเกณฑทั้งใน และนอกสถานบริการ
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนรักษาพยาบาลไดตามเกณฑทั้งโรคทั่วไป และโรค
ประจําถ่ิน ดังนี้ 

ก.  เกณฑการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาการรักษาพยาบาลไดตามสภาพปญหา
สุขภาพอนามัยของแตละทองถ่ินทั้งโรคทั่วไป และโรคประจําถ่ิน โดยสามารถตรวจหาทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตน และคัดกรองผูปวยใหการชวยเหลือเบื้องตน และสงตอผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งผูปวยที่มีอาการรุนแรง ผูปวยอุบัติเหตุ และอุบัติภัย นอกจากนั้นแลวสามารถใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยเรื้อรัง ผูปวยพิการ โดยจัดระบบสงตอไดอยางเหมาะสม 

ข.  ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในการปฐมพยาบาล การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การดูแล และรักษาพยาบาลผูปวยเรื้อรังตอจากโรงพยาบาลผูปวยดานศัลยกรรม ดาน
สูติกรรม 

ค. การรักษาพยาบาลผูปวยโรคตาง ๆ จํานวน 207 โรคทั้งการรักษาพยาบาล 
การสงตอ 
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1.3 ดานควบคุม และปองกันโรค เฝาระวังทางระบาดวิทยาดําเนินการปองกันการ
เกิดโรคทั้งโรคติดตอ และโรคไมติดตอไมใหเกิดการกระจายของโรค 

ก. การควบคุม และการปองกันโรคติดตอดําเนินการควบคุม และปองกัน
โรคติดตออยางเหมาะสมเพื่อลดอัตราความชุกชุม และความรุนแรงของโรคดวยการเฝาระวังโรค
ออกสอบสวนโรคใหภูมิคุมกันโรคลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ใหสุขศึกษา และฝกอบรมประชาชน 
ครู นักเรียน ในการรณรงคทําลายแหลงนําโรคตามลักษณะของกลุมโรคติดตอ ดังนี้ 

1. กลุมโรคติดตอทั่วไป ไดแก โรคติดทางอาหาร และน้ํา โรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็ก โรคหนอนพยาธิ และโรคติดตอระหวางสัตว และคน 

2. กลุมโรคติดตอที่นําโดยแมลงหรือยุงเปนพาหะ ไดแก ไขมาลาเรีย 
ไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ และโรคเทาชาง 

3. กลุมโรคติดตอที่เกิดจากการสัมผัส โรคเรื้อน  วัณโรค โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และโรคเอดส 

4. กลุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน เชน คอตีบ ไอกรน โปลิโอ 
บาดทะยัก 

ข. การควบคุม และปองกันโรคไมติดตอเนนการสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกัน
โรคหรือลดปจจัยเสี่ยงรวมทั้งการใหสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ตลอดจนคัดกรองผูปวยในประชากรกลุมเปาหมาย เพื่อใหการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ไดแก     
โรคไมติดตอทั่วไป และโรคไมติดตอเฉพาะ เชน โรคที่เกิดจากพฤติกรรมอุบัติเหตุ พันธุกรรม และ
อ่ืน ๆ 

ค. การอนามัยส่ิงแวดลอมใหบริการเพื่อการควบคุมปองกันโรค ซ่ึงมาจากน้ํา 
อาหาร และอากาศ พัฒนาการใหบริการตามสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่โดยใชเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสม 

1. จัดหาน้ําสะอาดสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดบริโภคน้ําที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยในการบริโภค 

2. สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ส่ิงเสริม และใหบริการ ประชาชนในการ
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนใหมี และใชสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
การปองกัน และกําจัดแมลงพาหะนําโรค การกําจัดน้ําเสียจากบานเรือนการรักษาความสะอาด และ
ความเปนระเบียบ เรียบรอยของบานเรือนทุกหลังคาเรือนตลอดจนการปรับปรุงสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และสถานประกอบการ 
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3. ง านควบคุมคุณภาพสิ่ ง แวดล อม  ตรวจสอบ  และ เฝ า ระวั ง
สภาพแวดลอม ไดแก การปนเปอนสารเคมี และเชื้อโรคในแหลงน้ําสวนใหญตลอดจนมลพิษใน
อากาศ 

4. งานสุขาภิบาลอาหาร สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภคให
ถูกตอง สามารถพิทักษผลประโยชน และดูแลตนเองไดรวมทั้งสงเสริมใหสถานที่ปรุงประกอบ และ
จําหนายอาหารทั้งในชุมชน และโรงเรียนมีการปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดทาง
สุขาภิบาลอาหาร 

ง. ดานอาชีวอนามัย สงเสริมสุขภาพอนามัยผูประกอบอาชีพทุกประเภทตาม
ความแตกตางแตละพื้นที่ ตลอดจนปองกัน และควบคุมโรค และอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพ 

1.4 ดานฟนฟูสภาพ และดูแลผูปวยพิการใหการรักษาพยาบาล และดูแลผูปวย
เร้ือรังโดยการรับสงตอจากโรงพยาบาล ฟนฟูสภาพผูปวยใหคืนสูสภาพปกติหรือปองกันไมใหเกิด
ความพิการ และชวยเหลือดูแลผูพิการในชุมชนรับผิดชอบอยางครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

1.5 ดานสนับสนุนบริการอ่ืน  ๆ  ในการให สุขศึกษา  ถายทอดความรูด าน
สาธารณสุขในเรื่อง การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพตลอดจนการ
ฟนฟูสภาพ โดยวิธีการทางสุขศึกษาใหประชาชนกลุมเปาหมาย ที่รับบริการสาธารณสุขใน และนอก
สถานบริการ 

2. งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาชุมชน 
2.1 ดานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน พัฒนาศักยภาพของประชาชนให

สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชน โดยการสนับสนุน และดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ให
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนองคกรชุมชนดานทรัพยากร การนิเทศงาน และการให
ความรูในการแกไขปญหา 

2.2 ดานพัฒนาชุมชน วินิจฉัยชุมชน และประสานงานกับ 6 กระทรวงหลัก
ดําเนินการตามแผน และควบคุมกํากับงาน และประเมินความสําเร็จของงาน 

3. งานบริหาร 
3.1 ดานบริหารงานทั่วไป จัดระบบงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และ

ยานพาหนะ การซอมบํารุงอาคารสิ่งกอสราง และครุภัณฑ 
3.2 ดานวางแผน และประเมินผล วางแผน จัดทํารายงาน ประสานขอมูลขาวสาร 

และระบาดวิทยา 
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3.3 ดานประสานงาน และประชาสัมพันธ ประสานงานกับหนวยงาน 6 กระทรวง
หลัก องคกรทองถ่ิน ตลอดจนองคกรเอกชน และเผยแพรกิจกรรมของหนวยงานใหเปนที่แพรหลาย
ในทุกระดับ 

4. งานวิชาการ 
สามารถวิเคราะหสภาพปญหาของสถานบริการ และสภาวะสุขภาพของประชาชน

ในเขตที่รับผิดชอบ ตลอดจนรวมโครงการวิจัยตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ตองปฏิบัติงานใหครอบคลุมทั้ง 4 

กลุมงาน โดยเฉพาะกลุมงานบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานที่เปนการบริการแกประชาชน ซ่ึง
สงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง  ตางจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับอําเภอและจังหวัดที่ เปนหนวยงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขซ่ึงไมไดใหบริการแก
ประชาชนโดยตรง  

 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานหนึ่งๆ จะแตกตางในแงของผลการปฏิบัติงาน 
และพฤติกรรมที่แสดงออก แมจะจัดใหบุคคลปฏิบัติงานชนิดเดียวกันใชวัสดุอุปกรณเหมือนกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆดังนี้คือ (Schermerhorn, Huntand, & Osborn 1988: 12, อางถึงใน 
สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 2539:24) 

1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (individual attributes) หมายถึง ความรู ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีความสัมพันธกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะสมกับงานนั้น จึงสงผลใหเกิดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีได 

2. ความพยายามในการทํางานของบุคคล (work effort) หมายถึง ความตั้งใจ เต็มใจ
ของบุคคลตองานที่ปฏิบัติอยู ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความยินดีที่จะปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ
แรงจูงใจในการทํางาน หากบุคคลมีแรงจูงใจก็พยายามทํางานนั้นใหประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง 

3. การสนับสนุนจากองคการ (organization support) หมายถึง คาตอบแทนวัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การไดรับการนิเทศ การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ยุติธรรม และการบริหารงานแบบมีสวนรวม รวมทั้งการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    
ส่ิงตางๆเหลานี้จะมีความสัมพันธกับโอกาสที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคลดวย จึงจะทําให
บุคคลปฏิบัติงานไดดี 
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      Organ & Batemane (1986: 20, อางถึงใน สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 2539:24-25) 
กลาวถึง องคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไวดังนี้ 

1. งาน (task) ประกอบดวย วิธีการ วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
2. แรงจูงใจ (motivation) เปรียบเสมือนจุดยืน และความตั้งใจของบุคคลที่จะ

ปฏิบัติงานใหไดคุณภาพในระดับหนึ่ง ตามลักษณะงานนั้นๆ 
3. ความพยายาม (effort) เปนผลของแรงจูงใจที่เกิดขึ้น เพื่อใหปฏิบัติงานไดประสบ

ผลสําเร็จ 
4. ความสามารถ (ability) เกิดขึ้นจากการฝกหัดหรือประสบการณจากการปฏิบัติ

รวมกับความถนัดสวนบุคคลที่เอื้อตอการปฏิบัติงานนั้น 
5. สภาพแวดลอม (environment) เปนลักษณะทางกายภาพในองคการ ไดแก แสง 

เสียง ผูรวมงาน ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
6. การรับรูตอบทบาท (role perception) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่จะรับรูถึง

หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองตอการปฏิบัติงาน 
   จากการกลาวถึงองคประกอบของการปฏิบัติงานขางตนทําใหผูวิจัยสรุปไดวา การ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายในตัว
บุคคล ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาทั้ง 2 องคประกอบ  คือ องคประกอบภายในบุคคล ไดแก 
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง และความภาคภูมิใจในตนเอง สวนองคประกอบภายนอกบุคคล ไดแก การ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน ซ่ึงแตละองคประกอบมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน  
 
1.3   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล 
 พะยอม  ระวังพันธ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยใชกลุมตัวอยางเปน เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 
จํานวน 147 คน พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติอยูในกลุมระดับปานกลางถึงสูง รอยละ 61.9 และ 21.1 
ตามลําดับ 
 สมศักดิ์  กรีชัย (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการนิเทศงานกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใชกลุมตัวอยางเปน 
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่กําลังปฏิบัติงานในสถานีอนามัยซ่ึงอยูในฐานนะผูรับการนิเทศ
โดยไดรับการนิเทศอยางนอย 1 ครั้ง ในปงบประมาณ 2541 จํานวน 183 คน พบวา การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 53.0 เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ดานบริหารอยู
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ในระดับดีมากที่สุด รอยละ 65.0 ดานบริการสาธารณสุขผสมผสาน รอยละ 60.1 และดานวิชาการ
ควรปรับปรุงมากที่สุด รอยละ 31.7  
 ราชัน  พิมพา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรู ความตระหนัก และการ
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใชกลุม
ตัวอยางเปน เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม จํานวน 
346 คน พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล มีการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปาน
กลาง 
 

สวนที่ 2 แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ 
ปจจัยทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงาน 

 
2.1 แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Hardiness Personality) 
  แนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพทีเ่ขมแข็ง (Hardiness Personality) 
  Kobasa (1997: 1-11) ไดตั้งขอสังเกตวา เมื่อบุคคลตองเผชิญสถานการณที่กอใหเกิด
ความเครียดในระดับที่สูงพอๆกัน บางคนสามารถเอาชนะความเครียดนั้นได แตบางคนกลับปรากฏ
วาไมสามารถปรับตัวตอการเผชิญสถานการณความเครียดนั้นได Kobasa จึงสนใจศึกษาถึงสาเหตุที่
ทําใหบุคคลมีความตานทานตอความเครียดสูงโดยไมเกิดความเจ็บปวยขึ้น และพบวากลุมบุคคล
เหลานี้จะมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่คลายๆกัน ซ่ึง Kobasa ไดเรียกลักษณะเฉพาะบุคคลที่ทําให
บุคคลมีความตานทาน เมื่อตองเผชิญกับเหตุการณในชีวิตที่กอใหเกิดความเครียดสูง และสามารถ
ปรับตัวปรับใจไดดีวา บุคลิกภาพที่เขมแข็ง โดยทําการศึกษาบุคลิกภาพที่เขมแข็งโดยใชแนวคิด
แบบอัตถภาวะนิยม ( Existentialism ) มาเปนกรอบแนวคิด ซึ่งมี 3 ประการคือ 
 ประการแรก วิธีการดํารงชิวิตของมนุษยในโลกนี้ไมไดเกิดจากการไดรับการถายทอด
มาจากลักษณะภายใน หากแตเกิดจากการพัฒนาการอยางตอเนื่องของบุคลิกภาพที่แสดงออก  
 ประการที่สอง ชีวิตตองมีการเปลี่ยนแปลง มนุษยจําเปนตองเผชิญกับความเครียดที่มา
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นมนุษยควรจะรูจักใชความเครียดใหเปนประโยชน และหาทาง
เอาชนะความเครียดใหสําเร็จ 
 ประการที่สาม ความเครียด และเหตุการณเปลี่ยนแปลงในชีวิต ถือเปนสิ่งที่ทาทาย และ
นาตื่นเตน ทําใหมนุษยรูจักคิด และตัดสินใจ ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเปนตัว
ของตัวเองสูงขึ้น  
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 Kobasa (1997: 1-11)  เชื่อวา การที่บุคคลตองเผชิญกับความเครียดในระดับสูงนั้น ผูที่มี
บุคลิกภาพที่เขมแข็งในระดับสูงจะสามารถดํารงภาวะสุขภาพที่ดีไวได แตผูที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง
ในระดับต่ําจะเกิดความเจ็บปวยตามมา และไดกําหนดคุณลักษณะของบุคลิกภาพที่เขมแข็งไว 3 
ประการ คือ 1) ความสามารถในการควบคุม ( Control) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลวาตนเอง
สามารถควบคุม หรือมีอิทธิพลตอบุคคล หรือเหตุการณที่ประสบ 2) ความมุงมั่น ( Commitment ) 
หมายถึง ความสามารถ และความตั้งใจของบุคคลในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ และเห็นคุณคาของ
ส่ิงที่ตนกําลังกระทําอยู 3) ความทาทาย ( Challenge ) หมายถึง การคาดการณวาการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตเปนสิ่งที่นาตื่นเตน ทาทาย และทําใหเกิดการพัฒนาตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความสามารถในการควบคุม ( Control ) หมายถึง ลักษณะการแสดงออกถึง      
ความเชื่อของบุคคลวาตนเองสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลตอบุคคลหรือเหตุการณที่ประสบ และ
บุคคลจะสามารถกําหนดแนวทางในการกระทําของตนเองเพื่อควบคุมเหตุการณหรือ                     
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ได สามารถตีความหมาย และรวบรวมสถานการณตางๆ เขาดวยกันกับ      
การวางแผนชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่ไมเปนอันตรายใหยังคงอยูโดยไมมีผลกระทบ
ตอสภาพรางกาย สวนสถานการณที่คุกคามจนควบคุมไมไดก็จะละทิ้งไป 

2. ความมุงมั่น ( Commitment ) หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของบุคคลที่มี      
ความเชื่อวา เปนความสามารถ ความตั้งใจ และความเต็มใจในการกระทํากิจกรรมในสถานการณ
ตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายในชีวิตไดสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ ดวยความรับผิดชอบ 
และความมั่นคงในบทบาทของตนเองตอสังคม ตอสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ดังนั้น บุคคลที่มีความ
มุงมั่นจะมีพลัง และดํารงไวซ่ึงความมีสุขภาพดี เมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณในชีวิตกอใหเกิด
ความเครียดจะไมมีความรูสึกวาถูกคุกคามเพราะบุคคลจะมองเหตุการณตางๆ ตามความเปนจริง ซ่ึง
จะเปนแนวทางในการแกไขปญหา และปองการเกิดความเครียด ซึ่งจะมีผลปองกันการเจ็บปวยที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความเครียดได บุคคลที่มีความมุงมั่นไมเพียงแตจะสามารถแกไขสถานการณ
เทานั้นยังรูดวยวาตนเองควรจะเลือกวิธีการใดในการแกไขปญหาในสถานการณนั้นมีการจัดลําดับ
ความสําคัญในการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ซ่ึงความมุงมั่นจะเปนตัวสนับสนุนใหตนเองมี     
ความเขมแข็งทางจิตใจมากขึ้น และจะกอใหเกิดความคิดใหมๆทําใหบุคคลเห็นคุณคาของสิ่งที่
ตนเองใชความสามารถ กระทําอยู และสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น และจะชวยใหพนจาก
ความเครียด และชวยบรรเทาความรูสึกที่ถูกคุกคามจากเหตุการณความเครียดในชีวิตได  

3. ความทาทาย ( Challenge ) หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของบุคคลในการ
คาดการณวาเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ นาตื่นเตน 
เนื่องมาจากการที่ ชีวิตจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  บุคคลจะคาดวาการ
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เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการตอสูมากกวาที่จะเปน   
ส่ิงที่คุกคามความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ความรูสึกเชนนี้ยอมชวยใหความรูสึกเจ็บปวย ไมสบายใจ 
ความไมพึงพอใจอันเนื่องมาจากเหตุการณตางๆลดนอยลง เนื่องจากความทาทายจะทําใหบุคคลมี
การฝกฝนในการตอบสนองตอเหตุการณที่ไมคาดฝนอยูเสมอ ซ่ึงบุคคลจะพยายามแสวงหาขอมูล 
ขาวสาร สะสมประสบการณ และแสวงหาแหลงที่จะชวยใหตนเองเผชิญกับความเครียดไดดี คือ      
มีการเตรียมตัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดความเครียดตาง ๆ อยูเสมอนั่นเอง            
ผลสุดทาย ก็ทําใหบุคคลมีการพัฒนาตัวเอง  
      บุคคลที่มีคุณลักษณะทั้ง 3 ประการ ของบุคลิกภาพที่เขมแข็ง เมื่อประสบกับเหตุการณ 
ที่กอใหเกิดความเครียดความไมพึงพอใจ เขาจะมองวาเปนสิ่งที่ทาทาย ซ่ึงเขาสามารถควบคุม จัดการ 
เพื่อที่จะไปใหถึงเปาหมายที่ตั้งไว โดยใชแหลงประโยชนตาง ๆ ที่มีอยู ดวยเหตุนี้บุคคลที่มี
บุคลิกภาพที่เขมแข็งจะสามารถเอาชนะความเครียด โดยปราศจากความรูสึกที่เปนภาวะคุกคามของ
จิตใจ อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจ สุขใจในที่สุด  
     นอกจาก Kobasa แลวยังมีทานอื่นกลาวถึงบุคลิกภาพที่เขมแข็งกับการปฏิบัติงานไว 
ดังนี้ Pollock (1993: 90) เชื่อวาบุคลิกภาพที่เขมแข็งสามารถตอตานความเครียด และเอื้ออํานวยใน
การปรับตัวตอภาวะเครียดเรื้อรังได ซ่ึงเชนเดียวกับ Jager (1996: 61-66) ที่ไดกลาวไววา บุคคลที่มี
บุคลิกภาพที่เขมแข็งสูงจะพบวามีความเหนื่อยหนายในการทํางานต่ํา ดังนั้นจึงไดมีผูสนใจศึกษา
ปจจัยนี้ในกลุมบุคลากรตาง ๆ ซ่ึงเปนอีกกลุมหนึ่งของบุคคลที่มีสุขภาพดี ดังนี้ 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Hardiness Personality) 
  Rich & Rich (1987: 63-66) ทาํการศึกษาบุคลิกภาพที่เข็มแข็งกับความรูสึกเหนื่อยหนาย
ทอแท ในกลุมพยาบาลสตรี จํานวน 100 ราย พบวา บุคลิกภาพที่เขมแข็งมีความสัมพันธทางลบกับ
ความรูสึกเหนื่อยหนายทอแท (r = - 0.39, p < 0.001) และบุคลิกภาพที่เขมแข็งที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับอายุ (r = - 0.20, p < 0.05)  
 Mc Cranie et al. (1987:374-378) ไดศึกษาความเครียดในการทํางาน การมีบุคลิกภาพที่
เขมแข็งกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขตชุมชน และเขตเมือง กลุม
ตัวอยางไดแก พยาบาลจํานวน 107 คน ที่ทํางานในหนวยผูปวยหนัก และหนวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล พบวา งานเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดจากการทํางาน
หนัก และบทบาทการใหการพยาบาลที่ทําประจําวัน การเผชิญกับความตาย และภาวะใกลตายของ
ผูปวย การเตรียมความพรอมของของบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน วิตกกังวลตอความไม
แนนอนในการปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุน ขัดแยงกับแพทย และบุคลากรพยาบาลดวยกัน และ
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พบวา การรับรูความเครียดในการทํางานระดับสูง และการมีบุคลิกภาพที่เขมแข็งในระดับต่ํา มี
ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน และพบวาบุคลิกภาพที่เขมแข็งเปนผลกระทบใน
การลดความเหนื่อยหนายในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาพบวาความเครียดในงานยังเกิดจาก
การขาดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงกดดันจากการ
บริหารองคการ แรงกดดันจากงบประมาณไมเพียงพอ การดูแลผูปวยจํานวนมากเกินไป มีความ
ทอแทในการดูแลผูปวย แรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานต่ํา การลาออก โอนยาย และการขาดงาน
ของเพื่อนรวมงาน 
 Boyle et al. (1991:850-857) ไดทําการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง วิถีทางที่บุคคลใชปรับแกตัวเอง การสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายของพยาบาล
วิชาชีพในหออภิบาลผูปวยหนัก จํานวน 103 คน ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพที่เขมแข็ง มี
ความสัมพันธในทางลบกับความเหนื่อยหนาย (r= -.43, p<.001) และการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธในทางลบกับความเหนื่อยหนาย (r= -.50, p<.001) เชนเดียวกัน 
 Hall (1992: 55-60) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดในอาชีพ และความ
เขมแข็งของบุคลิกภาพในพยาบาลแผนกทะเบียน โดยมีกลุมตัวอยางเปนพยาบาล จํานวน 145 คน 
พบวา พยาบาลที่มีคะแนนของความเขมแขงของบุคลิกภาพสูง จะมีความเครียดจากการทํางานต่ํา 
พยาบาลที่มีช่ัวโมงการทํางาน 32-40 ช่ัวโมงตอสัปดาหจะมีความเครียดต่ํา และพยาบาลหอง ไอ ซี ยู 
และหองฉุกเฉินจะมีลักษณะของความเขมแข็งของบุคลิกภาพสูง 
 Collins (1996:81-85, อางถึงใน จารุพร แสงเปา 2542: 82) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเครียดในงาน บุคลิกภาพที่เขมแข็ง และความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนยขนาด 280 เตียง กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพทํางานเต็มเวลาในโรงพยาบาล 
จํานวน 113 คน จากการศึกษาพบวา พยาบาลที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งสูงจะมีความเครียดในงาน และ
ความเหนื่อยหนายอยูในระดับต่ํา และความเครียดในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับความเหนื่อย
หนาย (r = .39, p <.01) 
 สวนในประเทศไทย เบญจมาศ ติฐานะ (2541:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด บุคลิกภาพที่เขมแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและการ
ปรับตัวของพยาบาลที่สําเร็จ การศึกษาใหม ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลที่
สําเร็จการศึกษาใหมของโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 239 คน ผลการศึกษา
พบวา พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาใหมสวนใหญมีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและ
การปรับตัว อยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก โดยบุคลิกภาพที่เขมแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคม มี
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ความสัมพันธกับการปรับตัวและสามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวไดรอยละ 50 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.0001    
 จากการทบทวนแนวคิด และการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ เขมแข็ง สรุปไดวา 
บุคลิกภาพที่เขมแข็งเปนคุณสมบัติภายในตัวบุคคลที่มีสวนสําคัญในการลดความเครียดจากการ
ทํางาน และบรรเทาความเหนื่อยหนายทอแทในการทํางาน  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
มากขึ้นมีความตั้งใจในการทํางาน   และมีความพยายามในการปฏิบัติงานของตนอยางเต็ม
ความสามารถ    ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดี และมีคุณภาพ อันเปนประโยชนตอผูรับบริการ และ
หนวยงาน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจวาบุคลิกภาพที่เขมแข็งจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล หรือไม และมากนอยเพียงใด ผูวิจัยจึงไดนําบุคลิกภาพที่เขมแข็ง  
มาเปนตัวแปรอิสระตัวแปรหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้  
 
2.2 แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 

  แนวคิดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
  ความภาคภูมิใจในตนเองเปนความตองการของมนุษยในดานความมีคุณคา มีศักดิ์ศรี

ของความเปนตัวของตัวเอง และเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนตอสภาพทางจิตใจ และอารมณที่มีประสิทธิผล 
(Bernard and Huckins 1974: 43,อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:49) ดวยเหตุนี้การเรงพัฒนาของ
หลายๆ ประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต จึงไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลโดยสราง
เสริมคานิยมพื้นฐานที่สําคัญ คือ สรางความรัก และเห็นคุณคาในตนเอง เพราะตระหนักวา การ
พัฒนาสังคมใหกาวหนาไดนั้นจําเปนตองปลูกฝงลักษณะที่จะสรางเสริมบุคคลใหมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองกอน จึงจะทําใหบุคคลสรางสรรคงานอันจะนําสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป  คนที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงมักจะประสบความสําเร็จในชีวิต การเรียน การทํางาน มีการตัดสินใจที่ดี และ
มีความมั่นคงในตนเองมีแนวโนมที่จะเคารพสิทธิ และความรูสึกของบุคคลอื่น และมีความรูสึกเปน
อิสระไมตองพึ่งพา หรือหาที่ยึดเหนี่ยวในทางที่ผิด เชน ยาเสพยติด เปนตน แนวความคิดที่เกี่ยวของ
กับความภาคภูมิใจในตนเองมีหลายแนวความคิด ซึ่งผูวิจัยรวบรวบมาไดดังนี้ 
 แนวคิดเชิงสังคมวิทยา 
 Babladelis (1984:171-175) ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองวาประกอบดวย 
กระบวนการ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

1. การสะทอนจากผูอ่ืน (Reflected Appraisal) บุคคลจะเรียนรูวาตนเปนคนอยางไรได
จากผูอ่ืน ซ่ึงอาจบอกตนดวยภาษาพูดหรือภาษาทาทาง การบอกเลาหรือเสนอแนะนี้ จะเปนกระจก
เงาสะทอนใหบุคคลมองเห็นตนเอง  
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2. การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) การที่บุคคลไมมีเกณฑเปน
เครื่องวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อบุคคลจะประเมินตนเองจึงใชวิธีการเปรียบเทียบตนเองกับ
บุคคลที่อยูในสถานภาพทางสังคมที่ต่ํากวา เพื่อยกระดับความภาคภูมิใจในตนเองใหสูงขึ้น ในขณะ
ที่การเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงจะนําไปสูการลดคุณคาในตนลง ดังนั้นจึงเปน
ส่ิงที่พบเสมอวาบุคคลชอบลดคุณคาของผูอ่ืนเพื่อคงไวหรือเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง  

3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ถาบุคคลไดทําอะไรในวิถีทางที่แนนอน
แลว เราจะสามารถสังเกตไดทั้งพฤติกรรม และผลที่ตามมาเพื่อประเมินตนเอง Gergan and Marecek 
(1978: 83, อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539:15) ไดช้ีใหเห็นวาการแสดงบทบาทสมมติชวย
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง โดยอาศัยหลายทฤษฎี คือ 

3.1 ทฤษฎีความไมลงรอยกัน ผูแสดงสามารถลดความไมลงรอยกันโดยนําทัศนะ
สวนตัวออกมาแสดงเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.2 ทฤษฎีบทบาทของตัวแบบ โดยการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง แลวใชขอมูล
ที่พบเห็นมาสรางภาพลักษณของตน เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ เชื่อวาเมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจในการเลนบทบาทสมมติเขาจะ
หาขอมูลซ่ึงจะทําใหการแสดงบทบาทนั้นมีความเชื่อถือ อันเปนการเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.4 ทฤษฎีการเสริมแรง บุคคลรูสึกมีคุณคาในตนไดจากประสบการณความสําเร็จ
ในการแสดงบทบาท ซ่ึงอาจจะเกิดจากการยอมรับของผูอ่ืน หรืออาจจะเปนเพราะความชํานาญ      
ในการแสดงบทบาทอยางยอดเยี่ยม 

4. การแบงแยกทางสังคม (Social Discrimination) จากการศึกษาพบวา คนผิวดํา และ
ผูหญิงมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํากวาคนผิวขาว และผูชาย Babladelis (1984:174)ไดอธิบายถึง
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ําของคนผิวดํา วาเปนเสมือนการลดชั้นของคนผิวดําอยางตอเนื่องสืบมา
ในโลกของคนผิวขาว นอกจากนี้ ผูหญิงมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํากวาผูชาย เนื่องจากคุณสมบัติ
ตามแบบประเพณีแลว เพศชายจะไดรับความนิยม และใหคุณคามากกวาเพศหญิง          
  
 แนวคิดทางจิตวิทยา 
      แนวคิดของ Rogers เชื่อวา มนุษยเปนผูที่มีเหตุผล และเปนผูที่สามารถที่จะปรับแกไข
สถานการณตางๆใหกับตนเองได Rogers มีความคิดเห็นสอดคลองกับ Maslow ที่วา พลังที่สําคัญใน
ชีวิตมนุษย ก็คือ การที่มนุษยสามารถยอมรับความเปนจริงเกี่ยวกับมนุษยได Rogersไดช้ีใหเห็นวา
พฤติกรรมของบุคคลเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกี่ยวพัน 3 ระบบ ของบุคลิกภาพคือ (อางถึงใน 
ชัยวัฒน วงศอาษา 2539:16) 
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1. ระบบอินทรีย อันไดแก สามัญสํานึกในการยังชีพของมนุษย 
2. สนามประสบการณ ไดแก ประสบการณทั้งหมดที่มนษุยรับรู และส่ังสมไว สนาม

ประสบการณจะเปนจุดรวมของประสบการณทุกชนดิของมนุษย 
3. “ตนเอง” ซ่ึงพัฒนามาจากประสบการณ การปฏิบัติงานระหวางระบบอินทรียกับ

ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับมนุษย และจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แตละบุคคลจะคอยควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงในบางครั้งจะยอมรับ 
บางครั้งจะปฏิเสธ หรือบางครั้งอาจบิดเบือนการรับรูเพื่อจะรักษาภาพของตนเองใหคงที่ไวหา
ประสบการณที่รับรูตรงกับภาพตนเองนั้น ซ่ึงตรงกับความรูสึก และความสามารถของระบบอินทรีย 
ก็จะเปนประสบการณในระดับจิตสํานึก การหลอกตนเองก็จะนอยลง ตรงกันขามหากประสบการณ
ที่ตนรับรูนั้นไมตรงกับภาพของตนเอง ประสบการณนั้นจะถูกลืมกลายเปนประสบการณในจิตไร
สํานึกแทน  Rogersใหความเห็นวา ภาพของตนเองนั้นเปนอุดมการณ และจะเปนความปรารถนา
สูงสงที่เจาตัวใฝฝนที่จะเปน และจะพยายามทุกวิถีทางในการที่จะใหมีชีวิตจริงอยางนั้น พฤติกรรม
แปรปรวนตางๆเกิดขึ้น เมื่อบุคคลนั้นไมสามารถเปนตัวของตัวเองไดตามที่ตั้งเปาหมายไว 
       Rogers ช้ีใหเห็นวา หากบุคคลใดสามารถดําเนินชีวิตโดยผสมผสานระบบทั้งสามของ
บุคลิกภาพไดอยางกลมกลืนแลว บุคคลนั้นก็สามารถที่จะเผชิญกับความรูสึกตางๆ และสามารถทํา
กิจกรรมทุกอยางเกี่ยวกับตนเองได และการยอมรับประสบการณนั้นๆเขาสูระดับจิตสํานึก ทําให
ตนเองมีโอกาสไตรตรองการกระทําพฤติกรรมตางๆของตนวา ดีหรือไม ถูกตองสมเหตุสมผล
หรือไม ควรจะกระทําหรือไม ซ่ึงเรียกวา เปนบุคคลที่สมบูรณแบบ (Fully Functioning Person) 
ไดแก 

1. การเปดใจกวางรับประสบการณตางๆที่เกี่ยวของกับความพอใจของแตละบุคคลตอ
ประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับโดยไมคํานึงถึงวาจะเปนประสบการณทางบวกหรือลบก็ตาม 

2. ความจําเปนในการดํารงชีวิต คือ ไมตอตานหรือขวางประสบการณใดๆที่ผานเขา
มาแตสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแตละชวงชีวิตได และมีชีวิตอยูดวยความสุข การยอมรับไดใน
ระดับนี้จะทําใหบุคคลนั้นสามารถจะเผชิญกับสิ่งใหมที่สําคัญกวา อันอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

3. ความเชื่อมั่นในตนเอง คือ มีความเชื่อในความสามารถของตนเองวาสามารถที่จะ
กระทําส่ิงตางๆไดดวยตนเองโดยไมขึ้นกับบุคคลอื่น ยอมรับสภาพความเปนจริงวาตนเองพรอม และ
เปดใจกวางในการที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมยอมใหผูอ่ืนมากําหนดทางใหตนเดิน 

4. มีความเปนอิสระ คือ มีอิสระในการที่จะตัดสินใจดวยตนเองไมขึ้นอยูกับผูอ่ืน หรือ
การคาดหวังความชวยเหลือจากผูอ่ืน หรือจากสังคมใดๆ มีความซื่อสัตยตอตนเองอยูตลอดเวลา 
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5. มีความคิดสรางสรรค คือ มีความคิดริเร่ิมในสิ่งที่ดีตลอดเวลา รูจักวิธีการหลีกเล่ียง
หรือสามารถเผชิญกับสิ่งตางๆได 

  แนวคิด และทฤษฎีของ Rogers คือ การพัฒนาตนใหถึงความเปนมนุษยอยางแทจริง
(Self Actualizations) นั่นคือการพัฒนาใหบุคคลยอมรับความจริง ไมวาความจริงที่เปนประสบการณ
เขามาหาตนเองนั้นจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ตาม บุคคลนั้นสามารถเผชิญกับประสบการณ
ใหมๆ และใชชีวิตไดอยางมีความสุข รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองที่สามารถยอมรับ
สภาพความเปนจริง กระทําสิ่งตางๆไดโดยไมยอมใหผูอ่ืนมากําหนดทิศทางให มีอิสระในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง โดยไมคาดหวังความชวยเหลือจากผูอ่ืน และมีความคิดริเร่ิมในสิ่งที่ดีตลอดเวลา 
ดังนั้นเมื่อบุคคลรับรูตนเองจากประสบการณดังกลาวขางตน จะทําใหพัฒนามาเปนความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ซ่ึงตรงกับแนวทางการพัฒนาของCoopersmith (1984:81) ที่วาควรจะสงเสริมใหบุคคลมี
โอกาสไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และยอมรับตนเอง ตลอดจนพยายามใหบุคคลไดกระทําในสิ่ง
ที่ตนเองปรารถนา หรือตั้งเปาหมายไว และเมื่อประสบความสําเร็จยอมเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ซ่ึงบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง Bass (1960:129, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543:43-44) 
พบวาจะเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองตนเองในดานบวก มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ไม
หวั่นไหวตอการวิพากษวิจารณ หรือการกาวหนีจากบุคคลอื่นไดงาย มีลักษณะของการยอมรับตนเอง 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใสใจ และสามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนไดอยางละเอียดออน 
สามารถแสดงความคิดเห็น และความตองการของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่เปนประโยชน และสามารถใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
  Rosenberg (1965:99) กลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองวาเปนการประเมินความรูสึกที่

เกิดขึ้นภายในตนเอง ในดานการยอมรับตนเอง การนับถือตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง และความ
เชื่อมั่นในตนเอง โดยจะประเมินทั้งทางดานดี และดานไมดี 

  Maslow (1970:45) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเองนั้น เปนความรูสึกของบุคคลที่
ตองการใหตนเองเปนคนมีประโยชน และมีคุณคา ซ่ึงความรูสึกในลักษณะดังกลาวนั้น Maslow เชื่อ
วาเปนลักษณะของความตองการที่บุคคลทุกคนปรารถนาใหมี โดยสามารถจําแนกได 2 ประเภท 
ดังนี้ 

1. ความตองการเห็นคุณคาในตน เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะใหตนเองมีความ
เขมแข็ง มีความสามารถเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งตางๆ มีความเชี่ยวชาญ มีความเชื่อมั่นในการ
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เผชิญกับเหตุการณตางๆโดยไมตองพึ่งพิงผูอ่ืน มีความอิสรเสรี และประสบความสําเร็จในกิจการ
ตางๆ 

2. ความตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของตน เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะทําให
บุคคลอื่นเห็นวาตนเองเปนผูที่มีช่ือเสียง มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ มีอํานาจเหนือผูอ่ืน มีความสําคัญ 
มีศักดิ์ศรี ไดรับการยอมรับ และเปนที่นาชื่นชมของผูอ่ืน 
 Carpenito (1983:392) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนบุคลิกภาพอยางหนึ่งของ
บุคคลที่จะมีการตัดสินความภาคภูมิใจในตนเอง จากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถ และ
การยอมรับของสังคม 
      Barry & Morgan (1985:13) กลาววา เปนความรูสึกของการยอมรับตนเอง และเปนการ
มองตนเองในทางบวก 
 Taft (1985:79) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการประเมินหรือตัดสินคุณคา
ของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการรับรูความภาคภูมิใจในตนเอง 2 ขั้นตอน คือ 

1. การประเมินทัศนคติ และการกระทําของสังคมที่มีตอตน กระบวนการนี้เปนการ
รับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมิน และการยอมรับของผูอ่ืนเปนความรูสึกที่ไดรับ
จากภายนอกตอคุณคาของตน 

2. ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในกระบวนการตอบสนองตอภาวะแวดลอม 
และผลที่ตนไดรับ กระบวนการนี้เปนความรูสึกภายในตอคุณคาของตน (Inner-Self-Esteem) เปน
ความสัมพันธของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคม และผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมนั่นคือเปน
ความรูสึกที่อยูภายในตนเอง ตามความสามารถในการปฏิบัติเพื่อควบคุมส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
       Mc Crosky Richmon and Stewart (1986:116, อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539:7)      
กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเองเปน ทัศนะของบุคคลที่มองเห็นตนเองในเชิงคุณคาโดยรวม ผูที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา จะมีแนวโนมขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และวัด
สมรรถนะของตนเองทางลบแทบทุกดาน ไมวาจะพยายามมากเพียงใดมักจะคิดวาตนเองลมเหลว 
เมื่อเปนเชนนี้ผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา จึงมักจะมีความสัมพันธทางบวกกับความหวั่นไหว
ในการสนทนาโตตอบ มักตกอยูใตอิทธิพลของผูอ่ืน และมีการควบคุมตนเองไมคอยได ดังนั้นผูที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะยอม และคลอยตามกลุม การที่ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืนโดยงายก็เพราะมักคิดวาความคิดเห็นของตนมีคุณคานอยกวาในขณะที่ผูที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูง มักจะเปนผูนําในการสนทนามีความเชื่อมั่น และคาดหวังในความสําเร็จที่จะไดรับเปน
อยางดี หากนําผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกันมาทํากิจกรรมรวมกัน ผูที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจะเปนผูที่ผูกขาดการสนทนาแตผูเดียว 
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 Coopersmith (1992: 26, อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:39) กลาวถึงความรูสึกมีคุณคา
ในตนวา เปนการตัดสินความมีคุณคาของตนเอง และการแสดงถึงทัศนคติที่มีตอตนเองในดานการ
ยอมรับ หรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนความเชื่อท่ีบุคคลมีตอความสามารถ (Capability) 
ความสําคัญ (Significance) ความสําเร็จ (Success) และความมีคุณคาในตนเอง (Worthy)       
 ศรีเรือน แกวกังวาล (2531:105) ไดใหความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวา เปน
การแสวงหา และรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศทั้งโดยตนเองสํานึก และผูอ่ืนกลาวขวัญยกยองเชิดชู เชน 
ความตองการมีเกียรติมีหนามีตา ความตองการมีช่ือเสียงเปนที่ยกยองนับถือจากผูอ่ืนที่มิใชลักษณะ 
ฉาบฉวยจอมปลอม 
 เปรมจิต ทศศะ (2538:7) ไดใหความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวา เปนการ
พิจารณาตัดสินคาของตนเองตามความรูสึก และ ทัศนคติตอตนเองของบุคคลในเรื่องการปฎิเสธตน 
การยอมรับของพอแม การหลอกตัวเอง การไมยอมรับของผูอาวุโส หรือผูมีอํานาจเหนือกวา และ
การยอมรับตนเอง และสังคม 
 มะลิ อุดมภาพ (2538:11) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเองเปนความรูสึกนึกคิดของแต
ละบุคคล วาตนเองนั้นเปนบุคคลที่เกง และมีคุณคา มีความสามารถ และมีเชื่อเสียง เปนที่รูจักกับ
บุคคลทั่วไป มีความเชื่อมั่น และมีบุคลิกลักษณะสงาผาเผยเปนที่นาเชื่อถือ 
 จากความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองที่กลาวไวขางตน อาจสรุปไดวา ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การรับรูตนเองถึงมีคุณคา และภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับนับถือ
ตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เห็นความสําคัญของตนเอง 
ตลอดจนเห็นคุณคาในความสําเร็จของตนเอง 
 คุณลักษณะพืน้ฐานของความภาคภูมิใจในตนเอง 
    Coopersmith (1981:2-4) กลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึง
บุคคลใชเปนสิ่งตัดสินวาตนประสบความสําเร็จ มีอยู 4 ประการคือ 

1. ความสามารถ (competence) เปนวิธีการที่จะพิจารณาถึงความสําคัญโดยการกระทํา
ใหสําเร็จตามเปาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตางๆที่ผานเขามาในชีวิตดวยความมั่นใจ ปรับตัวไดดี 
ใชกลไกปองกันตนเองนอย และสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ความสําคัญ (significance) เปนวิธีการที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับการมี
คุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนที่รักของบุคคลอื่น มีประโยชน และเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 
และสังคม 
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3. อํานาจในตัว (power) เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิตของตนเอง และตอเหตุการณ
ตางๆรอบตัว มีความเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ และมี
ความสามารถเพียงพอในการกระทําส่ิงตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยตนอง 

4. คุณความดี (virtue) เปนการปฏิบัติตัวสอดคลองกับศีลธรรม จริยธรรม คานิยม และ
วัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง มองโลกในแงดี พอใจในชีวิตที่
เปนอยู มีการแสดงออกของความคิดที่ดี และถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
    Tarf (1985:79) ไดสรุปกระบวนการที่บุคคลจะรับรูตนเองวามีคุณคามี 2 ขั้นตอน
ดังนี้คือ 

1. การประเมินทัศนคติ และการกระทําของสังคมที่มีตอตนเอง กระบวนการนี้เปนการ
รับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมิน และการยอมรับของผูอ่ืน เปนความรูสึกที่ไดรับ
จากภายนอกตอคุณคาของตนเอง 

2. ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในกระบวนการตอบสนองตอภาวะแวดลอม 
และผลที่ตนไดรับ กระบวนการนี้เปนความรูสึกภายในตอคุณคาของตน เปนความสัมพันธของ
ปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคม และผลกระทบของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอม นั่นคือเปนความรูสึกที่
อยูภายในตนเองตามความสามารถในการปฏิบัติเพื่อควบคุมส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

พัฒนาการของความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล 
 เนื่องจากความภาคภูมิใจในตนเอง เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของบุคคลจาก

ประสบการณ และการรับรูเกี่ยวกับตนเองในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปนจากพฤติกรรมของคนรอบ
ขาง ความสําเร็จหรือความลมเหลวในชีวิต ประสบการณตางๆเหลานี้จะคอยๆสะสม และปรากฏเปน
ภาพอยูในจิตใจของบุคคลนั้น ในลักษณะของความรูสึก คานิยมหรือความเชื่อท่ีฝงลึกลงไปในจิตใต
สํานึกวาตนเปนคนอยางไร มีคุณคา และมีความสําคัญสําหรับผูอ่ืนมากนอยเพียงใด (เกียรติวรรณ 
อมาตยกุล 2540:1-3) ดังนั้น การสรางหรือพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลจึงตองอาศัย
กระบวนการพัฒนาที่ตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน ซ่ึงกระบวนการพัฒนาดังกลาวนีจ้ะเริม่ตัง้แต
วัยเด็ก และคอยๆพัฒนาไปอยางตอเนื่องตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยในวัยเด็กลักษณะของการรับรูเกี่ยวกบั
คุณคาของตนเองจะเปนการพิจารณาในเรื่องของรางกายเปนสําคัญ ทั้งเพราะเด็กยังมีพัฒนาการดาน
ความคิดไมเต็มที่ และประสบการณนอย ความคิดอานจึงจํากัดอยูเฉพาะสิ่งใกลตัว (Coopersmith 
1968:96) เมื่อเด็กเหลานี้เติบโตเปนผูใหญ การพัฒนาทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมจะ
เปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับประสบการณดานตางๆก็เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีความคิดที่กวางขวาง 
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น การรับรูเกี่ยวกับตนเองจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยมุงเนนการประเมินคุณคาของตน จาก
ความสามารถในหนาที่การงาน ความสําเร็จ และปฏิกิริยาที่ผูอ่ืนมีตอตนเองแทนการประเมินเฉพาะ
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สวนตางๆของรางกายดังเชนในวัยเด็ก ตอจากนั้นความภาคภูมิใจในตนเองเองจะเปลี่ยนแปลงอยาง
มากอีกครั้งเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ เนื่องจากเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลง มีการ
สูญเสียความสามารถทางดานรางกาย และสถานะทางสังคม บุคคลวัยนี้จึงเริ่มรูสึกวาตนเองไมมี
คุณคา ไมมีความสําคัญแลว เปนผลใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดนอยลง (นงลักษณ บุญไทย 
2539:53) บุคคลที่มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาจะรูสึกวาไมมีใครรักตนจึงเกิดความวิตกกังวล 
และซึมเศราได 
 การที่บุคคลประเมินคาของตนเองเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางตนเอง
กับผูอ่ืน และขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยทั่วไปมนุษยเรามักใหคุณคาความสําเร็จ และความ
ลมเหลว เปนเรื่องสําคัญ และมีผลกระทบตออัตตมโนทัศนของแตละบุคคล ดังนั้นถาบุคคลประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานถือวาเปนความสําเร็จที่มีคุณคายิ่ง การเจ็บปวยเรื้อรัง การผาตัดหรือ
ความพิการที่ไดรับจากอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน การตกงาน ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนทีท่าํ
ใหความภาคภูมิใจในตนเองต่ําลงได นอกจากนี้มาตรฐานของสังคม และการตอบสนองของบุคคล
ในครอบครัว และสังคมก็มีผลกระทบตอความภาคภูมิใจในตนเองดวย   
 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเอง 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง ของ 
Coopersmith (1981:118-119) พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเอง มี 2 
ประเภท คือ องคประกอบภายในตน และองคประกอบภายนอกตน 

1. องคประกอบภายในตน คือลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีผลทําใหความภาคภูมิใจใน
ตนเองของบุคคลแตละคนแตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย  

1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เชนความสวยงามของรูปรางหนาตา 
ความคลองแคลววองไว บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติอ่ืนๆที่ปรากฏใหเห็นได เปนสิ่งที่เอื้อตอ
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมที่บุคคลนั้นใหความสําคัญ มีสวนชวยสงเสริมใหบุคคลมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองเองชื่นชมตนเอง และโดยเฉพาะไดรับขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่นที่กลาวถึง
ตนเอง ขอมูลยอนกลับที่ไดรับเปนที่พึงพอใจก็จะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีกับตนเองมากขึ้น และ
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพนี้เปนที่ปรากฏแกสายตาเปนอันดับแรก จึงทําใหบุคคลมักจะประเมิน
หรือตัดสินชื่นชมกันที่ลักษณะภายนอกกอน และยิ่งบุคคลมีความรูจักคุนเคยกันนอย ก็จะประเมิน
กันที่ลักษณะภายนอกมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงจะมีผลตอความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลที่ไดรับการ
ประเมิน (Coopersmith1981:120-123) 
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1.2 สมรรถภาพความสามารถ และผลงาน(General capacity, Ability and 
Performance) องคประกอบทั้งสามมีความสัมพันธระหวางกัน และมีผลตอความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยจะเปนตัวบงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งที่ทํา โดยจะมีเร่ือง
สติปญญาเขามาเกี่ยวพันดวย สติปญญาจะมามีผลตอสมรรถภาพ และผลสําเร็จดวย อันจะนําไปสู
การเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง (Coopersmith 1981:123-125) นอกจากนี้ Hamachek (1978:220-
221) กลาววา บุคคลที่เคยประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากอน มักจะมีเปาหมาย และการเสี่ยงที่
แตกตางกัน บุคคลที่เคยประสบความสําเร็จมากอนมักจะเสี่ยงทํางานตามระดับความสามารถของ
ตนเอง โดยที่งานนั้นเปนงานที่ไมงายหรือไมยากจนเกินไป ประกอบกับมีการตั้งระดับความ
ปรารถนาตามที่เปนจริง และจะมองตนเองในดานดีมากกวาบุคคลที่ประสบความลมเหลว 

1.3 ภาวะทางอารมณหรือความรูสึก (Affective states) ความรูสึกของบุคคลมี
ความสัมพันธกับความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นแลวเกิด
การเปรียบเทียบ และการประเมินตนเองโดยที่บุคคลนั้นอาจจะประเมินตนเองในดานบวก ซึ่งเปน
การมองตนเองวาเปนบุคคลที่มีความสามารถ ประสบความสําเร็จ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง และรูสึก
เปนสุข อันเปนการสงเสริมใหมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มสูงขึ้น แตหากบุคคลประเมินตนเองใน
ดานลบ เขาจะประเมินตนเองวาไมมีความสามารถ ไรสมรรถภาพ มีความรูสึกดอย รูสึกวิตกกังวล 
และไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตได ยังผลใหความภาคภูมิใจในตนเองลดต่ําลง 

1.4 คานิยมสวนตัว (Self-values) โดยทั่วไปบุคคลจะใหความพอใจในสิ่งตางๆ
แตกตางกันออกไป บุคคลมีแนวโนมจะใชคานิยมของสังคม เปนตัวตัดสินความภาคภูมิใจในตนเอง
เอง ถาคานิยมของตนเองสอดคลองกับสังคม จะทําใหความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น แตถาคานิยม
ของตนเองไมสอดคลองกับสังคม ความภาคภูมิใจในตนเองจะต่ําลง 

1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) การตัดสินความภาคภูมิใจในตนเอง
ของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบผลงาน และความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่
ตนเองตั้งไว ถาผลงาน และความสามารถเปนไปตามเกณฑที่ตนเองตั้งไวหรือดีกวา จะทําบุคคลมี
ความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น ในทางตรงขาม ถาผลงาน และความสามารถไมเปนไปตามเกณฑ
หรือต่ํากวาเกณฑ บุคคลจะคิดวาตนเองไรคา 

1.6 เพศ (Sex) สังคม และวัฒนธรรมสวนใหญ จะใหความสําคัญกับเพศชาย การ
ประสบความสําเร็จของเพศชายมักจะถูกมองวาเกิดจากความสามารถ แตถาเปนหญิงกลับถูกมองวา
เปนเพราะความพยายามหรือความโชคดี ดังนั้นจึงพบวาสวนใหญเพศชายมีความภาคภูมิใจในตนเอง
สูงกวาเพศหญิง (Shaver 1987:257,อางถึงใน สุพรรณี จันทรวิเศษ 2539:14) แตอยางไรก็ตามทัศนะ
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คติตอผูหญิง และระดับความภาคภูมิใจในตนเองมีความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมดวย (Spence 
1981:56, อางถึงใน สุพรรณี จันทรวิเศษ 2539:14) 

1.7 ปญหาตางๆ และโรคภัยไขเจ็บ (Problems and Pathology) ไดแกปญหา
สุขภาพจิตทั่วๆไป อาการทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic symptoms) กลาวคือ ผูที่มี
ปญหาดังกลาวสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา และจะแสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล มีความ
ทุกข สวนผูที่มีปญหาดังกลาวนอย จะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (Coopersmith 1981:134-138) 

2. องคประกอบภายนอกตน คือสภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย ซ่ึง
สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่แตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย 

2.1  ความสัมพันธกับครอบครัว และบิดามารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 
และบุตรเปนสิ่งที่มีอานุภาพมาก ดังนั้น ประสบการณที่บุคคลไดรับจากความสัมพันธภายใน
ครอบครัวจึงเปนรากฐานที่สําคัญในชีวิต การไดรับความรัก ความอบอุน การสนับสนุน ใหกําลังใจ
ใหสิทธิเสรีภาพในการกระทํา ส่ิงตางๆเหลานี้จะทําใหสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองได 

2.2 สถานภาพทางสังคม หมายถึง องคประกอบภายนอก  ซ่ึงเปนตัวบงชี้ระดับทาง
สังคมของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เชน ตําแหนงหนาที่การงาน บทบาททางสังคม        
วงศตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยทั่วไปสถานภาพทางสังคมมักจะเนนที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากอาชีพ รายได และที่พักอาศัย เนื่องจากสถานภาพทางสังคมเปน
ส่ิงที่บงบอกถึงความสําเร็จ และความมีเกียรติ บุคคลที่มีส่ิงเหลานี้จึงมีความเชื่อวาตนเองมีคุณคาสูง 

2.3 สังคมเละกลุมเพื่อน ความภาคภูมิใจในตนเองเกิดจากการรับรูในการ
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเองดานทักษะ ความสามารถ ความถนัด 
ทั้งนี้เกิดจากการที่บุคคลเปนสมาชิกของกลุม ซ่ึงตองเปนกลุมที่คงที่เพราะถาเปลี่ยนกลุมไปเรื่อยๆ
บุคคลอาจมองตนเองในดานลบเรื่องความสามารถที่จะเปนเพื่อนที่ดีกับคนอื่น ดังนั้นปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนจะชวยพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล ผูที่ไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน ไม
เปนที่ประทับใจหรือไมอยูในความสนใจของเพื่อน จะไมชอบแสดงความคิดเห็น เกิดความรูสึกวา
ไมมีใครชอบหรือนับถือตนเองเลย สวนผูที่เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆแลว มีความสําเร็จต่ํา มี
แนวโนมวาจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําเชนกัน 
       Maslow (1970:45) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเองนั้นเปนความรูสึกของบุคคลที่
ตองการใหตนเองเปนคนมีประโยชน และมีคุณคา ซ่ึงความรูสึกในลักษณะดังกลาวนั้น Maslow เชื่อ
วาเปนลักษณะของความตองการที่บุคคลทุกคนปรารถนาใหมี โดยสามารถจําแนกได 2 ประเภท 
ดังนี้ 
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1. ความตองการเห็นคุณคาในตน เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะใหตนเองมีความ
เขมแข็ง มีความสามารถเพียงพอสําหรับการทําสิ่งตางๆ มีความเชี่ยวชาญ มีความเชื่อมั่นในการเผชิญ
กับเหตุการณตางๆโดยไมตองพึ่งพิงผูอ่ืน มีความอิสรเสรี และประสบความสําเร็จในกิจการตางๆ 

2. ความตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของตน เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะให
บุคคลอื่นเห็นวาตนเองเปนผูที่มีช่ือเสียง มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ มีอํานาจเหนือผูอ่ืน มีความสําคัญ 
มีศักดิ์ศรี ไดรับการยอมรับ และเปนที่นาชื่นชมของผูอ่ืน 
      Taft (1985:79) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการประเมินหรือตัดสินคุณคา
ของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการรับรูความภาคภูมิใจในตนเอง 2 ขั้นตอน คือ 

1. การรับรูคุณคาของตนเองจากภายใน (Inner self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ
ตนเองโดยการประเมินจากความสามารถ สมรรถนะ และการกระทําตางๆ แลวผลที่ไดรับตรงตามที่
ตนปรารถนาหรือคาดหวัง ซ่ึงความรู สึกมีคุณคาในลักษณะนี้จะถูกสรางขึ้นอยางถาวรจาก
ประสบการณตั้งแตชวงแรกของชีวิต 

2. การรับรูคุณคาของตนเองจากภายนอก (Outer self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ
ตนเอง โดยการประเมินเจตคติ และการยอมรับของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง ซ่ึงความภาคภูมใิจใน
ตนเองลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบทบาททางสังคม และความสามารถในการเผชิญ
ปญหาของบุคคลนั้นๆ 
 การเสริมสราง และพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
      ตามที่กลาวมาแลวในตอนตน ไดแสดงใหเห็นวาความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ไมใช
เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแตตองมีการปลูกฝง และเสริมสรางใหเกิดขึ้น ทั้งดวย
ตัวของบุคคลนั้นเอง และดวยการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง ซ่ึงแนวทางการเสริมสราง และ
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองเองนั้น จะแตกตางกับไปตามสภาพการณ และประสบการณตางๆที่
แตละคนไดรับ โดยมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการเสริมสราง และพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง ไวดังนี้ 
      Sasse (1987: 49) เสนอวิธีการสรางเสริมความภาคภูมิใจในตนเองดังนี้ 

1. สรางความมั่นใจในตนเอง โดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาในชีวิต 
2. ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานใหลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองโดยอาจ

ชมเชยตนเอง หรือใหส่ิงที่มีความหมาย ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่เราทํามาก
ขึ้นซึ่งแนนอนที่สุดยอมสงผลตอความภาคภูมิใจในตนเอง 
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3. สะสมบันทึกความสําเร็จ หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็จที่เราไดรับส่ิงที่
เราทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายๆสัปดาหหรือหลายเดือน โดยอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการ
ตางๆการชวยใหผูอ่ืนมีความสุข งานในโรงเรียน การทํางาน หรือดานอื่นๆที่มีความสําคัญสําหรับตน 
    Bradshaw (1981:5-11) กลาวเอาไววา การที่จะพัฒนาบุคคลใหมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองเพิ่มสูงขึ้นไดนั้น จะตองหาวิธีการที่จะทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณอยางนอยในดานใด
ดานหนึ่งตอไปนี้  

1. การประสบความสําเร็จในดานตางๆตามที่คาดหวัง ไมวาจะเปนในเรื่องของการ
เรียน การทํางาน หรือแมกระทั่งความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

2. ความรูสึกถึงการยอมรับ การเอาใจใส และการเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะ
จากบุคคลที่มีความสําคัญ และมีความหมายสําหรับตนเอง 

3. ประสบการณที่จะสามารถทําใหบุคคลนั้นมีอํานาจเพิ่มขึ้น หรือมีอิทธิพลเหนือ
สถานการณ และบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของตน เชน การไดรับตําแหนง หรือไดรับเกียรติใน
สังคม 

4. การไดรับโอกาส ที่จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวของบุคคลนั้น 
โดยสามารถกระทําส่ิงตางๆไดอยางอิสระตามความคิด ความเชื่อ และความปรารถนาของตน 
      สวนCoopersmith (1981:37-38) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการพัฒนา
ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลไวเชนกัน ซ่ึงพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ Bradshaw 
อยางมาก นั่นคือ 

1. การไดรับการยอมรับนับถือ ความสนใน และความเอาใจใสจากบุคคลที่มี
ความสําคัญในชีวิต              

2. การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงจะมีผลตอสถานภาพ ตําแหนง และ
ช่ือเสียงของบุคคลนั้น โดยมีปจจัยตางๆที่จะแสดงใหรูวาตนประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

2.1 การมีความสามารถในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงความมีอํานาจของตน 

2.2 การไดรับการยอมรับ ความสนใจ และความรักจากบุคคลอื่น เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงความสําคัญของตนเอง 

2.3 การเปนบุคคลที่มีศีลธรรมจรรยาตามมาตรฐานของสังคม เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงคุณงามความดี และความนาเชื่อถือศรัทธาของตน 

2.4 การประสบความสําเร็จสมความมุงมั่น เปนการแสดงใหบุคคลนั้นรูถึงการมี
ความสามารถของตน 
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3. การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยม และความปรารถนา 
4. การไมใสใจตอส่ิงที่จะทําใหความภาคภูมิใจในตนเองลดลง เชน ขอวิพากษวิจารณ

ที่ไมเปนประโยชน 
      นอกจากนี้ Bruno (1983:363-365) ยังไดกลาวถึงแนวทางการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองไว 4 ประการ ดังนี้ 

1. การไดรับขอคิดหรือขอเสนอแนะโดยตรง (Direct suggestion) เปนการไดรับขอคิด
หรือขอเสนอแนะที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดกําลังใจ และรูสึกมีคุณคาในตนไมวาจะเปนขอคิดหรือ
ขอเสนอแนะจากบุคคลอื่นหรือตัวเองก็ตาม 

2. การเพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง (Increase success) เปนความพยายามของบุคคลที่
จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว 

3. การลดความคาดหวัง (Decreasing expectations) เปนการลดความตองการหรือ
ความปรารถนาลง และตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพื่อเปนการ
ลดความทุกข ความกังวล และความกดดันตางๆที่อาจทําใหความภาคภูมิใจในตนเองลดต่ําลง 

4. การหยุดการประมาณคาตนเอง (Stop rating oneself) เปนลักษณะของความเชื่อที่วา
มนุษยสามารถเกิดมา และดํารงชีวิตอยูไดนั้นนับวามีคุณคาเพียงพอแลวไมจําเปนที่คนเราจะตองไป
ประมาณคาตนเองอีก เพราะการประมาณหรือตัดสินคาของตนเองอาจทําใหความภาคภูมิใจใน
ตนเองของบุคคลนั้นลดลงได 
      Girdano and Every (1979:146-149, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543:53) ไดเสนอ
วิธีการ 3 ประการในการพัฒนาสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองอยางไดผล ดังนี้ 

1. การใชภาษาเชิงบวก หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใหการเสริมแรงภาพลักษณของ
ตน (self-image) โดยช้ีใหเห็นถึงลักษณะทางบวกของตน เชน ลักษณะบุคลิกภาพที่เปนลักษณะเดน
หรือบุคลิกภาพที่นาภาคภูมิใจ 

2. การยอมรับคํายกยองชมเชย คือ เมื่อมีบุคคลใดยกยองชมเชยก็แสดงการยอมรับโดย
ปราศจากทาทีหรือคําพูดที่แสดงการถอมตน แตควรใชประโยคแสดงความยินดีแทน วิธีนี้จะเปนการ
สงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมอันจะทําใหบุคคลประทับใจ และมองตนเองในทางบวกมากขึ้น 

3. การฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออก เปนวธีิที่จะทําใหบคุคลมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
 ความสําคัญของความภาคภมิูใจในตนเอง 
      ความภาคภูมิใจในตนเอง นับวามีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จใน
ชีวิต นักจิตวิทยาสวนใหญมีความเห็นพองกันวาพฤติกรรมตางๆ มีผลมาจากความตองการของ
มนุษย โดยที่การตองการทางจิตนับวาเปนแรงจูงใจ ที่ผลักดันใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตางๆ 
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นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ”ตัวตน” เชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางที่แสดงออกมา เปนผลมาจาก
ความนึกคิดเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น โดยจะแสดงกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมนั้นตามสถานการณ 
และการรับรูของแตละบุคคล โดยเฉพาะการรับรูในดานความภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนความรูสึกเพื่อประเมินคุณคาประโยชน และอํานาจของตน ซ่ึงบุคคลทุกคน
ปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จในตนเอง และตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือในความสําเร็จของตน
ดวย Sanford & Donovan (1980: 9, quoted in Kozier and Erb 1988: 508) ไดกลาววา ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกเกี่ยวกับตนเองตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. มีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคล คิด พูด หรือกระทํา 
2. มีผลกระทบตอการประเมิน และการกระทําของผูอ่ืนตอบุคคลนั้นๆ 
3. มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกของบุคคล ในการที่จะเกี่ยวของหรือกระทําสิ่ง

ตางๆตอบุคคลอื่น 
4. มีผลกระทบตอความสามารถของบุคคลในการที่จะรับหรือใหความรัก 
5. เปนความสามารถของบุคคลในการที่จะกระทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆที่เขา

ตองการจะเปลี่ยน 
      บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะรับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง ตระหนัก
ถึงศักยภาพทั้งหมดของตนเอง มีจิตใจที่เปดกวาง และยอมรับสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง
พรอมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม บุคคลเหลานี้จะมีความกระตือรือรน เชื่อมั่นใน
ตนเองวามีความสามารถในการทํางานใหประสบกับความสําเร็จ มีความเปนตัวของตัวเองในการ
แสดงความคิดเห็น ไมหวั่นตอคําวิพากษวิจารณ มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี มี
ความสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเองรูสึก
ผิดหวัง และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ดวยความหวัง และความกลาหาญ จึงเปนบุคคลที่
ประสบความสําเร็จ มีความสุข สามารถดําเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาไดอยางดี นอกจากนี้พบวาผูที่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมีพลังในการหลีกเลี่ยงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี(Pope 
et al. 1988:5, อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539:9)       
 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
      ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลสามารถแสดงออกมาใหเห็นไดจากลักษณะทาทาง 
น้ําเสียง คําพูด และการกระทํา ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  Branden (1966: 14, 
อางถึงใน ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2540:21) ไดสรุปพฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ไวดังนี้ 

1. มีความยินดีที่มีชีวิต มีความสนุกสนานรื่นเริง ประกายตาแจมใส 
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2. สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย 
3. มีความสามารถในการวิจารณ ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได 
4. มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึก และรับฟงคําแนะนําดวยความพึงพอใจ 
5. สามารถพูดหรือกระทําในสิ่งที่งายหรือเปนไปได 
6. มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคําพูด และกิริยาทาทางอยางธรรมชาติ 
7. การมีอารมณขัน มองเห็นสิ่งดีในตนเอง และผูอ่ืน 
8. มีความเปดเผย และกระตือรือรนในการรับประสบการณ และโอกาสใหมๆของชีวิต 
9. มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรค และอารมณดีอยูเสมอ 
10. มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ 
11. สามารถทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆไดอยางมีศักดิ์ศรีในตนเอง 

 Maslow (1970:67-71) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง บงบอกถึงลักษณะบุคลิกภาพ
ของบุคคล มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคล ชวยใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเสริมสรางใหบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองเปนการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานที่จะทําใหบุคคลมีความสุขมากขึ้น นอกจากจะชวยปรับปรุงบุคลิกภาพเฉพาะตัวแลวยังชวย
ปรับปรุงคุณภาพของบุคคล ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน   
 นอกจากนี้ Satir (1976:28, อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:111) ไดกลาวถึงบุคคลที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองสูงไววา จะเปนผูที่มีการสื่อสารอยางเหมาะสมมีแนวคิดในการดํารงชีวิตที่
สามารถรักตนเอง และรักผูอ่ืนได มีวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผลสามารถยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักรูในทางเลือกตางๆ และมีความพรอมในการ
เปล่ียนแปลงตนเอง 
 Coopersmith (1984:5) ยังไดแบงลักษณะของบุคคลที่มีความ รูสึกมีคุณคาในตนไว 2 
ลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

1. บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองตนอง
ในดานบวก มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ไมหวั่นไหวตอการวิจารณ หรือตําหนิจากบุคคลอื่นไดงาย มี
ลักษณะของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ใสใจ และสามารถรับรูความรูสึกของ
ผูอ่ืนไดอยางละเอียดออน สามารถแสดงความคิดเห็น และความตองการของตนเองไดอยาง
ตรงไปตรงมาตามความเปนจริง ใชกลไกการปองกันตนเองนอย มักเปนผูริเร่ิมสรางสัมพันธภาพกับ
ผูอ่ืนกอน มีความยืดหยุน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่มีประโยชน มีความกระตือรือรน กลาทํางานที่
ทาทายความสามารถ พอใจที่ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีความวิตกกังวลนอย ซ่ึงโดยภาพรวม
แลวบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความสุข และใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา จะมีลักษณะแตกตางจากบุคคลที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาไรคา ไมมีความสามารถ มีความวิตก
กังวลสูง มีความเครียด ไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากคนอื่น ชอบเปนผูฟงมากกวา
แสดงบทบาท ไมมีความพยายามในการทํางานที่สลับซับซอน เมื่อพบอุปสรรคก็ละทิ้งงาน หลีกเล่ียง
การแกไขปญหา ไมมีความยืดหยุน มักจะยึดติดกับส่ิงที่เปนอยูมักจะคลอยตามผูอ่ืน ยอมรับคําพูด
ของคนอื่นที่กลาวถึงตนในแงลบ ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธคําวิจารณของผูอ่ืน กลัวการทําใหผูอ่ืน
โกรธ หวั่นไหวตออิทธิพลของสังคม ขาดพลังความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จ ใชกลไกการ
ปองกันตนเอง คิดวาเพื่อนๆไมยอมรับ ไมสนใจ และเกิดความรูสึกเสียใจบอยๆลักษณะเหลานี้มักจะ
พบกับบุคคลที่มีลักษณะเก็บกด ขี้อาย และหลีกเลี่ยงปญหา  
      Geal Lindenfield (1995:4-9, อางถึงใน ปทมา เรณูมาร 2539:105) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงไวดังนี้ 

1. สงบ และรูสึกผอนคลาย (Calm and Relaxed) สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลัง
เผชิญกับความยุงยาก และความทาทายที่หวาดกลัวอยูก็ตามมักไมคอยมีความเครียดปรากฏบน
ใบหนา แมจะผานการไดรับความกดดันอยางสูงก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว 

2. ดูแลตนเองดี (Well-Nurtured) มีความเปนอยูที่ดีในเรื่องของการดูแลตนเอง และ
การออกกําลังกาย ซ่ึงรวมไปถึงการเลือกแบบการแตงกาย และการไมทําลายตนเองดวยการละเลย  
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การดื่ม และการนอนหลับ นอกจากนี้ยังดูแลรางกายของตนเอง
เปนพิเศษ เมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจ็บปวย 

3. มีพลัง และจุดมุงหมาย (Energetic and Purposeful ) มีชีวิตชีวาทั้งรางกาย และจิตใจ
สนุกสนานกับการทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทางที่ดี 

4. เปดเผย และแสดงความรูสึก (Open and Expressive) สามารถสื่อสารกันอยาง
ตรงไปตรงมา ทั้งภาษาพูด และภาษาทาทาง ซ่ึงชี้ชัดถึงความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นไดทันที 
และสามารถควบคุมหรือหยุดความรูสึกที่เกิดขึ้นไดเมื่อตองการ 

5. คิดในทางที่ดี และมองโลกในแงดี (Positive and Optimistic) มักจะไมคอยมีความ
วิตกกังวล และความกลัว เมื่อพบความผิดพลาดขณะที่กําลังเรียนรู ประสบการณซ่ึงไมคุนเคยก็จะ
สังเกตกระบวนการนั้นอยางเปดเผย และรูสึกปลอดภัย ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแกปญหา
ใหมดวยความตื่นเตน และมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาในสิ่งที่เขาสนใจ 

6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliant) สามารถกระทําส่ิงตางๆไดอยางอิสระ และ
เปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองไดโดยไมจําเปนตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ 
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7. มีความสามารถในการเขาสังคม และรวมมือกับผูอ่ืนได (Sociable and Co-
Operative)สามารถเปนสมาชิกที่ดีของกลุม และสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธที่ดีตอกัน
บุคคลเหลานี้สามารถชื่นชมความสําเร็จของผูอ่ืนได อีกทั้งยังสนับสนุนใหกําลังใจในการพัฒนาของ
บุคคลอื่นอีกดวย แมจะกาวไปสูการเปนผูนําก็สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม 

8. มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Appropriately Assertive) สามารถ      
ยืนกรานความตองการ และสิทธิของตนได 

9. มีการพัฒนาตนเอง (Self-Developing) แมบุคคลเหลานี้จะมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงแลว ก็ยังคงตรวจสอบตนเองอยูเสมอ มีความสุขกับการไดรับรูขอบกพรอง และความ
ผิดพลาดของตนเอง อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได 

 ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตเพื่อไปสูเปาหมาย ดวย
ความสุข และความสําเร็จในชีวิต บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะสามารถเผชิญกับ
อุปสรรคตางๆที่ผานเขามาในชีวิตไดโดยไมยอทอ สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเองรูสึก
ผิดหวัง ทอแทใจ และสรางความหวังใหมในชีวิต นอกจากนี้บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา
มักจะมีโอกาสไดรับความทุกขทรมานจากอาการจิตสรีระแปรปรวนเชน วิตกกังวล โรคนอนไมหลับ 
ปวดศีรษะ กัดเล็บ หัวใจสั่น รวมทั้งภาวะซึมเศราดวย เทาที่กลาวมา จะเห็นไดวาความภาคภูมิใจใน
ตนเองเปนคุณลักษณะที่สมควรจะมี และไดรับการสรางเสริมใหเกิดกับทุกคนเพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางที่ตนตองการ สามารถเผชิญกับปญหาตางๆที่ผานเขามาโดยไมกอใหเกิดความเครียด 
ปญหาสุขภาพจิต และสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของตนเองขึ้นได ซ่ึงการทํางานก็
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ดังนั้นจึงมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองที่
เกี่ยวของกับการทํางาน ดังนี้ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
 Suinn et al. (1962:473-474, อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:58) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ   
อัตมโนทัศนไดใหขอสรุปวา ในบุคคลที่มีความรูสึกดีตอการทํางานสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนสูง
ตามไปดวย หรือในทางกลับกันบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนสูงก็มักจะมีความรูสึกที่ดีตองานใน
หนาที่ของตนในทางที่สูงเชนกัน 
 Rychkman et al. (1971:305-310, อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:58) ไดศึกษา
ความสัมพันธของความภาคภูมิใจในตน ความเชื่ออํานาจในตน และประสบการณความสําเร็จ และ
ความลมเหลวกับความสามารถในการทํางานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยไมน จํานวน 145 คน พบวา 
ความภาคภูมิใจในตน และความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางาน 
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 แนงนอย ศรีวราธนบูลย (2534:36-44, อางถึงใน ภาวิณี นาวาพานิช 2537:57) ศึกษา
เร่ืองสมองไหลในระบบราชการ พบวา ปญหาที่สําคัญหนึ่งในหาอันดับแรกคือ ความไมภูมิใจ และ
ความรูสึกดังกลาวทําใหแสดงพฤติกรรมไดหลายทาง ทางหนึ่งคือลาออกเพื่อหางานใหม 
 ภาวิณี นาวาพานิช (2537:109-111) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ      
ในงาน ความภาคภูมิใจในตน ความวิตกกังวล และปจจัยทางชีวสังคมบางประการ กับแนวโนมการ
ออกจากงานของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณในป พ.ศ. 2536โดยมีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปจํานวน 290 คน พบวา พยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีแนวโนมการออกจากงานอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง และความ    
พึงพอใจในงาน ความภาคภูมิใจในตน มีความสัมพันธทางลบกับแนวโนมการออกจากงานของ
พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธทางบวกกับแนวโนมการออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
พบวา ความภาคภูมิใจในตนดานคานิยมสัมฤทธิ์ผล ดานการปรับตัวเกี่ยวกับอารมณ และดานการ
ปรับตัวทางสังคมของพยาบาลอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 
 จากงานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองจะเห็นไดวา ความภาคภูมิใจ
ในตนเองเปนสิ่งจําเปนตอความปกติสุขของรางกาย และจิตใจของบุคคล หากบุคคลใดมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองวาตนเองมีคา มีความสามารถ รูสึกวาตนเองมีประโยชน จะทําใหบุคคลนั้นมี
ความพอใจในชีวิตที่เปนอยู บุคคลจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ความสามารถที่จะกระทําส่ิงตางๆ ไดบรรลุเปาหมาย ทําใหรูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจะสงผลตอการกระทํากิจกรรมอื่นๆดวย โดยเฉพาะในการทํางาน        
จะเห็นไดวาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการทํางาน มี
ความรูสึกที่ดีตองาน ทําใหไมอยากออกจากงาน ยังผลใหบุคคลนั้นพยายามที่จะปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงนําความภาคภูมิใจในตนเองมาเปนตัวแปรอิสระตัวแปรหนึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้  
 
2.3 แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางพลังอาํนาจในงาน (Job Empowerment) 
 คําวา “การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน (Job Empowerment)” เปนคําที่ไดรับการ
กลาวถึงในเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 17 ซ่ึงในระยะแรก คํานี้คอนขางจะ
ส่ือความหมายไปในทางลบทําใหผูที่ใชคําๆ นี้ อาจไดรับอันตรายไดโดยเฉพาะในสังคมเผด็จการ 
ตอมาคํานี้ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในสังคมปจจุบันในฐานะที่เปนกลยุทธสําคัญอยางหนึ่ง
ในการพัฒนาองคการ พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานขององคการ และคุณภาพของบุคลากรใน
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องคการ  ทุกลักษณะ ตลอดจนเปนกลยุทธในการพัฒนาสังคมที่เนนการพัฒนามนุษยโดยรวม และ
ในแตละดาน การพัฒนากลุมบุคคล เชน กลุมสตรี และการพัฒนาวิชาชีพ จนแทบจะกลาวไดวาการ
เสริมสรางพลังอํานาจ กลายเปนแนวคิดที่ทันสมัย และเปนแฟชั่นที่ทุกวงการจะตองใหความสําคัญ 
 จินตนา ยูนิพันธ (2539: 98-100) ไดอธิบายถึงที่มาของแนวคิดในการเสริมสรางพลัง
อํานาจวาในระยะเริ่มตนนั้น การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนที่สนใจในวงการจิตวิทยา การเมือง และ
ดานจริยธรรม กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจมาจากแนวความคิดการเกิดแนวรวมทางสังคม 
และแนวคิดของกลุมชวยเหลือตนเอง ตอมาแนวคิดนี้ถูกนําไปใชเชื่อมโยงกับกลยุทธการพัฒนา
สังคม และในป ค.ศ. 1984 Rappaport ไดใชแนวคิดนี้ในการกระตุน และเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
นโยบายทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
 ในดานการบริหาร และการพัฒนาองคการนั้น การเสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่มี
จุดเริ่มตนจากทฤษฎี การพัฒนาองคการโดยเฉพาะทฤษฎี Y ของ Douglas McGreger แนวคิดนี้
เกี่ยวของแนบแนนกับแนวคิดสรางสรรคของการพัฒนาองคการ เชน การมีสวนรวมของบุคลากร 
(employer involvement) การบริหารแบบมีสวนรวม (participative management) โครงการรับ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร (employee suggestion programmers) กลุมคุณภาพ (quality circle) และ
กลุมทีมงาน (team formation) เปนตน ซ่ึงการพัฒนาองคการในวิธีการดังกลาวมีกิจกรรมการทํางาน
ที่ตรงกับแนวคิดของการเสริมสรางพลังอํานาจ รวมท้ังแนวคิดในทุกวิธีก็มีหลักฐานพิสูจนไดวา
ประสบความสําเร็จแลว ทั้งสิ้น โดยผูเชี่ยวชาญบางทานก็มีการปรับการใชคําเรียกแนวคิดดังกลาวนี้
วา การเสริมสรางพลังอํานาจ 
 นอกจากนี้ความนิยมในการใชกลวิธีการเสริมสรางพลังอํานาจ นั้นเปนผลมาจากการ
แขงขันทางธุรกิจ การใหความสําคัญการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การรักษา และ
เพิ่มคุณภาพของสินคา และการบริการ รวมทั้งสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความ 
ตึงตัวดานการเงิน และการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งแนวคิดของกระบวนการทางสังคม
ที่เปลี่ยนไปในแนวทางที่ใหความสําคัญตอหลักการ และเปาหมาย 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. สิทธิมนุษยชน (Human right) 
2. สันติภาพของโลก (Peace) 
3. ความเทาเทียมกัน (Equity) 
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน ดานกระบวนการของการมีสวนรวม (Participative 

development) 
ดังนั้นผูบริหารในองคการ ตางจึงจําเปนหรือถูกบังคับทางออมใหเชื่อมั่น ไวใจ

ผูใตบังคับบัญชา และตองการใชกลยุทธการบริหารจัดการ ดวยการมีทีมการจัดการดวยตนเอง (Self-
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managing teams) และบุคลากรที่ตัดสินใจ และปฏิบัติงานไดดวยตนเอง (Self-directed Individuals) 
ผูบริหารจึงจําเปนตองเลือกใชกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแกบุคลากรผูใตบังคับบัญชา 
ทั้งนี้เพื่อใหองคการของตนอยูรอดได 
 ความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
 กอนที่จะทราบความหมาย และเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานนั้น จําเปนตองมีพื้นฐาน ความเชื่อดังนี้ (จินตนา ยูนิพันธ 2539: 99-100) 

1. การเสริมสรางพลังอํานาจ มุงเนนที่การนําเอาศักยภาพทางสติปญญา และพลังใน
ตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเอง และผูอ่ืน 

2. การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องอยางชัดเจน กับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องแบบครบวงจรในองคการ 

3. การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนการสรางสถานการณ และการเริ่มตนใหมที่มากกวา
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) และการมีสวนรวมของบุคลากร (Employee 
involvement) 

 และมีผูไดใหคํานิยามการเสริมสรางพลังอํานาจไวดังตอไปนี ้
Kanter (1977: 24, quoted in Wilson and Laschinger 1994: 39) กลาวถึงการเสริมสราง

พลังอํานาจในงานวาเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสภาพแวดลอมในการทํางานให
สมาชิกไดเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงโครงสรางสภาพแวดลอมในการทํางานนี้จะเปนส่ิง
สําคัญในการกําหนดทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 

Rappaport (1984: 30, อางถึงใน สุพิศ กิตติรัชดา 2538: 7) นิยามแนวคิดการเสริมสราง
พลังอํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อไดรับการสงเสริม และไดรับ
โอกาส โดยมองการเสริมสรางพลังอํานาจในแงของการพัฒนา ซ่ึงจะทําใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
กาวหนา และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

Steiner (1986: 23, อางถึงใน ศิริพร ตันติพูลวินัย 2539: 17) การเสริมสรางพลังอํานาจ 
หมายถึง การใหอํานาจแกผูอ่ืน เปนการชวยใหผูอ่ืนมีความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองได 
เปนการยินยอมใหผูอ่ืนไดเติบโตขึ้น และพัฒนาความสามารถใหทัดเทียมกับเรา 

Chandle (1992: 11, อางถึงใน ศิริพร ตันติพูลวินัย 2539: 17) การเสริมสรางพลังอํานาจ 
หมายถึง การชวยใหผูอื่นใหมีความรูสึกมั่นคง มั่นใจในตนเอง และในงาน จนเขาสามารถตัดสินใจ 
และจัดการกับงานของตนเองได จนประสบกับความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว 

Hawks (1992: 17, อางถึงใน ณัฏฐิกา กุลกาญจนาชีวิน 2539: 25) ใหความหมายการ
เสริมสรางพลังอํานาจวาเปนกระบวนการระหวางบุคคลในการจัดหาทรัพยากร เครื่องมือ และ
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สภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนา การสราง และการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคคล
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของทั้งบุคคล และองคการ 

Clifford (1992: 22, อางถึงใน ศิริพร ตันติพูลวินัย 2539: 17) การเสริมสรางพลังอํานาจ 
หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการ การพัฒนาชีวิตของคนที่ไมมีอํานาจ ใหเปนคนที่มีอํานาจใน
ตนเอง มีความรูสึกมั่นใจเปนตัวของตัวเอง มีความเปนอิสระ และรูสึกชีวิตมีคุณคา 

Tebbit (1993: 19) การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน หมายถึง การสราง และสนับสนุน
สภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงานไดเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงาน และการกระทํา ส่ิงตางๆ 
ดวยตนเอง และมีพฤติกรรมที่แสดงผลในทางสรางสรรคในแงบวกกับภาระ (Mission) ขององคการ 

Gibson (1995: 12, อางถึงใน จินตนา ยูนิพันธ 2539: 101) ใหความหมายวาการ
เสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคมของการแสดงการยอมรับชื่นชม 
(Recognizing) การสงเสริม (Promoting) การพัฒนา และการเสริมสรางความสามารถของบุคคลใน
การตอบสนองความตองการของตนเอง และแกไขปญหาดวยตนเอง และความสามารถในการใช   
ทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง และรูสึกวาตนเองมีอํานาจ
สามารถควบคุมความเปนอยูหรือชีวิตของตนเองได 

Kinlaw (1995: 7) ใหความหมายวาการเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานในองคการอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนา และขยายสิ่งที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคคล และของทีมงาน ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบ ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงาน 
และองคการโดยรวม 

จินตนา ยูนิพันธ (2539: 101) กลาววาการเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการ
แบงปนอํานาจระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เปนการใหอํานาจในการตัดสินใจ สราง
แรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน ซ่ึงในอดีตอยูที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงสูผูบริหาร
ระดับกลาง และระดับตน ตลอดจนผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ ซ่ึงจะชวยใหเกิดบรรยากาศการ
ทํางานที่ทาทาย มีความคิดสรางสรรค ทุกคนในองคการมีความเชื่อมั่นที่จะเติบโต เจริญกาวหนาใน
งานของตน 

วรัญญา วงศประสิทธิ์ (2540 : 35) กลาววาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน หมายถึง 
การสราง และสนับสนุนสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเนนถึงการใหคุณคา ใหอํานาจ ใหโอกาส 
ใหทางเลือกในการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกแกบุคลากร สงผลทําใหบุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในองคการ ใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมิใชเปนการมอบหมายอํานาจ (Delegation) 
เพราะการมอบหมายอํานาจนั้นมักจะกระทําเปนชวงๆ อํานาจสิทธิ์ขาดยังอยูกับผูบริหาร และไมใช
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participating management) เพราะการยอมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน
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การทํางาน รวมกับการตัดสินใจมักจะมาจากมติของกลุม ไมใชจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 
ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจสวนใหญยังอยูที่ผูบริหาร 

จากความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจในงานที่กลาวไวขางตนอาจสรุปไดวา        
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนกระบวนการพัฒนา และเสริมสรางความสามารถของบุคคล 
เปนการสงเสริมสนับสนุนบุคคลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการเสริมสรางพลงัอํานาจในงาน 
แนวคิดท่ี 1 รูปแบบ ฮานาซาริ  
Hanasari Model เปนแนวคิดของ Ekeberg, Lagerstron และ Lutzen (1997: 12,    

อางถึงใน ยุพาพร ตรีนุรักษ 2544: 44) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานคือ ความเชื่อ คานิยม การกระตุนสงเสริม ความยืดหยุนทางการบริหาร ลักษณะงาน 
ส่ิงแวดลอม ภาวะสุขภาพ และปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกองคการ หรือสัมพันธภาพภายนอกองคการ เชน 
แนวคิด นโยบาย ปรัชญา เขียนเปนภาพไดดังนี ้

ความเช่ือ คานิยม 
(Value) 

 
 

 ความยืดหยุน การกระตุนสงเสริม 
 ทางการบริหาร การเสริมสราง (Promotion) 
 (Flexibility) พลังอํานาจในงาน 
 
 
 สิ่งแวดลอม ลักษณะงาน 
 (Environment) (Work) 

 
ภาวะสุขภาพ และปจจัยอื่นๆ 

ภายนอกองคการ 
(Health, other Factor) 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบฮานาซาริ (Hanasari Model) 
ที่มา : Ekeberg, Langerstrom, and Lutzen 1997: 12, อางถึงใน ยุพาพร ตรีนุรักษ.  “การเสริมสราง
พลังอํานาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารระดับกลางใน
ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ.” (วิทยานิพนธ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), 44 
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ในรูปแบบฮานาซาริ จะบงบอกถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเสริมสรางพลังอํานาจ    
ในงาน แตไมไดมีแนวคิดสูการปฏิบัติในการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 

แนวคิดท่ี 2 รูปแบบของ Hawks 
Hawks (1992: 2, อางถึงใน ยุพาพร ตรีนุรักษ 2544: 44) ไดใหแนวคิดในการ

เสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลไววา จะตองเปนการกระทําโดยมีผูให และผูรับในการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน ผูให และผูรับตางตองมีความจริงใจ มีความซื่อสัตย มีทักษะในการมี
มนุษยสัมพันธ ทักษะในการสื่อสาร ยอมรับซ่ึงกัน และกัน เปดตัวเองใหความเคารพแกผูอ่ืน ผูให
ตองมีภาวะผูนํา และมีทักษะเชิงวิชาชีพ ผูรับตองมีความเต็มใจที่จะยอมรับการใหอํานาจ มีการ
ตอบสนอง ยินดีมีสวนรวมในการสรางเปาหมายของงานหรือการตัดสินใจ 

การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน คือ ทั้งผูให และผูรับมีการสื่อสารที่เปดเผย
รวมกันตั้งเปาหมายหรือตัดสินใจ สําหรับผูใหตองจัดหาพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
โดยจัดสิ่งแวดลอมที่จําเปน เชน นโยบาย ปรัชญา จัดหาเครื่องมือหรือแหลงสนับสนุน 

ผลของการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ผูใหพึงพอใจในการพัฒนาของตนเอง และ
ผูใตบังคับบัญชา ผูรับไดเพิ่มความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเปาหมาย เขียนเปนภาพ
ได  ดังนี้ 
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 จริงใจ ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ ใหคุณคา 

 ซื่อสัตย ทักษะการสื่อสาร ใหความเคารพ  
 เปดตัวเอง การยอมรับซึ่งกัน และกัน ตอผูอื่น 

 
 
 
  การสื่อสารที่เปดเผย 
 ผูให ต้ังเปาหมายรวมกัน ผูรับ 
  
 รวมกันตัดสินใจ 
 มีภาวะผูนํา  มีความเต็มใจที่จะยอมรับ 
 มีทักษะเชิงวิชาชีพ จัดหาพฤติกรรมเพื่อเสริมสราง การใหอํานาจ มีการตอบสนอง 
  พลังอํานาจโดยจัดสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย 
  ที่จําเปน เครื่องมือ และแหลงสนับสนุน  และตัดสินใจ 
 
 
 
  การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
 ผูให  ผูรับ 
 
 พึงพอใจในพัฒนาการ  เพิ่มความสามารถ 
ของตนเอง และผูใตบังคับบัญชา  เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพการเสริมสรางพลังอํานาจในงานตามแนวคดิของ Hawks 
ที่มา : Hawks 1992: 3, อางถึงใน อางถึงใน ยุพาพร ตรีนุรักษ.  “การเสริมสรางพลังอํานาจในงานกับ
ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารระดับกลางในธนาคารออมสินสํานักงาน
ใหญ.” (วิทยานิพนธ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), 44 
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แนวคิดท่ี 3 ทฤษฎีโครงสรางอํานาจในองคการของ Kanter (Kanter’s Theory of 
Structure Power) 

ในทฤษฎีนี้บอกถึงความสัมพันธของสวนตางๆ ในองคการ กลาวคือ องคประกอบ
ในองคการจะมีอิทธิพลตอการเสริมสรางพลังอํานาจ การปฏิบัติในการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
โดยใหเขาถึงโอกาส เขาถึงอํานาจ เมื่อบุคคลไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานจะมีผลเชนไร 
และมีผลตอองคการตามมาอยางไร ซ่ึงในรายละเอียด มีดังนี้ 

การเสริมสรางพลังอํานาจในงานเปนการสรางสรรค และสนับสนุนสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน ในแงของคานิยม และการอํานวยความสะดวกตอทางเลือกของบุคคลในการที่จะลงทุน
ลงแรงปฏิบัติในองคการ และแสดงพฤติกรรมที่เปนการชวยเหลือสนับสนุนพันธกิจขององคการ 
บุคคลที่สามารถจะพิจารณา และตัดสินใจวาอะไรเปนสิ่งที่เขาใหเพื่อการสนับสนุนองคการ และ
อะไรที่เขาตองการไดรับเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก ซ่ึงกระบวนการนี้อาจจะตอง
ตระหนักถึงความเสี่ยงของบุคคลบาง อยางไรก็ตามบุคคลอาจยินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้ ถาเขาเชื่อใน
คานิยมสวนบุคคล และการชวยเหลือสนับสนุนอยางมีความหมายขององคการ บุคคลจะเลือกมา
ลงทุนลงแรงปฏิบัติ แสดงพฤติกรรมที่ดีในองคการ และยึดความพึงพอใจในงาน ซ่ึง Kanter (1994: 
36-37, quoted in Wilson and Laschinger 1994: 40) ไดกลาวถึงโครงสรางอํานาจในองคการที่
เกี่ยวของกับโครงสรางของสิ่งแวดลอมในการทํางาน อันจะนําสูพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในองคการ เขียนเปนภาพไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

46

การเขาถึงอํานาจ (Access to Power) 
1. การเขาถึงการชวยเหลือสนับสนุน (Access to Support) 
2. การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to Information) 
3. การเขาถึงแหลงทรัพยากร (Access to Resources) 
4. การผสมกลมกลืนกันใน 3 อยางดังกลาว (Ability to Mobilize These Meet Organizational Goals) 
 
 

ประสิทธิผลของงาน (Work Effectiveness)  
บุคคลจะเลือกลงทุนในองคการ หรือถอยหนี  
(Employee Investment  or  Employee  
Withdrawal) 

 
 
การเขาถึงโอกาส (Access to Opportunity) 
1. การเขาถึงความกาวหนาในการทํางาน (Provision of Advancement Possibilities) 
2. การเขาถึงการสงเสริมเพิ่มพูนความสามารถ และทักษะ (Allowance to Increase Competence and 

Skill) 
3. การเขาถึงรางวัล และการรับรองความสามารถ (Rewards and Recognition) 

 
ภาพที ่3 แสดงโครงสรางอํานาจในองคการกับผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร 
ที่มา : Kanter 1994:37, cited in Wilson and Laschinger, HK.  Staff Nurse Perception of Job 
Empowerment and Organizational Commitment: A Testing Kanter’s Theory of Structure Power in 
Organizations. (Journal of Nursing Administration 24, 1994),39-47  
 การเสริมสรางพลังอํานาจในงานตามทฤษฎีโครงสรางอํานาจของ Kanter  

ในปจจุบันถึงแมวาจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแกองคการ
เกิดขึ้นอยางกวางขวางมากมาย มีการนําไปใชในกลุมบุคคล และบริบท (Context) ที่แตกตางกัน
ออกไป รวมทั้งมีแนวคิดที่หลากหลายในการอธิบายเกี่ยวกับการทําใหเกิดพลังอํานาจในองคการ 
Kanter เปนนักทฤษฎีทานหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน โดยเรียกวา ทฤษฎี
โครงสรางอํานาจของKanter (Kanter’s Theory of Structure Power) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานของสมาชิกในองคการ และอธิบายวา
อํานาจภายในองคการจะไดรับมาจากสภาพโครงสรางขององคการ (Structural Conditions) ที่มิใชผล
มาจากลักษณะสวนบุคคลหรือสภาพทางสังคม ซ่ึงตรงกันขามกับอํานาจตามแนวคิดแบบดั้งเดิม ซ่ึง
มองวาเปนอํานาจในการบังคับหรือการใชอํานาจปกครอง (Laschinger 1996: 25) โดยไดให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

47

ความหมายของอํานาจวาหมายถึงความรูสึกทางบวก เปนความสามารถเปนการกระทําสิ่งตางๆ ใน
องคการ (Sabiston and Laschinger 1995: 43) รวมทั้งไดกลาวถึงโครงสรางอํานาจในองคการที่  
เกี่ยวของกับโครงสรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Wilson and Laschinger 1994: 39) และไดแสดง
ความสัมพันธของรูปแบบทฤษฎีโครงสรางอํานาจในองคการดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

ปจจัยของระบบอํานาจ 
(Systemic Power Factors) 

 การไดรับการ
เสริมสรางพลังอํานาจ
(Access to Job 
Related Empower) 

 ผลกระทบของ
บุคลากร(Personal 
Impact on 
Employees) 

 ประสิทธิภาพในงาน 
(Effectiveness) 

 
 
อํานาจที่ 
เปนทางการ
(Formal Power) 

 
 
 
 
 
 
 
 
อํานาจที่ 
ไมเปนทางการ 
(Informal Power) 

 

 
 
 
 
 
 
 

มี          
อิทธิพล
กําหนด 

1. การไดรับ
โครงสรางอํานาจ 

1.1 ไดรับการ
สนับสนุน 

1.2 ไดรับขอมูล
ขาวสาร 

1.3 ไดรับทรัพยากร 
2. การไดรับ

โครงสรางโอกาส 
2.1 ไดรับ

ความกาวหนา 
2.2 ไดรับการพัฒนา

ความสามารถ 
และทักษะ 

2.3 ไดรับรางวัล และ
การรับรอง
ความสามารถ 

3. โครงสราง 
สัดสวนทางสังคม 
เชน เพศ เชื้อชาติ
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําไปสู 

1. เพิ่ม
ความสามารถ
ในตนเอง 

2. เพิ่มแรงจูงใจ 
3. เพิ่มความ  ยึด

มั่นผูกพันตอ
องคการ 

4. ลดความ
เหนื่อยหนาย 

5. เพิ่มการ
ไดรับอิสรภาพ
ในงาน 

6. เพิ่มความ  
รูสึกมีสวนรวม
ในการบริหาร 

7. เพิ่มความพึง
พอใจในงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
มีผลตอ 

1. ผลสัมฤทธิ์ และ
ความ สําเร็จใน
งาน 

2. ความเคารพ 
และความรวมมือ
ในองคการ 

3. ผูรับบริการพึง
พอใจ 

 

 
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธของทฤษฎีโครงสรางอํานาจในองคการของKanter 
ที่มา : Laschinger, Heather K.  A Theoretical Approach to Studying Work Empowerment in 
Nursing; A review of Studies Testing Kanter’s Theory of structure Power in Organizations. 
(Nursing Administration Quarterly 20 1996),25-41 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

48

โดย Kanter ไดอธิบายวาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการจะถูก
ตอบสนองจากสภาพแวดลอมในการทํางาน และสถานการณตางๆ ในองคการ ซ่ึงอํานาจถูกไดรับมา
จากแหลงตางๆ 2 แหลง ดังนี้ (Laschinger 1996: 26) 

1. อํานาจที่เปนทางการ (Formal Power) เปนอํานาจที่พบในงานซึ่งสามารถมองเห็น
ได   ชัดเจนในองคการ (visible) เปนอํานาจที่เกิดจากงานซึ่งมีความยืดหยุน (flexible) มีความคดิริเริม่  
สรางสรรค (creative) และมีการพัฒนา (adaptive) รวมทั้งเปนอํานาจซึ่งมีความสอดคลองกับหนาที่
ขององคการ (relevance) เพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมายขององคการ 

2. อํานาจที่ไมเปนทางการ (Informal Power) เปนอํานาจที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความสัมพันธของสมาชิกตางๆ ที่มีความสําคัญในองคการนั้นๆ เปนอํานาจที่เกิดจากการรวมกลุม
ของสมาชิกซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองคการ เชน กลุมผูสนับสนุน (sponsors) กลุมผูบริหาร 
(peers) กลุมสมาชิก (subordinates) เปนตน 

ซ่ึงแหลงอํานาจที่เปนทางการ และไมเปนทางการนี้มีความสําคัญกับสมาชิกในองคการ
ใหสามารถเอื้ออํานวยประโยชนในการปฏิบัติงานในองคกร ใหไดมาซึ่งการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานนั่นเอง (Sabiston and Laschinger 1995: 43) รวมทั้งอธิบายวาถาสมาชิกไดรับอํานาจจากทั้ง   
2 แหลงเพิ่มมากขึ้น จะสงผลทําใหสามารถเขาถึงโครงสรางอํานาจ และโครงสรางโอกาส และมีผล  
ทําใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดีในงาน รวมทั้งมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(Laschinger 1996: 26) นอกจากนี้ Kanterไดอธิบายวาการที่จะเสริมสรางพลังอํานาจในงานใหเกิด
ขึ้นกับสมาชิกในองคการนั้นจําเปนตองมีการเสริมสรางใหสมาชิกในองคการนั้นจําเปนตองมีการ
เสริมสรางใหสมาชิกไดรับโครงสรางสิ่งตางๆ ในองคการ 3 ประการ ดังนี้ (Kanter 1977 : 246-249, 
quoted in Laschinger 1996 : 26) 

1. โครงสรางอํานาจในองคการ (Power structure) เปนความสามารถของสมาชิกใน
การกระทําหรือแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลดีตอองคการภายในระบบขององคการนั้นๆ การที่จะ
สามารถเขาถึงโครงสรางอํานาจในองคการนั้นจําเปนตองไดรับอํานาจจากสิ่งตางๆ ดังนี้ 

1.1 การไดรับการชวยเหลือสนับสนุน (support) หมายถึง การที่ผูบริหารใหการ
รับรองในสิ่งที่สมาชิกทําอยู (endorsement) การใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง (backing) ใหการ
ยอมรับในความสามารถ (approval) และใหการเห็นชอบตามกฎหมาย (legitimacy) ใหการสนับสนนุ
สมาชิกในดานความเปนกันเอง การแสดงไมตรีจิต ยิ้มแยมแจมใส (smile) ใหขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) ใหการยอมรับในความผิดพลาดตางๆ (Kanter 1983: 262, quoted in Chally 1992: 120) 
และใหการสนับสนุนใหสมาชิกสามารถจัดการกับภาวะเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษตางๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากงานในองคการ (Sabiston and Laschinger 1995 : 43) 
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นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหการสนับสนุนในดานการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางใหการ
ดําเนินการในองคการเกิดประสิทธิภาพ (Laschinger 1996 : 26) 

1.2 การไดรับขอมูลขาวสาร (Information) เปนการไดรับขอมูลขาวสารที่จะ
กอใหเกิดความรูเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจตางๆ ขององคการ (Organizational decisions) การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายขององคการ (changes in policies) และทิศทางในอนาคตขององคการ (Future 
directions) (Kanter 1983: 195, quoted in Sabiston and Laschinger 1995: 44) รวมทั้งยังหมายถึง
ขอมูลที่เปนความรูทางเทคนิค (technical knowledge) จากหนังสือ รายงาน บทความทางวิชาการ
ตางๆ ขอมูลที่จะกอใหเกิดความเชี่ยวชาญ (expertise) ในดานความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งขอมูลทางดานขาวสารทางการเมือง (political intelligence) ซ่ึง Kanter เนนวาจะกอใหเกิด
ความรูสึกในแงบวกในดานการรณรงค (campaigning) การวิ่งเตนเพื่อขอสนับสนุน (lobbying) การ
เจรจาตอรอง (bargaining) การตกลง (negotiation) การประชุม (caucusing) การทํางานรวมกัน 
(elaborating) และการออกเสียง (votes) (Kanter 1983: 263, cited in Chally 1992 : 119) นอกจากนี้
การไดรับขอมูลขาวสาร จะตองคํานึงถึงกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจกระทําไดโดย
วิธีการเปดการประชุม โดยผูบริหาร การออกจดหมายขาว เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงความถี่ของ
การสงขอมูลขาวสารดวย และขอมูลขาวสารควรเดินเปนสองทางเพื่อใหการสื่อสารบรรลุผล โดย
ออกจากผูบริหารไปสูสมาชิก และจากสมาชิกไปสูผูบริหารการสื่อสารที่ดีจะสรางความเขาใจที่ดี มี
ความสุข และกอใหเกิดความพึงพอใจ (Bluedorn 1982: 86, อางถึงใน สุพิศ กิตติรัชดา 2538 : 19-20) 

1.3 การไดรับทรัพยากร (Resource) หมายถึง การไดรับทรัพยากรตางๆ ใหสมาชิก
สามารถดําเนินงานในองคการใหประสบผลสําเร็จ ทรัพยากรนี้ประกอบดวยเงินทุน (funds) ขอบเขต 
(space) วัสดุอุปกรณ (material) และเวลา (time) (Kanter 1983, quoted Chally 1992 : 199) โดย 
 เงินทุน ไดแก งบประมาณทีอ่งคการจัดสรรใหเพื่อใชในกิจกรรมของแตละ
แผนก 
 ขอบเขต ไดแก การเปดชองวางหรือการขยายขอบเขตใหกวางเพื่อใหสมาชิก
ได ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเตม็กําลังความสามารถ 
 วัสดุอุปกรณ ไดแก อาคารสถานที่ ที่อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 เวลา ไดแก เวลาซึ่งผูบริหารไดเอื้อประโยชนใหสมาชิกสามารถใชเวลาในการ
กระทํากจิกรรมเกี่ยวกับงานของตนไดอยางเหมาะสม 
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นอกจากนี้ทรัพยากรยังรวมถึงทรัพยากรซึ่งเปนคุณสมบัติสวนบุคคลดวยเชนกัน ไดแก 
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองในแงบวก (Positive self concept) ทักษะการรับรู (cognitive skill) ภาวะ
สุขภาพที่ดี ความสามารถในการปรับตัว ความกลาหาญอดทน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ความยึดมั่นตอกันในกลุม (Hirayama and Cetingok 1988: 145, อางถึงใน สุพิศ กิตติรัชดา 2538: 21) 

2. โครงสรางโอกาสในองคการ (Opportunity structure) หมายถึง โอกาสในการสราง
ความเจริญเติบโต (Growth) และการสรางความเคลื่อนไหวในทางบวก (Mobility) ใหเกิดในองคการ 
(Kanter 1993: 197, quoted  in Sabiston and Laschinger 1995 : 44) โดยมีความสัมพันธกับสภาพงาน 
ซ่ึงสงเสริมใหสมาชิกแตละคนมีโอกาสกาวหนาในการทํางานในองคการ และพัฒนาดานความรู 
ทักษะ (Laschinger 1996 : 25) การมีสวนรวมในที่ประชุม การผลักดันงาน การปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในแตละแผนก (Sabiston and Laschinger 1995 : 44)  

2.1 การไดรับความกาวหนาในการทํางาน (Advancement) หมายถึง การที่ผูบริหาร 
สงเสริมหรือใหโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ (Position) (Wilson and Laschinger 1994 : 40) 
รวมทั้งการมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในแผนกที่ตนชอบหรือมีความถนัด 

2.2 การไดรับการสงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถ และทักษะ (Competence and 
Skill) หมายถึง การที่ผูบริหารใหโอกาสสมาชิกไดเขารวมประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน หรือ
อนุญาตใหลาศึกษาตอในระดับสูง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ และทักษะ (Kanter 1987: 136, อางถึง
ใน สุพิศ กิตติรัชดา 2538 : 22) 

2.3 การไดรับรางวัล และการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงาน (Reward and 
Recognition) หมายถึง การที่ผูบริหารใหความสําคัญแกสมาชิกที่มีความประพฤติดีหรือมีการ
ปฏิบัติงานดีเดน โดยการใหรางวัล ใหคํายกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และรับรองความสามารถ
แกสมาชิก เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจ โดยมีการกระทําอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการพิจารณา
คาตอบแทนแกสมาชิกอยางเหมาะสม 

3. โครงสรางสัดสวนทางสังคมของสมาชิก (Proportions structure) หมายถึง ปจจัยซ่ึง
เปนสวนประกอบทางสังคมของสมาชิก ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันในสถานการณเดียวกัน แสดงถึง
ปริมาณของสมาชิกในองคการที่มีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน เชน เพศ เชื้อชาติ สีผิว เปนตน 
ขององคการแตละองคการ ซ่ึงโครงสรางสัดสวนของสมาชิกนี้ ถามีลักษณะแตกตางกันก็จะสงผลตอ
การเขาถึงพลังอํานาจได (Kanter 1983 : 248-249) 
 องคประกอบสําคัญในการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
 องคประกอบสําคัญในการเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นนั้นมี 4 ประการ ดังนี้ 
(Tebbit 1993: 20)  
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1. ภาระ (mission)) และวิสัยทัศน (vision) ขององคการ ซ่ึงไมเพียงแตจะสะทอนถึง
เปาหมายขององคการเทานั้น แตยังแสดงความเปนจริง และสงเสริมคุณคาของสมาชิก รวมทั้ง
สนับสนุนองคการดวย ซ่ึงส่ิงเหลานี้ตองมีการบันทึกไวอยางเปนทางการ เขียน และแสดงใหเห็น   
ชัดเจนในที่สาธารณะ 

2. ความเฉลียวฉลาด (excellence) และความเชี่ยวชาญ (expertise) ของสมาชิก     
องคการ ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ ควรสงเสริมใหมีอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาระบบขององคการ ผลการ
บริการ และความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิก โดยจะสงผลใหสมาชิกมีพฤติกรรมใน
องคการที่เหมาะสม ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแสดงออกอยางสรางสรรคดวย
ตนเอง ซ่ึงจะเปนพื้นฐานสําหรับการเสริมสรางพลังอํานาจในหนวยงาน 

3. ความสามัคคี (harmony) และความเสมอภาค (balance) ในการสรางสัมพันธภาพ 
ซ่ึงจะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสมาชิก และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ ดังนั้นสมาชิกใน   
องคการจึงจําเปนตองสรางความรวมมือ และความประนีประนอมในการทํางานใหเกิดขึ้นใน 
สัมพันธภาพของตนทั้งในแผนก และในองคการโดยรวม 

4. การสนับสนุนการจัดการกับความเสี่ยง และความรับผิดชอบตอความลมเหลวใน
องคการโดยการกําจัดความกลัวของสมาชิกที่จะเกิดขึ้นจากการเผชิญความเสี่ยง และความลมเหลว 
สนับสนุนสงเสริมใหสมาชิกสามารถเขาไปเกี่ยวของ เผชิญหนากับส่ิงเหลานั้น จนเกิดความยึดมั่น   
ผูกพันตอองคการ รวมทั้งเปนความเคารพรัก ซ่ือสัตย และการคงอยูในองคการอีกดวย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสามารถขององคการ ในการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแก

บุคลากรมีดังนี้ (Tebbit 1993: 19-20) 
1. ความเชื่อขององคการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ และตําแหนง โดยทั่วไปโครงสราง 

และระบบการจัดการในองคการมักจะขึ้นอยูกับอํานาจหนาที่ อํานาจสวนใหญในการสรางแรงจูงใจ 
เพื่อนําไปสูภาระ (mission) ขององคการ และกลยุทธในการทํางาน ซ่ึงถาสามารถทําใหการใชอํานาจ 
และอํานาจหนาที่ลดลงไปแลว การเสริมสรางพลังอํานาจก็จะเกิดขึ้นในองคการได 

2. การควบคุมการรับรู ความตองการ และทัศนคติ การบริหารจัดการในองคการจะให
ความสําคัญกับบทบาท กฎเกณฑ และนโยบาย วิธีดําเนินการ และการปฏิบัติตามนโยบาย และการ
เสริมสรางพลังอํานาจจะใหความสําคัญกับสมาชิกใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

3. ความเฉื่อยขององคกร (Organization inertia) การขาดการเคลื่อนไหวหรือส่ิง
กระตุน มักจะเปนผลมาจากการไมเขาใจหลักการเสริมพลังอํานาจ หรือไมสามารถกระตุน
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองคการตามแผน ตามระยะเวลาหรือตามทรัพยากรที่มีอยู ความเฉื่อย
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เหลานี้อาจมีผลมาจากการมองขามการฝกหัด และการศึกษาเงื่อนไขของการเสริมสรางพลังอํานาจ
นั่นเอง 

4. บุคลากร และสิ่งกั้นขวางระหวางแผนก (Personal and Interdepartmental barriers) 
โดยสิ่งกั้นขวางเหลานี้มักจะพบในองคการที่มีรูปแบบการปกครองในแผนกที่มีผูบังคับบัญชาใน
ตําแหนงเปนเวลานาน จะพบการแบงปนกันเองภายในแผนก ทั้งในดานการเงิน ความสําคัญ 
ระยะเวลา และบุคคล ผูบริหารสวนใหญจะใชเวลาในการตอสูที่จะดํารงอยูในตําแหนงของตนเอง
มากกวาที่จะใหความสําคัญกับการใหการเสริมสรางพลังอํานาจแกบุคลากร 

5. จํานวนสมาชิก การผสมผสาน และทักษะ เปนที่ทราบกันทั่วไปวาสมาชิกในทีม   
สุขภาพนั้นมีจํานวนมาก มีความหลากหลายในวัฒนธรรม การศึกษา และทักษะในการปฏิบัติงาน    
ดังนั้นจึงเปนการทาทายอยางสูงในการพัฒนากลยุทธในการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน โดย
คานิยมที่หลากหลายจะถูกเชื่อมโยงเขาดวยกัน และชี้ใหสมาชิกเห็นคุณคาในภาระ (mission) และ
วิสัยทัศน (vision) ขององคการเพื่อนําไปสูการเสริมสรางพลังอํานาจ 

6. ความสามารถ และความยินดีของสมาชิกในการนําเอาความรับผิดชอบ และ
ภาระหนาที่ขององคการมาเปนทัศนคติ และพฤติกรรมของตน ความสามารถในการตอบสนอง และ    
ปรับปรุงพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั้นมีความสัมพันธโดยตรงกับความชัดเจนในบทบาท
หรือความคาดหวังในงาน การฝกหัด การศึกษาหรือการพัฒนาจะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหแนใจวา
สมาชิกนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการเสริมสรางสมาชิกใหรูสึกวาบทบาทของตน
ของ  หนวยงาน และองคการนั่นสามารถรวมเปนส่ิงเดียวกันไดทั้งหมด จึงเปนส่ิงจําเปนในการ
เสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้น 

7. ความสามารถในการบริหาร ในดานพื้นฐานทักษะในการบริหารงาน และ    
พฤติกรรมของสมาชิก ไดแก การวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิเคราะหปญหา การตัดสินใจ
กําหนดความสําคัญปญหา การปฏิบัติ และการจัดการ การเปลี่ยนแปลง การสรางทีม การ
ติดตอส่ือสาร การจัดการกับความขัดแยง การจูงใจในงาน และการสรางความสอดคลองในองคการ
โดยส่ิงเหลานี้มีความสําคัญตอการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ซ่ึงระดับของทักษะดังกลาวจะมีมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารขององคการนั้นๆ 

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 
การเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นในองคการนั้น มีกระบวนการดังตอไปนี้ (Kinlaw 

1995: 37-51) 
1. การกําหนดคํานิยาม และการสื่อสารความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจใน

งานแกสมาชิกในองคการ (Define and communicate) ในแตละองคการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
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กําหนดคํานิยามของการเสริมสรางพลังอํานาจในงานขององคการของตน โดยปรับใหเหมาะสมกับ
ความตองการ และวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ รวมทั้งนอกจากผูบริหารจะตองกําหนดคํานิยามที่
ชัดเจนแกสมาชิกแลว ควรจะตองมีการเผยแพรส่ือสารใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดเขาใจดวย ซ่ึงการ
กําหนดคํานิยามนี้จะเปนพื้นฐานทําใหสมาชิกไดเขาใจ และสามารถสื่อสารเผยแพรเกี่ยวกับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานใหแกบุคคลอื่นๆ ได การเผยแพรนั้นองคการจะตองมีการแสดงออกให
ชัดเจนเปนอิสระ เปดเผยในลักษณะ เชน มีการเผยแพรในที่สาธารณะ มีการติดประกาศ ออกเปน
นโยบายขององคการ มีการชี้แจง และแจงขอมูลตางๆ ที่ทันสมัยตลอดเวลา เปนตน ซ่ึงการกําหนดคํา
นิยาม และการสื่อสารความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจในงานใหแกสมาชิกในองคการ
ทราบเปนสิ่งที่ยากมากเนื่องมาจาก 

1.1 การเสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่เขาใจคอนขางยาก รวมทั้งมีความ
คลายคลึงกับการมอบหมายงาน (Delegation) 

1.2 เปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ที่สมาชิกทุกคนควรจะทําให
เกิดขึ้นในการทํางาน แตเปนแนวคิดที่ไมสอดคลองกับความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ผูบริหาร และ
สมาชิกในองคการเคยปฏิบัติมาแตเดิม 

1.3 มีแนวคิด และโครงการจํานวนมากมายที่ถูกผลักดันใหเกิดขึ้นในองคการจนทํา
ใหสมาชิกสับสนได เชน TQM, Re-engineering เปนตน 
 ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบริหารมากในการที่จะกําหนดคํานิยาม และมีการ
ส่ือสารความ หมาย เกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานใหสมาชิกในองคการทราบ และเขาใจ
เพื่อใหเกิดผลดีแกการเสริมสรางพลังอํานาจในงานใหเกิดขึ้นกับองคการในขั้นตอนตอไป 

2. กําหนดเปาหมาย และกลวิธี (Set goals and strategies) ซ่ึงการกําหนดเปาหมาย และ
กลวิธีนี้ก็ขึ้นอยูกับการกําหนดคํานิยามของการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของแตละองคการ
นั้นเอง ถาผูบริหารสามารถอธิบายความหมายไดชัดเจน การกําหนดเปาหมาย และกลยุทธในการ
เสริมสรางพลังอํานาจก็จะสะดวกยิ่งขึ้น การกําหนดเปาหมาย และกลวิธีของการเสริสรางพลังอํานาจ
ในแตละองคการนั้น มีพื้นฐานไมแตกตางจากการกําหนดเปาหมาย และกลวิธีของกระบวนการ 
โครงการหรือระบบอื่นๆ คือ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการใหดีขึ้นไมทางตรงก็ทางออมนั่นเอง 
ดังนั้นองคการจะตองมีการกําหนดเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง และกลวิธีในการเสริมสรางพลังอํานาจ
แกสมาชิกใหเหมาะสม และชัดเจนตามความหมายที่ใหไวของแตละองคการนั้นๆ 

3. การอบรม (Training) โดยองคการควรจัดใหมีการเสริมความรู และทักษะแก
สมาชิกในการเสริมสรางพลังอํานาจในงานใหสมาชิกไดทราบถึงมาตรฐานหรือเกณฑในการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ใหเขาใจการเสริมสรางพลังอํานาจที่แทจริง และประยุกตใชกระบวนการ
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เสริมสรางพลังอํานาจใหเหมาะสมกับเปาหมาย ซ่ึงการเสริมความรู และทักษะนี้จะรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกดวยใหสามารถแกปญหา และใชความรูในการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ในองคการอยางถาวรในดานตางๆ เชน 

3.1 ดานความสามารถในงาน (Business competences) เชน กลยุทธในการคิด กล
ยุทธในการวางแผน กลยุทธในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในดานการจัดการกับ
ทรัพยากรในการบริหาร เปนตน 

3.2 ดานความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงาน (Performance improvement 
competences) เชนเทคนิคการบังคับบัญชาในงาน การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ เปนตน 

3.3 ดานความสามารถสวนบุคคล (Personal competences) เชน ในดานการคิดอยาง
วิเคราะห เพื่อแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เปนตน 

4. การปรับปรุงโครงสรางขององคการ (Adjust the organization’s structure) การ
ปรับปรุงโครงสรางขององคการ ใหสามารถเขาถึงการเสริมสรางพลังอํานาจ รวมไปถึงการลดการ 
บริหารจัดการลง ลดการควบคุมอํานาจโดยผูบริหาร และการปรับปรุงโครงสรางขององคการในการ
เสริมสรางพลังอํานาจนั้นจะประกอบดวยอยางนอย 3 องคประกอบ ดังนี้ 

4.1 กําจัดงานซึ่งไมไดเกิดจากการรวมกันกําหนดคานิยม (Elimination jobs that do 
not add value) ซึ่งงานเหลานี้ ไดแก งานที่เกิดขึ้นจากการกําหนดโดยการใชคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
งานที่ตองอาศัยผูชวยเหลือ งานที่ตองการมีการถูกตรวจตรา และควบคุมตลอดเวลา รวมไปถึงงานที่
ตองอาศัยผูบังคับบัญชาชี้แนะหรือสอนตลอดเวลา เปนตน 

4.2 รวมงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Combining jobs into natural unites) โดย
การทํางานตางๆ นั้น ถามีการรวมงานกระทําเปนทีม จะสงผลทําใหเกิดพลังในการทํางาน และจะทํา
ใหผลงานออกมาดีกวาการที่จะทํางานโดยสมาชิกแตละบุคคล 

4.3 กําจัดชั้นของการบริหาร และการควบคุม (Reducing layer of management and 
supervision) โดยเฉพาะถาในองคการนั้นประกอบดวยสมาชิกเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนการยากที่   
ผูบริหารจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกได ดังนั้นผูบริหารจึงตองใชกลวิธีในการ
เสริมสรางใหสมาชิกสามารถใชศักยภาพของตนเองใหมีสวนรวมในการทํางาน และสามารถควบคุม
การปฏิบัติงานของตนเองได ซ่ึงกระบวนการในการปรับปรุงโครงสรางองคการ ขั้นนี้จะสามารถเอื้อ
ประโยชน และพัฒนาความสามารถใหสมาชิกสามารถมีพลังอํานาจในการทํางานได 

5. การปรับปรุงระบบขององคการ (Adjust the organization’s system) ซ่ึงระบบตางๆ 
ในองคการนั้นมีหลากหลาย และกวางขวางมาก เชน ระบบการผลิต ระบบขอมูลขาวสาร ระบบการ
บริหารจัดการ เปนตน ซ่ึงถาอธิบายเปนกระบวนการของการปฏิบัติงานแลวจะรวมถึงองคประกอบ
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ตางๆ ซ่ึงอยูในกระบวนการตั้งแตการนําเขา (Input) จนกระทั่งถึงผลผลิต (Output) โดยรวมไปถึง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดวย ระบบตางๆ ในองคการนั้นจําเปนตองมีความ
สอดคลองกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยในดานระบบคาตอบแทน การสงเสริมพัฒนา การใหรางวัล การอบรม และการควบคุม เปน
ตน โดยองคการตองมีการปรับปรุงระบบตางๆ ใหเอ้ือประโยชน และสอดคลองกับการเสริมสราง
พลังอํานาจในงาน ซ่ึงเงื่อนไขในการปรับปรุงระบบตางๆ ในองคการนั้นประกอบดวย 

5.1 การปรับปรุงวัตถุประสงคของแตละระบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานในการพัฒนา และขยายความสามารถของสมาชิก 

5.2 การปรับปรุงวัตถุประสงคของระบบใหชัดเจน และไดรับการยอมรับ โดย
สมาชิกที่ปฏิบัติงานอยูในองคการนั้นๆ 

5.3 ปรับปรุงใหสมาชิกที่ใชระบบนั้นๆ สามารถจัดการ และควบคุมระบบนั้นได
ดวยตนเอง 

6. การประเมินผล และการพัฒนา (Evaluated and Improve) การประเมินผลควร
ดําเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับการเสริมสรางพลังอํานาจ โดยมีการประเมินตั้งแตตัวบุคคลหรือสมาชิกในองคการ 
ผูรับบริการ และทรัพยากร รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อทราบปญหา และดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแกสมาชิกใหดียิ่งขึ้น 

พฤติกรรมของสมาชิก และองคการที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจ 
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจ จะแสดงออกมาใหเห็น 

ดังนี้ (Tebbit 1993: 20-21) 
1. ผลผลิตหรือการบริการจะดีขึ้น จากการที่สมาชิกมีการทดลองหรือหาวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ใหมๆ และแตกตางกันออกไป ซ่ึงการทดลอง และกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ตองมี
วิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยงของสมาชิก และทีมงาน โดยการบริหารจัดการที่สนับสนุนใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องของตนทุน และผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในองคการ โดยองคการจะตองเลือก
วิธีการที่กอใหเกิดการสูญเสียนอยกวาการไดรับประโยชน 

2. ความลมเหลวในความรับผิดชอบจะถูกยอมรับวาเปนกระบวนการสงเสริมองคการ
ใหดีขึ้น ถาความผิดพลาดเคยเกิดขึ้นในการตัดสินใจหรือเกิดความผิดพลาดในชวงผลผลิตของ   
โครงการแลว ผูบริหารที่มีการเสริมสรางพลังอํานาจจะยอมใหอภัยแกสมาชิกเหลานั้น ความ
ผิดพลาดนี้จะถูกมองวาเปนประสบการณการเรียนรู และกอใหเกิดผลตรงขาม คือ ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ดีเลิศ และความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

56

3. ความสัมพันธระหวางบุคคล และแผนกตางๆ จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งในดานการ
แสดงออก การบริหาร เกิดความพึงพอใจ การคงอยูในตําแหนง โดยการควบคุมจะเปนการลด
ความสําคัญของการเสริมสรางพลังอํานาจในองคการลง ดังนั้นองคการจะตองจัดใหสมาชิกเกิดความ
รวมมือ ความประนีประนอม และความสอดคลองใหเกิดขึ้น มีการจัดการกับความขัดแยงแบบชนะ-
ชนะ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกแกไขอยางตรงไปตรงมา จะเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
สมาชิกที่จะดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

4. การมีสวนรวม การลงทุน และความยึดมั่นผูกพันตอองคการจะเกิดขึ้นในสมาชิก
องคการ บทบาทของผูบริหารจะอยูในรูปที่อนุญาตใหสมาชิกแสดงออกไดดวยตนเอง มิตรภาพจะ
ถูกปลูกฝง และคาดหวังใหเกิดขึ้น รวมทั้งผูบริหารตองมีทัศนคติที่มองผูรวมงานวาเขาสามารถทําได 
(Can do) 

5. การแสดงความรูสึก ความเจริญเติบโต และความสํานึกในตนเองจะถูกสนับสนุน
ใหเกิดขึ้นในองคการ สมาชิกจะทราบบทบาทของตนเอง มีการฝกหัด และพัฒนาอยางตอเนื่องให  
เชี่ยวชาญ มีการสรางวิถีทาง และโอกาสใหเกิดขึ้นในตําแหนงของแตละบุคคลใหเติบโตมากขึ้น 

6. ความซื่อตรง และความเคารพนับถือในตนเองถูกสงเสริมใหเกิดขึ้น ในสมาชิกทุก
ระดับ และสงผลถึงผูรับบริการดวย มีการกระจายขอมูลขาวสารที่เปนจริงอยางทั่วถึงในองคการดวย
ความซื่อตรง 

นอกจากนั้นแผนภูมิความสัมพันธของทฤษฎีโครงสรางอํานาจในองคการของKanter 
ขางตนแสดงใหเห็นไดวาเมื่อสมาชิกในองคการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน โดยการ
ไดรับโครงสรางอํานาจ โครงสรางโอกาส และโครงสรางสัดสวนของสมาชิกแลว จะสงผลกระทบ
ตอสมาชิกในองคการในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เพิ่มความสามารถในตนเอง (Increased self-efficacy) 
2. เพิ่มแรงจูงใจ (High Motivation) 
3. เพิ่มความยึดมั่นผูกพันตอองคการ (Increased organizational commitment) 
4. ลดระดับความเหนื่อยหนายในงาน (Lowered burnout level) 
5. เพิ่มการไดรับอิสรภาพในงาน (Increased perceived autonomy) 
6. เพิ่มความรูสึกมีสวนรวมในการบริหาร (Increased perceptions of participative 

management) 
7. เพิ่มความพึงพอใจในงาน (Increased job satisfaction) 

  และผลกระทบดังกลาวนี้จะสงผลตอประสิทธิภาพในงานไดในดาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ และความสําเร็จในงาน (Achievement and success) 
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2. ความเคารพ และความรวมมือในองคการ (Respect and cooperation in 
organization) 

3. ผูรับบริการพึงพอใจ (Client satisfaction) 
จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจดังกลาว ทําใหมีผูทํา

การศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจในงานที่เกี่ยวของกับการทํางานตางๆ ดังนี้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน (Job Empowerment) 
รัตนา ลือวานิช (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต กลุมตัวอยาง ไดแก พยาบาลประจําการ จํานวน 
485 คน ผลการศึกษาพบวา การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลประจําการอยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลดานอายุประสบการณ
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ 

มณี ล้ีศิริวัฒนกุล (2540: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความทนทานของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และภาวะ
ผูนําของหัวหนากลุมงานการพยาบาล กับสมรรถนะของพยาบาลหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย 
กระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลหัวหนาหอผูปวย จํานวน 275 คน ผลการศึกษา 
พบวา ระดับการศึกษา การไดรับการอบรมดานการบริหาร ความทนทาน การไดรับการเสริมสราง
พลังอํานาจในงานในดานการไดรับทรัพยากร และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับต่ํากับสมรรถนะของพยาบาลหัวหนาหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
การไดรับการอบรมดานการบริหาร และความทนทานสามารถรวมกันทํานายสมรรถนะของพยาบาล
หัวหนาหอผูปวยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วรัญญา วงศประสิทธิ์(2540: บทคัดยอ) ศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 
ความเครียดในบทบาทกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ จํานวน 378 คน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ คือ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน(r=0.6402) สถานภาพสมรส และ
ความเครียดในบทบาท(r=0.3829) 

จากทฤษฎี และงานวิจัยที่ผานมาจะเห็นไดวา การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน นั้นมี
สวนทําใหบุคคลในองคการมีความเครียดในการทํางานลดลง มีความพึงพอใจในการทํางาน อีกทั้ง
ยังมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร ซ่ึงทําใหบุคคลเหลานั้นทํางานดวยความสุข และมีความตั้งใจใน
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ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- รายได 
- ระดับการศึกษา 
- อายุราชการ 
- ตําแหนงงาน 

การทํางานเพื่อองคการตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมาศึกษา
เปนตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจในงานตามแนวคิด
ของ Kanterที่กลาววา โครงสรางสภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการ
กําหนดทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ การเปลี่ยนโครงสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหสมาชิกไดรับโครงสรางอํานาจ โครงสรางโอกาส และโครงสรางสัดสวนสมาชิก จะมีผล
ตอการเสริมสรางพลังอํานาจในงานได (Wilson and Laschinger 1994 : 39) แตเนื่องจากการไดรับ
ดานโครงสรางสัดสวนของสมาชิกของการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาในเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
ซ่ึงสวนใหญจะมีลักษณะทางสังคมที่คลายคลึงกันในดานเชื้อชาติ อยูแลว ผูวิจัยจึงตัดโครงสรางใน
สวนนี้ไป โดยศึกษาเฉพาะการไดรับอํานาจในงาน และ การไดรับโอกาส ของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลเทานั้น  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    
ตัวแปรอิสระ         

 
       ตัวแปรตาม 
 

 
 

  
     

 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางจิตวทิยา 
- บุคลิกภาพที่เขมแข็ง  
- ความภาคภูมิใจในตนเอง  
- การเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน 

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขระดับตําบล  
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรีเปนหนวยของการวิเคราะห (unit of analysis) โดย
ดําเนินการวิจัย   ดังนี้ 
 
การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยซ่ึง
ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 390 คน โดยปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ในปงบประมาณ  2546 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2545: 1-30)  
 กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดมาจากการสุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมดโดยการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 ดังนี้ 

n = N/1 + Ne2
 

  n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง  
  N คือ จํานวนสมาชิกทั้งหมดในประชากรกลุมเปาหมาย 
  e คือ ขนาดของความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผูวิจัยยอมรับได เทากับ .05 

   n = (390) / 1 + (390) (.05)2  

                =  197.46  
 ดังนั้นกลุมประชากรจํานวน 390 คน ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และดวยความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ตองใชกลุมตัวอยางจํานวน 198 คน 
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วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
 การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง โดยสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางทีระดับความเชื่อมั่น 
รอยละ 95 ยอมใหความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 198 คน 

2. แบงเจาหนาที่สาธารณสุขออกเปน 3 กลุม ตามตําแหนงที่ปฏิบัติงาน คือ เจาหนาที่
บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/
พยาบาลเทคนิค 

3. หาสัดสวนของกลุมตัวอยาง ดวยการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวน
เจาหนาที่ที่มีอยูทั้งหมด คือ 390 คน กับขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 198 คนโดยการเทียบสัดสวนเพื่อ
หาจํานวนกลุมตัวอยางของแตละกลุมตําแหนงงาน และสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการจับฉลาก
เจาหนาที่สาธารณสุขใหไดในแตละกลุมดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย 

 
ตําแหนงงาน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข  115 59 

นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ 79 40 

เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 196 99 

รวมท้ังหมด 390 198 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้  

1. ตัวแปรอิสระ 
1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

1.1.1 เพศ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
- ชาย 
- หญิง 
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1.1.2 รายได แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
- 5,000 – 10,000 บาท 
- 10,001 – 15,000 บาท 
- 15,000 ขึ้นไป 

1.1.3 ระดับการศึกษา แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
- อนุปริญญา 
- ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 

1.1.4 อายุราชการ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
- 1 – 10 ป 
- 11 ปขึ้นไป 

1.1.5 ตําแหนงงาน แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
- เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 
- นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ 
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 

1.2 ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก 
1.2.1 บุคลิกภาพที่เขมแข็ง  
1.2.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
1.2.3 การเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน  

2. ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบเองเปน  
5 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน ลักษณะเปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และขอคําถามปลายเปด   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ที่ผูวิจัยพัฒนามาจากองคประกอบพื้นฐาน
ของลักษณะบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Kobasa 1997: 1-11;Pollock 1989: 53-62) โดยแบบวัดบุคลิกภาพ
ที่เขมแข็ง มี ขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ ดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

1. ดานความมุงมัน่ในการทํางาน    รวม 6 ขอ 
2. ดานความสามารถในการควบคุม      รวม 4 ขอ 
3. ดานความทาทายในงาน       รวม 6 ขอ 

      ลักษณะขอความเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูตอบเลือกคําตอบเพียง 1 
คําตอบในขอความตรงตามพฤติกรรมการปฏิบัติของทาน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด คําถามแตละขอมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 
      มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
 มาก  เทากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง เทากับ 3  คะแนน 
 นอย  เทากับ 2 คะแนน 
 นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน 
       การแปลผลคะแนนบุคลิกภาพที่เขมแข็ง นํามากําหนดเกณฑการแบงระดับบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง โดยภาพรวมและรายดาน โดยถือเกณฑการคิดคะแนนแบบอิงเกณฑของเบสท (Best 1977: 
174) ดังนี้ 
      1.00-1.49    หมายถึง   มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูในระดับต่ํามาก 
      1.50-2.49    หมายถึง   มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูในระดับต่ํา 
      2.50-3.49    หมายถึง   มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูในระดับปานกลาง 
     3.50-4.49    หมายถึง   มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูในระดับสูง 
 4.50-5.00    หมายถึง   มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูในระดับสูงมาก 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยพัฒนามา
จากคุณลักษณะพื้นฐานของความภาคภูมิใจในตนเอง (Coopersmith 1981:2-4) โดยปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงออกเปน ความสามารถในการทํางาน คุณคาของงาน             
ความความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสถานภาพทางสังคม โดยแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. ความสามารถในการทํางาน     รวม 8 ขอ 
2. คุณคาของงาน       รวม 7 ขอ 
3. ความความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   รวม 5 ขอ  
4. สถานภาพทางสังคม      รวม 4 ขอ 

 ลักษณะขอความเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูตอบเลือกคําตอบเพียง 1 
คําตอบในขอความตรงตามความรูสึกของทาน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด     
คําถามแตละขอมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 
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      มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
 มาก  เทากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง เทากับ 3  คะแนน 
 นอย  เทากับ 2 คะแนน 

  นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน 
การแปลผลคะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง มากําหนดเกณฑการแบง ระดับความ

ภาคภูมิใจในตนเอง โดยถือเกณฑการคิดคะแนนแบบอิงเกณฑของเบสท (Best 1977: 174) ดังนี้ 
      1.00-1.49    หมายถึง   มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับต่ํามาก 
      1.50-2.49    หมายถึง   มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับต่ํา 
      2.50-3.49    หมายถึง   มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง 
     3.50-4.49    หมายถึง   มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับสูง 
 4.50-5.00    หมายถึง   มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับสูงมาก 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของ Kanter (1983: 248-249) รวมกับการดัดแปลงคําถามบางสวน
จากแบบวัดการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของวรัญญา วงศประสิทธิ์ (2540: 133-138) โดย
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ ครอบคลุม
องคประกอบ 2 ดานคือ 

1. การไดรับโครงสรางพลังอํานาจ    รวม  12   ขอ  
2. การไดรับโครงสรางโอกาส    รวม   12  ขอ 

 ลักษณะขอความเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูตอบเลือกคําตอบเพียง 1 
คําตอบในขอความตรงตามสิ่งที่ทานไดรับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คําถาม
แตละขอมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 
      มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
 มาก  เทากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง เทากับ 3  คะแนน 
 นอย  เทากับ 2 คะแนน 
   นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน  

การแปลผลคะแนนการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มากําหนดเกณฑการแบงระดับโดย
ถือเกณฑการคิดคะแนนแบบอิงเกณฑของเบสท (Best 1977: 174) ดังนี้ 
     1.00-1.49    หมายถึง   ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับต่ํามาก 
    1.50-2.49    หมายถึง   ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับต่ํา 
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     2.50-3.49    หมายถึง   ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับปานกลาง 
    3.50-4.49    หมายถึง   ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับสูง 
 4.50-5.00    หมายถึง   ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับสูงมาก 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ซ่ึง
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม โดยครอบคลุมดานงานบริการ
สาธารณสุขผสมผสาน งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาชนบท งานบริหารและ
งานวิชาการ จํานวน 28 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. งานบริการสาธารณสุขผสมผสาน    รวม  19 ขอ 
2. งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาชุมชน รวม   3 ขอ 
3. งานบริหาร      รวม  3  ขอ 
4. งานวิชาการ      รวม  3  ขอ 

 ลักษณะขอความเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูตอบเลือกคําตอบเพียง 1 
คําตอบในขอความตรงตามสิ่งที่ทานปฏิบัติ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คําถาม
แตละขอมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 
      มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
 มาก  เทากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง เทากับ 3  คะแนน 
 นอย  เทากับ 2 คะแนน 
   นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน 

การแปลผลคะแนนของแบบประเมินการปฏิบัติงาน สามารถแปลผลจากระดับคะแนน
เฉลี่ยของแบบประเมินการปฏิบัติงาน โดยถือเกณฑการคิดคะแนนแบบอิงเกณฑของเบสท (Best 
1977: 174) ดังนี้ 
      1.00-1.49    หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํามาก 
      1.50-2.49    หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา 
      2.50-3.49    หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
     3.50-4.49    หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง 
      4.50-5.00    หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงมาก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยและตําราตางๆที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง     

ความภาคภูมิใจในตนเองเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล รวมทั้งบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสราง    
พลังอํานาจในงาน แบบประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล และขอมูลสวน
บุคคลโดยอาศัยความรูจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งหมดจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อดูความชัดเจนในเนื้อหา การใชสํานวนภาษา 
ตลอดจนการเรียงลําดับขอความคําถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถานีอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา 
จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมพลังอํานาจในงาน และแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของ     
ครอนบาค (Conbach)ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละดาน ดังนี้ 

4.1 แบบสอบถามบุคลิกภาพที่ เขมแข็งมีขอคําถามจํานวน  16 ขอ  วิ เคราะห           
คาความเชื่อมั่นได 0.9135 

4.2 แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ วิเคราะห   
คาความเชื่อมั่นได 0.9446 

4.3 แบบสอบถามการเสริมพลังอํานาจในงาน มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ วิเคราะห
คาความเชื่อมั่นได 0.8620 

4.4 แบบประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขมีขอคําถามจํานวน       
28 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 0.9303 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัย
เขาพบสาธารณสุขอําเภอ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและ ขั้นตอนในการวิจัย รวมทั้งขอความรวมมือ
ติดตอไปยังเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลดังกลาว  

2. เดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม พรอมทั้งหนังสือแนะนํา
ตัวไปยังเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอนัดวัน เวลาที่สะดวกในการทํา 
และเก็บแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางจํานวน 198 ฉบับและหลังจากรับแบบสอบถาม
คืนผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับพบแบบสอบถามสมบูรณจํานวน187 ฉบับ ซ่ึง
คิดเปน 94.44 % 

4. นําขอมูลทั้ง 187 ฉบับมาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล  
      การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อประมวลผลขอมูลและจัดทําการ
วิเคราะหทางสถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหระดับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมพลัง
อํานาจในงานและการปฏิบัติงานสาธารณสุข ใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอายุราชการ โดยใช การทดสอบ t-test สวน รายไดและ
ตําแหนงงานใชการทดสอบ F-test และตรวจสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ 

3. การวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง
และการเสริมพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ           

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจังหวัดกาญจนบุรี มาวิเคราะหขอมูล และเสนอ     
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ตามรายละเอียด   
ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  
ตอนที่ 2  การวิ เคราะหระดับบุค ลิกภาพที่ เขมแข็ ง  ความภาคภูมิ ใจในตนเอง                

การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
ในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน  

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา  ไดแก  บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง   การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
Y  หมายถึง  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
 X1  หมายถึง  ปจจัยดานบุคลิกภาพที่เขมแข็ง  
X2  หมายถึง  ปจจัยดานความภาคภูมิใจในตนเอง  

X3  หมายถึง  ปจจัยดานการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  

X   หมายถึง  คาเฉลี่ย(mean) 
n  หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
S.D  หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
t  หมายถึง  คาความแตกตางของคาเฉลี่ย 
F  หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
r  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
df  หมายถึง  องศาอิสระ(Degree of Freedom) 
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SS  หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน(Sum of Square) 
R  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 
R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย(R Square) 
Adj R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square) 
b  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(Regression Coefficient) 
Beta  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน(Standardized  

Regression Coefficient) 
S.E.  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย(Standard  

Error of the Estimate) 
Constant(a) หมายถึง  คาคงที่ 

ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล จําแนกตาม 
เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน โดยการแจกแจงความถี่  
หาคารอยละ      ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
  เพศ  

ชาย 104 55.6 
หญิง 83 44.4 
รวม 187 100 

ระดับการศึกษา  
อนุปริญญา 72 38.5 
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 115 61.5 

รวม 187 100 
อายุราชการ    

1 – 10 ป 74 39.6 
11 ปขี้นไป 113 60.4 

รวม 187 100 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รายได   
5,000 – 10,000 บาท 37 19.8 
10,001 – 15,000 บาท 69 36.9 
15,001 ขึ้นไป 81 43.3 

รวม 187 100 
ตําแหนงงาน    
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 58 31.0 
นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ 51 27.3 
เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 78 41.7 

รวม 187 100 

 จากตารางที่ 2 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญ  
เปนเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  
จํานวน115 คน คิดเปนรอยละ 61.5 มีอายุราชการสูงสุด 11 ปขึ้นไป จํานวน 113  คน คิดเปนรอยละ 
60.4 มีรายไดตั้งแต 15,001 จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 43.3  และปฏิบัติงานในตําแหนง             
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค จํานวน78 คน คิดเปนรอยละ 41.7 
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ตอนที่ 2      การวิเคราะหระดับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสราง 
พลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด 
กาญจนบุรี โดยการใชคาเฉล่ีย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังรายละเอียดใน 
ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)บุคลิกภาพที่เขมแข็ง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี 

 ตัวแปร             X  S.D. คาระดับ 
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง         4.07 0.38 สูง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง 3.91 0.39 สูง 
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน 3.44 0.43 ปานกลาง 
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่าธารณสุขระดับตําบล 3.64 0.49 สูง 

จากตารางที่ 3 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีมีบุคลิกภาพ
ที่เขมแข็ง ความภาคภูมใิจในตนเอง และปฏิบัติงานในระดับสูง( X  = 4.07, 3.91และ3.64 ตามลําดับ) 
สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน อยูในระดับปานกลาง ( X  =3.44)    

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได และตําแหนงงาน          
ท่ีตางกัน โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน       
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 10 

ตารางที่ 4     แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ  

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล เพศ 
              X  S.D. คาระดับ 

t 

ชาย 3.560 0.492 สูง 
หญิง 3.735 0.479 สูง 

-2.449* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเพศ

ตางกัน มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาเพศหญิงมีการ
ปฏิบัติงานสูงกวาเพศชาย  ( X  = 3.735, 3.560 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม ระดับการศึกษา  

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล ระดับการศึกษา 
X  S.D. คาระดับ 

t 

อนุปริญญา 3.612 0.462 สูง 
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3.653 0.512 สูง 

-0.557 

 จากตารางที่ 5 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 6  แสดงการวเิคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวดักาญจนบุรี จําแนกตาม อายุราชการ  

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล อายุราชการ 
X  S.D. คาระดับ 

t 

1 – 10 ป 3.613 0.542 สูง 
11 ปขี้นไป 3.654 0.459 สูง 

-0.532 

จากตารางที่ 6 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุ
ราชการ ตางกัน มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามรายได  

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล รายได 
X  S.D. 

คาระดับ 

5,000 – 10,000 บาท 3.587 0.507 สูง 
10,001 – 15,000 บาท 3.535 0.513 สูง 
15,001 ขึ้นไป 3.748 0.450 สูง 

 จากตารางที่ 7 แสดงวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีรายได
15,001 ขึ้นไป รายได 10,001 – 15,000 บาท และรายได 5,000 – 10,000 บาท มีการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลอยูในระดับสูง ( X  = 3.748, 3.535, 3.587 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 8  แสดงการวเิคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวดักาญจนบุรี จําแนกตาม รายได  

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
  ระหวางกลุม 1.802 2 0.901 3.828* 
  ภายในกลุม 43.320 184 0.235  

รวม 45.122 186   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 8 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีรายได     

ตางกัน มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe’ ไดผลดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 แสดงการวเิคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวดักาญจนบุรี จําแนกตามรายได ที่ตางกันรายคู  

  

รายได 10,001-15,000 
 ( X  = 3.535) 

5,000-10,000 
  ( X  = 3.587) 

15,001 ขึ้นไป 
 ( X  = 3.748) 

10,001-15,000 
 ( X  = 3.535) 

-   

5,000-10,000 
  ( X  = 3.587) 

-0.0517 -  

15,001 ขึ้นไป 
 ( X  = 3.748) 

0.2126* 0.1609 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 9 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีรายได 
10,001-15,000 บาทตอเดือน กับผูที่มีรายได 15,001 ขึ้นไป มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาผูที่มีรายได 15,001 ขึ้นไป มีการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขสูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาทตอเดือน ( X  = 3.748, 3.535 ตามลําดับ) นอกนั้น
ไมพบความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่    
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามตําแหนงงาน 

การปฏิบตัิงานของ         
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

ระดับตําบล ตําแหนงงาน 

       X  S.D. 

คาระดับ 

เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 3.639 0.466 สูง 
นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ 3.581 0.518 สูง 
เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 3.674 0.498 สูง 

จากตารางที่ 10 แสดงวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีใน
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค มีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลอยูใน
ระดับสูง ( X  =3.639, 3.581, 3.674   ตามลําดับ) 

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวดักาญจนบุรี จําแนกตาม ตําแหนงงาน  

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
  ระหวางกลุม 0.267 2 0.133 0.548 
  ภายในกลุม 44.855 184 0.244  

รวม 45.122 186   

จากตารางที่ 11 พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงงานที่ตางกัน มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง  
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี  
ในการวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข

ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) ระหวางบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ดังรายละเอียดตามตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (X1) ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ( X2) การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน (X3)และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล (Y) 

ตัวแปร บุคลิกภาพที่เขมแข็ง 
(X1) 

ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ( X2)  

การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน (X3)  

การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุข

ระดับตําบล 
(Y) 

X1 1.000    
X2 0.735** 1.000   
X3 0.454** 0.622** 1.000  
Y 0.539** 0.496** 0.481** 1.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

พบวา บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเองและการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มี
ความสัมพันธกันทางบวกกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01(r =0.539, r = 0.496, และ r = 0.481 ตามลําดับ) โดย บุคลิกภาพที่เขมแข็งกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r =0.539)  

สวนความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา บุคลิกภาพที่เขมแข็ง                  
มีความสัมพันธทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  (r =0.735, r = 0.454 และ r =0.622 ตามลําดับ)  

4.2 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก บุคลิกภาพที่ เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเอง          
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)   ดังรายละเอียดตามตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี  

ลําดับที่ของตวัแปร 
ท่ีไดรับการคัดเลือก 

R R2 Adj 
R2 

R2 
change 

 

b Beta t 

1. บุคลิกภาพที่เขมแข็ง(X1) .539 .291 .287 .291 .522 .404 6.112** 
2. การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน(X3) .601 .361 .354 .070 .339 .298 4.500** 

Constant(a) = .346     S.E. = .396     F = 52.011** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    จากตารางที่ 13 พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข

ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง (X1)และการเสริมสรางพลังอํานาจ     
ในงาน (X3)โดยบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (X1) ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ
ทํานายการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ไดรอยละ 29.1 
และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน (X3)ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปน ลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0โดยตัวแปรทั้งสองตัว สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ไดรอยละ36.1 และสมการที่ไดจาก           
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได
ดังนี้ 
 ในรูปคะแนนดิบ  Ŷ = .346+ .522(X1) + .339(X3) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .404(X1) + .298(X3) 
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บทท่ี  5 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

   การวิจัยเ ร่ือง  “ปจจัยทางจิตวิทยาที่มี อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง  ความภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี2)เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ รายได อายุราชการ ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงาน  3) เพื่อศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2546 จํานวน 390 คน
โดยผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน    
198 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบ t-test การทดสอบ F-test ตรวจสอบรายคูดวยวิธีของ 
Scheffe’ และการวิเคราะหตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญ  เปนเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  จํานวน115 คน คิดเปนรอยละ 61.5 มีอายุราชการสูงสุด      
11 ปขึ้นไป จํานวน 113  คน คิดเปนรอยละ 60.4 มีรายไดตั้งแต 15,001 จํานวน 81 คน คิดเปน      
รอยละ 43.3  และปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค จํานวน78 
คน คิดเปนรอยละ 41.7 

2. การวิ เคราะหศึกษาระดับบุคลิกภาพที่ เขมแข็ง  ความภาคภูมิ ใจในตนเอง                 
การเสริมสรางพลังอํานาจในงานและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล พบวา  
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เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีมีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจใน   
ตนเอง และปฏิบัติงานในระดับสูง( X  = 4.07, 3.91และ3.64 ตามลําดับ) สวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน อยูในระดับปานกลาง( X  =3.44) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล         
ในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ รายได อายุราชการ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน  พบวา 
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีเพศ รายไดตางกัน มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา เพศหญิงมีการปฏิบัติงานสูงกวาเพศชาย และผูที่มีรายได 15,001 
บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาท( X  = 3.748, 3.535 ตามลําดับ)
สวนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มี อายุราชการ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานตางกันมี
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไมแตกตางกัน  

4. การวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจใน      
ตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี   ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
โดยบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ไดรอยละ 29.1 และการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปน ลําดับที่ 2 สามารถทํานายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0โดย
ตัวแปรทั้งสองตัว สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี ไดรอยละ 36.1 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
1. ผลการวิเคราะหระดับบุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในตนเองการเสริมสราง

พลังอํานาจในงานและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลของกลุมตัวอยาง             
มีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ผลการวิเคราะหระดับบุคลิกภาพที่เข็มแข็ง พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลิกภาพที่เข็มแข็ง อยูในระดับสูง( X  =3.638) ทั้งนี้เนื่องจากงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีลักษณะการปฏิบัติงานหลายดานและปฏิบัติงานในชุมชนเปน
หลัก ซ่ึงตองทํางานรวมกับบุคคลหลายกลุมและตองแกไขปญหาที่แตกตางกันตลอดเวลา เจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลจึงมีการพัฒนาทักษะในการควบคุมและตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองและ
เมื่อเกิดปญหาจึงพยายามเรียนรูที่จะแกไขขอผิดพลาดของตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่เจาหนาที่
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สาธารณสุขระดับตําบลมีบุคลิกภาพที่เข็มแข็งดานความสามารถในการควบคุมอยูในระดับสูง ( X = 
3.957) (ดูภาคผนวก ข หนา 105) ประกอบกับไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานในดานการ
ไดรับพลังอํานาจอยูในระดับสูง( X = 3.512) (ดูภาคผนวก ข หนา 105) นั่นหมายถึงเจาหนาที่
สาธารณสุขไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับทรัพยากร และไดรับการชวยเหลือสนับสนุนในดานการ
ปฏิบัติงานสูง จึงทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล มีความมุงมั่น และมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีบุคลิกภาพที่เข็มแข็งดานความ
มุงมั่นในการทํางานและความทาทายในงานอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ( X = 4.349, 3.898)             
(ดูภาคผนวก ข หนา 105) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช กิตสัมบันท (2527: บทคัดยอ) ที่พบวา
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต  มีระดับบุคลิกภาพที่เขมแข็งอยูใน
ระดับสูง เชนเดียวกับ เบญจมาศ ติฐานะ(2541: 56) ที่พบวาพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาใหมในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลรอยละ 74.0 มีบุคลิกภาพที่เข็มแข็งอยูในระดับสูง          

1.2 ผลการวิ เคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเอง  พบวา  อยูในระดับสูง            
( X  = 3.914) ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลเปนลักษณะงาน     
ที่ทําประโยชนใหกับสังคมและมีการชวยเหลือ เอื้ออาทรผู อ่ืน ทําใหบุคคลอื่นมองเจาหนาที่          
สาธารณสุขระดับตําบลในดานดี ประกอบกับเปนอาชีพรับราชการซึ่งสังคมยกยองใหเกียรติ 
นอกจากนั้น Bradshaw(1981: 5-11) ยังกลาวไววา ในการที่บุคคลไดรับโอกาส สามารถกระทําสิ่ง
ตางๆไดอยางอิสระตามความคิด ความเชื่อและความปรารถนาของตนนั้นจะทําใหบุคคลมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
สามารถตัดสินใจแกปญหางานในความรับผิดชอบไดดวยตนเอง และสามารถเสนอแนะวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ โดยไมตองคํานึงวา เมื่อผิดพลาดแลวจะถูกตําหนิอยูในระดับสูง( X  = 3.96 และ 
3.53 ตามลําดับ) (ดูภาคผนวก ข) ดวยเหตุผลขางตน จึงทําใหมีความความภาคภูมิใจในตนของ
เจาหนาที่สาธารณสุข อยูในระดับสูง( X  = 3.914) 

1.3 ผลการวิเคราะหระดับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน พบวา อยูในระดับ  
ปานกลาง ( X  = 3.443) ซ่ึงสอดคลองกับ วรัญญา  วงคประสิทธิ์(2540: 105-106) ที่พบวา พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับ
ปานกลาง จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานดานการไดรับพลังอํานาจ อยูในระดับสูง ( X  = 3.512)และดานการไดรับโอกาส  อยู
ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.375) (ดูจากภาคผนวก ข หนา 105) ทั้งนี้เนื่องจาก อัตราเฉลี่ยของ
เจาหนาที่       สาธารณสุขระดับตําบลของจังหวัดกาญจนบุรี ตอสถานีอนามัยหนึ่งแหง คือ 2.7 คน 
ซ่ึงต่ํากวากรอบอัตรากําลังที่ควรจะเปน คือ 3-5 คน ประกอบกับมีงานประจําที่รับผิดชอบจํานวนมาก 
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ไมวาจะเปนงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน งานบริหาร
และงานวิชาการ อีกทั้งยังตองทํางานสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ทําใหผูบริหารตองชวยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในเรื่องขอมูลขาวสาร ทรัพยากรตางๆ 
เชน วัสดุครุภัณฑ อยูในระดับสูง ( X  = 3.58, 3.60 ตามลําดับ)(ดูภาคผนวก ข หนา 108) และ
เนื่องจากจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลแตละสถานีอนามัยควรมีกรอบอัตรากําลัง 3-5 คน 
แตจังหวัดกาญจนบุรีมีอัตรากําลังเพียง 2.7 คน ซ่ึงต่ํากวากรอบอัตรากําลังนั้นแสดงใหเห็นถึงสภาพ
การขาดแคลนเจาหนาที่สาธารณสุข ของจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหมีโอกาสที่จะไดรับการอนุมัติให   
ลาศึกษาเพิ่มเติมอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.22) (ดูภาคผนวก ข หนา 108)ประกอบกับ               
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบริหารนั้น ถึงแมวาจะมีนโยบายที่ชัดเจน แตหากมีการใหขอมูล
ยอนกลับในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนอยจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจตอ       
การประเมินยาก ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับแจงผล         
การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น อยูในระดับปานกลาง( X  = 3.24) 
และนอกจากนี้การประเมินผลเพื่อพิจารณาความดีความชอบแตละครั้ง มักเปนเรื่องลับในระหวาง
ผูบริหารเทานั้น  ดวยเหตุนี้ เองจึงทําให เจ าหนาที่สาธารณสุขเกิดความคลางแคลงใจใน                   
การประเมินผลและเกิดความไม พึงพอใจขึ้นได ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในการเพิ่มพูน
การไดรับโอกาสลาศึกษาตอ และการใหขอมูลยอนกลับในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อให
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจดานการไดรับโอกาสเพิ่มมากขึ้น 

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
พบวา การปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ( X  = 3.638) ซ่ึงสอดคลองกับ สงเสริม  คงแกว(2543: 61-64) ที่ 
พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัย มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่โดยรวมอยู
ในระดับมากรอยละ 50 ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวา  เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ปฏิบัติงาน
ดานวิชาการอยูในระดับสูงและปฏิบัติงานดานนี้มากกวางานดานอื่น( X  = 3.811)(ดูภาคผนวก ข 
หนา 105) ทั้งนี้เนื่องจาก งานวิชาการเปนงานเก็บรวบรวมรายงาน จนกระทั่งถึงการวิเคราะหขอมูล
เพื่อดําเนินงานโครงการ ซ่ึงเปนงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตองวิเคราะหและรายงาน
การปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ทุกงาน ตอสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอเปนประจําทุกเดือน  

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน
จังหวัดกาญจนบุรี  จําแนกตาม  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุราชการ  รายไดและตําแหนงงาน                     
มีรายละเอียดดังนี้   

2.1 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีเพศตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
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ตําบลที่มีเพศตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง สอดคลอง
กับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยพบวา เพศหญิงปฏิบัติงานสูงกวาเพศชาย( X = 3.735, 3.560 
ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจากงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลเปนงานที่มีขอบเขตที่กวางขวาง 
และมีปริมาณมาก ดังนั้นจึงตองอาศัยความกระตือรือรนและการเตรียมพรอมในการทํางาน ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา เพศหญิงมีความกระตือรือรนและการเตรียมพรอมในการทํางาน(บุคลิกภาพที่
เขมแข็งดานความทาทายในงาน)สูงกวาเพศชาย( X = 3.919, 3.881 ตามลําดับ) นอกจากนั้นลักษณะ
งานสาธารณสุขระดับตําบลมีงานบางอยางที่ผูรับริการยอมรับใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
เพศหญิงปฏิบัติมากกวาเพศชาย เชน งานดูแลหญิงตั้งครรภและหลังคลอด ( X  = 3.751, 2.907 
ตามลําดับ) งานวางแผนครอบครัว( X  = 4.040, 3.460 ตามลําดับ) และการตรวจคัดกรองมะเร็ง      
เตานม มะเร็งปากมดลูก( X  = 3.880, 3.490 ตามลําดับ)จึงทําใหพบวา เพศหญิงปฏิบัติงานสูงกวา  
เพศชาย 

2.2 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกันผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่      
สาธารณสุขระดับตําบลที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกบั
สมมุติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับ สราวุฒิ คงสัมฤิทธิ์(2542: 92-93) ซ่ึงพบวา ระดับการศึกษาของ
สาธารณสุขอําเภอไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในงานคุมครอง         
ผูบริโภคดานอาหารและยาตามพ.ร.บ อาหารและพ.ร.บ ยา เชนเดียวกับ สงเสริม  คงแกว(2543: 67-
68) ที่พบวา ระดับการศึกษาของเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน จังหวัด
สระบุรี  ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุข                  
ผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไมวาจะจบ          
การศึกษาระดับใดมาก็ตาม จะตองผานการเรียนรูงานของสถานีอนามัยและฝกภาคปฏิบัติในสถานี
อนามัยเปนระยะเวลา 4-6 เดือน เมื่อปฏิบัติงานจึงทําใหสามารถเขาใจบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่   
สาธารณสุขระดับตําบลไดงายขึ้นและรับผิดชอบหนาที่ไปตามงานของตนเอง 

2.3 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีอายุราชการตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่           
สาธารณสุขระดับตําบลที่มีอายุราชการแตกตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับสงเสริม  คงแกว(2543: 67-68) ที่พบวา อายุราชการของ     
เจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจังหวัดสระบุรีไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ทั้งนี้
เนื่องจาก เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีอายุราชการนอย เร่ิมเขารับราชการจะมีความตั้งใจใน
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การปฏิบัติงาน มีความพยายามที่จะเรียนรู มีความพยายามปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ในขณะที่       
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีอายุราชการมากจะปฏิบัติงานอยูนานจนเกิดความผูกพันกับงาน
กับหนวยงาน และชุมชน จนเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ จึงทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มี
อายุราชการตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

2.4 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีรายไดตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลที่มีรายไดแตกตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึง
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีรายได 15,001 ขึ้น
ไป มีการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 ตอเดือน ( X  = 3.747, 3.535 ตามลําดับ) ทั้งนี้
เนื่องจาก เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีรายได 5,000-10,000 สวนใหญ คือ เจาหนาที่   
สาธารณสุขสาธารณสุขระดับตําบลที่จบมาไมนาน ซ่ึงจะมีความกระตือรือรนในการทํางานทําใหมี
การปฏิบัติงานไมแตกตางจากผูที่มีรายได 10,001-15,000 และ 15,000 บาทขึ้นไป สวนเจาหนาที่   
สาธารณสุขระดับตําบลที่มีรายได 10,001-15,000 และ 15,000 บาทขึ้นไป จะมีการปฏิบัติงาน
มากกวา 11 ปขึ้นไป ซ่ึงระยะเวลาในการทํางานนานอาจทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลเกิด
ความทอแทในการทํางาน ดังเชนเบญจมาศ หลอสุวรรณ (2544: บทคัดยอ) ที่พบวา ระยะเวลาในการ
ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานพยาบาล แตการที่มีเงินเดือนสูงขึ้นทําใหมีแรงจูงใจ
ในการทํางานมากขึ้น จึงสงผลใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีรายได 15,001 บาทขึ้นไป มี
การปฏิบัติงานดีกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาท  ( X  = 3.747, 3.535 ตามลําดับ) 

2.5 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีตําแหนงงานตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่          
สาธารณสุขระดับตําบลที่มีตําแหนงงานตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานแตสอดคลองกับ สงเสริม คงแกว(2543: 67-68) ที่พบวา ตําแหนงของเจาหนาที่
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจังหวัดสระบุรีไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวนนอยกวาอัตรากําลังที่ควรจะเปน ทําใหไมวา
จะอยูตําแหนงใดก็จะตองปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันและถูกกําหนดใหปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย
ในบทบาทเชนเดียวกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คืองานบริการสาธารณสุขผสมผสาน 
งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน งานบริหารและงานวิชาการ ทําใหเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
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3. การวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจใน      
ตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจในงานที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี  
 จากสมมุติฐานการวิจัยที่วา บุคลิกภาพที่เขมแข็ง ความภาคภูมิใจในในตนเอง และการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา บุคลิกภาพที่เขมแข็ง มีอํานาจในการทํานายการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลสูงที่สุด รองลงมา คือ การเสริมสรางพลังอํานาจ    
ในงาน โดยตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีไดรอยละ 36.1 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซ่ึง สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาไดดังนี้ 
 3.1    บุคลิกภาพที่เขมแข็ง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 
ทั้งนี้เนื่องจากงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติหลายดานและตอง
ปฏิบัติงานในชุมชนที่ตองพบปะบุคคลหลากหลายและเผชิญปญหาที่ตองแกไขแตกตางกัน
ตลอดเวลา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจึงจําเปนตองมีความพยายาม ความเต็มใจในการทํางาน 
ความตั้งใจจริงความกระตือรือรนและเตรียมพรอมในการทํางานอยูเสมอ โดยจะเห็นไดจากการวิจัย
ครั้งนี้ พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีความมุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการ
ควบคุม และรูสึกทาทายในงานอยูในระดับสูง นอกจากนั้นเนื่องจากมีบุคลากรจํานวนนอยจึงทําให
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตองกําหนดแนวทางในการทํางานของตนเอง จัดการกับเหตุการณ
หรืออุปสรรคตางๆที่ เกิดขึ้นในการทํางานดวยตนเอง  จึงสงผลใหบุคลิกภาพที่ เข็มแข็งมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานสูงที่สุด(r= 0.539) ซ่ึงสอดคลองกับนุชนารถ ธาตุทอง (2539:
บทคัดยอ) ที่พบวา บุคลิกภาพที่เขมแข็งมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติการพยาบาล ดวยเหตุ
นี้เองจึงทําใหบุคลิกภาพที่เขมแข็ง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 
 3.2     การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 
ทั้งนี้เนื่องจากการที่เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับทรัพยากรอยาง
เพียงพอ ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนในดานการปฏิบัติงาน รวมถึงไดรับโอกาสในความกาวหนา
ในการทํางาน สงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ ไดรับรางวัลและการรับรองความสามารถ
ในการทํางานจะทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีแรงจูงใจในการทํางาน สงผลใหมีการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ทําใหการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงาน 
(r = 0.481) ซ่ึงสอดคลองกับ สงเสริม คงแกว(2543: 67-68) ที่พบวาปจจัยจูงใจรวม ไดแก  ดาน
ความสําเร็จ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาใน
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ตําแหนงและดานโอกาสเจริญกาวหนาในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ดังนั้นจึงทําใหการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 
 3.3    ความภาคภูมิใจในตนเอง ถึงแมจะมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล(r = 0.496) หากเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ดวยกันเองนั้น พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพที่เข็มแข็งอยูใน
ระดับสูง (r = 0.735) และสัมพันธกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานในระดับปานกลางถึงคอนขาง
สูง (r = 0.622) ดังนั้นความภาคภูมิใจในตนเองจึงถูกสกัดกั้นดวยตัวแปรทั้งสอง คือ บุคลิกภาพที่  
เข็มแข็งและการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเปนลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนตองปฏิบัติงาน
สนองนโยบายรัฐบาลตลอดเวลา กอปรกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตองรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนทุกเดือนและรับการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานประจําป ทําใหไมวาจะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองระดับใดก็ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดดังกลาว ดังนั้นจึงทําใหความภาคภูมิใจใน
ตนเองไมถูกคัดเลือกเขาสูสมการ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากการศึกษาครั้งนี้พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรีไดรับ

การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาสอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นหนวยงานตน
สังกัดควรสงเสริมใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีโอกาสลาศึกษาตอ หรือจัดใหมีสถานที่
สําหรับใหเจาหนาที่คนควาหาความรูเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงคุณสมบัติหรือแนวทางในการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และใหขอมูลยอนกลับในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่
รับทราบ เพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการ
ไดรับโอกาสเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลใหมีการปฏิบัติงานสูงขึ้นตอไป 

2. จากการศึกษาครั้งนี้พบวา หากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมีบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง และไดรับเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางานสูง จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานสูงตามไปดวย 
ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรเสริมสรางใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ใหมีบุคลิกภาพที่
เขมแข็ง โดยจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเผชิญปญหา ในสถานการณตางๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มทักษะ ความพรอมในการปฏิบัติงาน สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน ควรสงเสริม
ในดานการไดรับพลังอํานาจ โดยใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัยและรวดเร็ว และจัดสรร
ทรัพยากรสําหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลมี
ระดับการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาในกลุมตัวอยางอื่น เชน เจาหนาที่สาธารณสุขระดับอําเภอ ระดับจังหวดั ซ่ึง

จะมีลักษณะงานแตกตางจากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
2. ควรศึกษาเชิงทดลองเพื่อคนหาแนวทางในการเพิ่มบุคลิกภาพที่เข็มแข็งและการ

เสริมสรางพลังอํานาจในงาน เพื่อสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่    
สาธารณสุขระดับตําบลตอไป 

3. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล
นอกเหนือจากปจจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เชน ระบบการบริหารงานราชการ แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากองคกรสวนทองถ่ิน จากชุมชน รูปแบบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เปนตน 
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แบบสอบถาม 
ปจจัยทางจิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบตัิงาน 

ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 คําชี้แจง 
1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
2. กรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริงครบทุกขอ เพื่อประโยชนตอการนาํ

ผลการวิจัยไปวางแผนพฒันาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตอไป 
3. คําตอบของทาน ผูวิจยัถือเปนความลับและนําเสนอในภาพรวมของจังหวัด จึงไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทานแตอยางใด 
4. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ตอน คือ 

- แบบสอบถามขอมูลสวนตัว    จํานวน 6 ขอ 
- แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพที่เขมแข็ง   จํานวน 16 ขอ 
- แบบสอบถามวัดความภาคภมูิใจในตนเอง  จํานวน 24 ขอ 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน จํานวน 24 ขอ 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
       จํานวน 28 ขอ 
 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 
ผูวิจัย นายสุริยนัต  กลีบทอง   

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริง 

1. เพศ    ชาย 
      หญิง 
2. ปจจุบันทานอายุ...................................ป(บริบูรณ) 
3. ระดับการศึกษา   อนุปริญญา 
      ปริญญาตรีขึ้นไป     
4. รายได...............................................บาท/เดือน 
5. อายุราชการ.....................................ป(บริบูรณ) 
6. ตําแหนง    เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 
      นักวิชาการ/พยาบาลวิชาชีพ 
      เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน/พยาบาลเทคนิค 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดบคุลิกภาพที่เขมแข็ง 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัพฤติกรรมการปฏิบัติของทานมากที่สุด 

ระดับการแสดงออก ขอความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ทานตั้งใจนําความรูมาชวยเหลือผูมา
รับบริการหรือประชาชนในตําบลที่ทาน
รับผิดชอบ 

     

2. ทานพยายามทาํงานใหสําเร็จ      
ถึงแมจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น 

     

3. ทานตั้งใจใหการทํางานของทาน
เปนที่พอใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

     

4. ทานพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเทาเทียมกับเพือ่นรวมงาน 

     

5. ทานพยายามทาํงานเต็มที ่เพื่อให
งานประสบความสําเร็จ 

     

6. ทานพยายามเรียนรูงานใหทนัตอ
นโยบายการทํางานใหมๆที่เกิดขึ้น 

     

7. ทานสามารถเผชิญเหตุการณตางๆ
และแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในขณะ
ทํางานไดในขณะทํางานไดเปนอยางด ี

     

8. ทานสามารถปรับตัวไดในทกุ
สถานการณในขณะทํางาน 

     

9. ทานกาวหนาในหนาทีก่ารงานได
ดวยตัวของทานเอง 

     

10. ทานมีความสามารถใหการชวยเหลือ
ผูมารับบริการไดดวยตนเอง 

 
 

    

11. ทานรูสึกวาการทํางานเกี่ยวกบัการ
ใหความชวยเหลือคนอ่ืนเปนสิ่งทาทาย 
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ระดับการแสดงออก ขอความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

12. ทานเรียนรูงานเพิ่มขึ้น เมื่อมี
เหตุการณใหมๆ เกิดขึ้นจากการทํางาน 

     

13. ทานลําบากใจที่จะทํางานตางจาก
งานรับผิดชอบเดิมที่ทําอยู 

     

14. ทานรูสึกทาทายเมื่อการทํางานมี
อุปสรรค 

     

15. ทานจะรีบหาความรูและฝกฝน
ทักษะการสรางสัมพันธภาพเพิ่มขึ้น เมื่อ
ตองลงสํารวจชุมชน 

     

16. เมื่อพบอุปสรรคในการทํางาน ทาน
จะคิดวาเปนการไดรับประสบการณ
เพิ่มขึ้น 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความรูสึกของทานมากทีสุ่ด 

ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ทานสามารถใหบริการแกประชาชน
ในหมูบานที่รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

2. ทานมั่นใจผลการตัดสินใจแกไข
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 

     

3. ทานเชื่อในความสามารถของทานที่
จะประสบความสําเร็จในการทํางานได 

     

4. ทานภูมิใจในตนเองที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดดีในทกุเรื่อง 

     

5. ทานรูสึกพอใจในความสําเร็จของ
งาน 

     

6. ทานทุมเทใหกับการทํางาน      
7. ทานละเลยการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

8. ทานทํางานที่รับผิดชอบไดอยางดี
ตามเปาหมายของงาน 

     

9. ทานมีความสขุ ที่ไดทํางานในสถานี
อนามัยแหงนี ้

     

10. ทานภูมิใจที่ตนเองไดทําประโยชน
ใหกับสังคม 

     

11. ทานคิดวาการทํางานแหงนีท้ําให
ทานมีอนาคตกาวหนาและมัน่คง 

     

12. ทานเห็นวางานที่ทานปฏิบัตสิามารถ
ทําประโยชนใหกับสังคมได 
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ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
13. ทานภูมิใจที่ไดรับเชิญใหไปเปน
เกียรติในงานตางๆจากชุมชน 

     

14. ทานเห็นวางานที่ทานทําเปนงานที่มี
ประโยชนตอสวนรวม 

     

15. ทานปฏิบัติงานในหนาที่ของทาน
อยางมีความสขุ 

     

16. ทานภูมิใจที่เพือ่นคบทานโดยไม
ตองคํานึงถึงตําแหนงหนาที ่

     

17. เมื่อทานเกดิปญหา  ทานไดรับ
กําลังใจจากเพือ่นรวมงาน 

     

18. ทานไดรับการยกยองและใหเกียรติ
จากเพื่อนรวมงานทุกๆคน 

     

19. เมื่อเพื่อนรวมงานของทานมคีวาม
ทุกขใจจะมาพดูคุยปรึกษากบัทาน 

     

20. ทานเปนคนทีม่ีอัธยาศัยด ีจึงมีเพื่อน
มาก 

     

21. ทานภาคภมูิใจวาทานมีตําแหนง
หนาที่การทํางานที่ด ี

     

22. การเปนเจาหนาที่สาธารณสุขของ
ทานเปนอาชีพที่ทําใหทานไดรับการยก
ยอง ใหเกยีรติจากสังคมทั่วไป 

     

23. การเปนเจาหนาที่สาธารณสุขทําให
ทานไดรับความไววางใจจากบุคคลใน
ชุมชน 

     

24. ทานภูมิใจที่ทานสามารถเขามารับ
ราชการในสายวิชาชีพนี ้
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลงัอํานาจในงาน 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัสิ่งที่ทานไดรับมากที่สุด 

ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ทานสามารถตัดสินใจแกปญหางาน
ในความรับผิดชอบของทานไดดวย
ตนเอง 

     

2. ทานสามารถเสนอแนะวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ โดยไมตองคํานึงวา 
เมื่อผิดพลาดแลวจะถูกตําหนิ 

     

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายของหนวยงาน 

     

4. ทานไดรับทราบเหตุการณและ
ขอมูลขาวสารตางๆที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน 
อยางรวดเรว็ ทันเหตกุารณ 

     

5. ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับการพฒันาหนาที่การ
งาน  

     

6. ทานไดรับแจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
ใหดีขึ้น 

     

7. ในที่ทํางานของทานมีจํานวน
เจาหนาทีเ่พียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน 

     

8. เมื่อมีการเบิกจายวัสดุครุภณัฑ 
เวชภณัฑ ทานจะไดรับบริการอยาง
รวดเร็ว เพียงพอ  

     

9. ทานพึงพอใจคาตอบแทนทีไ่ดรับ
จากการปฏิบัตงิานประจํา 
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ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
10. ทานไดรับการกระตุนจากผูรวมงาน
ใหตัดสินใจเกีย่วกับภาระงานดวยตวัเอง 

     

11. ทานไดรับการเอาใจใสและรับฟง
ปญหาในการทํางานจากผูรวมงาน 

     

12. ทานทราบบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในการทํางานของทานอยาง
ชัดเจน 

     

13. เมื่อทานมีคุณสมบัติพรอมที่จะดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น ทานจะไดรับการ
สนับสนุนใหเปนไปตามสิทธิที่ควร
ไดรับเสมอ 

     

14. ทานไดรับความกาวหนาในชวีิต
ราชการตามที่ทานตองการ 

     

15. ทานสามารถเลือกทํางานตามความรู
ความสามารถที่ทานมีอยู 

     

16. ทานสามารถเลือกทํางานในงานที่
ทานตองการ 

     

17. ทานมีโอกาสทดลองงานเพือ่การ
เตรียมพรอมในการเขาสูตําแหนงใหม 

     

18. ทานสามารถจัดประชุมงานเพื่อ
แกไขปรับปรงุงานของทาน 

     

19. ทานมีโอกาสลาศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น 

     

20. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ 

     

21. ทานมีโอกาสจดักิจกรรม เพือ่
เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน 

 
 
 

    

22. ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรูและ      
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ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ประสบการณในการทํางานเสมอ 
23. ทานไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงานและ
ตําแหนงหนาที่อยางเปนธรรม 

     

24. ทานไดรับผิดชอบงานที่มีความ      
ทาทายความสามารถ 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัสิ่งที่ทานปฏิบัติงานในปมากที่สุด 

ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ทานใหคําปรกึษาพรอมใหบริการ
วางแผนครอบครัวในสถานีอนามัย  

     

2. ทานดูแลหญิงตั้งครรภในหมูบาน
รับผิดชอบใหไดรับการตรวจตาม
กิจกรรมในสมุดบันทึกอนามัยแมและ
เด็ก 

     

3. ทานดูแลและติดตามเยีย่มมารดาและ
ทารกหลังคลอดในหมูบานรบัผิดชอบ
ครบตามเกณฑ 

     

4. ทานชั่งน้ําหนกัเด็กอายุแตแรกเกิด-5
ป ในหมูบานที่รับผิดชอบพรอม
วิเคราะหผล ตามกําหนดเวลา 

     

5. ทานใหบริการตรวจสุขภาพเด็กอายุ
ตั้งแตแรกเกิด-5 ปในคลินิกสขุภาพ   
เด็กดีของอนามัย 

     

6. ทานสงเสริมหญิงวัยเจริญพันธที่
แตงงานแลวในหมูบานที่รับผิดชอบ
เพื่อใหเปนแมตัวอยาง 

     

7. ทานใหบริการวัดสายตา ทดสอบ
การไดยนิ และตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียน
ครบตามเกณฑ 

     

8. ทานชั่งน้ําหนกัวัดสวนสูงเดก็
นักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบพรอม
วิเคราะหผล ภาวะสุขภาพ 

 
 
 

    

9. ทานฉีดวัคซีนเด็กนกัเรียนในเขต
รับผิดชอบตามเกณฑ 
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ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
10. ทานติดตามการตรวจทันตสขุภาพ
นักเรียนโดยครูพรอมสงเสริม          
ทันตสาธารณสุขในโรงเรียนที่
รับผิดชอบ ตามเกณฑ 

     

11. ทานใหการรักษาพยาบาลผูปวยใน
สถานีอนามัย 

     

12. ทานคัดกรองและสงตอผูปวยที่
จําเปนไปรับการรักษาในสถานบริการที่
สูงขึ้น 

     

13. ทานใหสุขศึกษาแกพอแม หรือ
ผูปกครองเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ปที่มารับ
บริการที่สถานีอนามัย 

     

14. ทานควบคุมแหลงเพาะพนัธยุงทุก
ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ตามเกณฑ 

     

15. ทานออกตรวจคัดกรองเกษตรกร
เพื่อคนหาผูเสีย่งตอการแพสารพิษ
สารเคมีและกาํจัดศัตรูพืช ตามเกณฑ 

     

16. ทานออกติดตามและสนับสนุนงาน
ทันตสาธารณสุขในหมูบานที่รับผิดชอบ 

     

17. ทานใหสุขศึกษารายกลุมในชุมชน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

     

18. ทานออกคัดกรองผูปวยใน
กลุมเปาหมาย ไดแก โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน มะเร็งเตานม มะเร็งปาก
มดลูก ในหมูบานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

    

19. ทานดูแลและสงเสริมสุขภาพผูพิการ
ในหมูบานที่รับผิดชอบ 
 
 

     

20. ทานออกนิเทศการปฏิบัติงาน      
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ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
สาธารณสุขผสมผสานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมูบานที่รับผิดชอบ  
21. ทานตรวจสอบหลักประกนัสุขภาพ
ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 

     

22. ทานจัดทําทะเบียน อสม. และ
ประเมินผลอยางเปนปจจุบนั  

     

23. ทานประสานงานกับ อบต. เพื่อขอ
ความรวมมือในการประชาสมัพันธการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขในหมูบานที่ทาน
รับผิดชอบทุกหมูบาน 

     

24. ทานรวมวางแผนในการบรหิารการ
ใชจายเงินบํารุงและเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรเมื่อมีโครงการพิเศษ 

     

25. ทานจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกของสถานีอนามัยใหดู
สวยงามและเรยีบรอย 

     

26. ทานศึกษาและวิเคราะหการ
ปฏิบัติงานในงานตางๆ 

     

27. ทานศึกษาและวิเคราะหปญหา 
พรอมทั้งหาทางแกไขปญหาในหมูบาน
ที่รับผิดชอบ 

     

28. ทานนําขอมูลจากแบบรายงานการ
ควบคุมและปองกันโรคมาวเิคราะหและ
สรุปผลเพื่อนําไปใชในการจดัทํา
โครงการควบคุมและปองกนัโรค 

     

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คะแนนเฉลี่ยรายดาน/คะแนนเฉลี่ยรายขอ 
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ตารางที่ 14   แสดงบุคลิกภาพที่เขมแข็งรายดาน 

บุคลิกภาพที่เขมแข็ง Minimum Maximum Mean S. D. คาระดับ 
ดานความมุงมัน่ในการทํางาน 2.50 5.33 4.3485 .4624 สูง 
ดานความสามารถในการควบคุม 3.00 5.00 3.9572 .5470 สูง 
ดานความทาทายในงาน 3.00 5.00 3.8977 .3951 สูง 

 

ตารางที่  15   แสดงความภาคภูมิใจในตนเองรายดาน 

ความภาคภูมิใจในตนเอง Minimum Maximum Mean S. D. คาระดับ 
ดานความสามารถในการทํางาน 2.75 5.00 3.9866 .4138 สูง 
ดานคุณคาของงาน 2.43 5.00 3.9725 .4887 สูง 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 2.60 5.00 3.7733 .4733 สูง 
ดานสถานภาพทางสังคม 2.25 5.00 3.8436 .5565 สูง 

 

ตารางที่  16   แสดงการเสริมสรางพลังอํานาจในงานรายดาน 

การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน Minimum Maximum Mean S. D. คาระดับ 
ดานการไดรับพลังอํานาจ 2.00 4.83 3.5120 .4293 สูง 
ดานการไดรับโอกาส 1.75 4.92 3.3752 .5142 ปานกลาง 

 

ตารางที่  17   แสดงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลรายดาน 

การปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ระดับตําบล 

Minimum Maximum Mean S. D. คาระดับ 

งานบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน 1.84 5.00 3.5978 .5586 สูง 
งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน 1.00 5.00 3.7219 .6621 สูง 
งานบริหาร 1.00 5.00 3.6283 .7722 สูง 
งานวิชาการ 2.33 5.00 3.8111 .5594 สูง 
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ตารางที่  18   แสดงบุคลิกภาพที่เขมแข็งรายขอ 

ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
1. ทานตั้งใจนําความรูมาชวยเหลือผูมารับบริการหรือประชาชนใน
ตําบลที่ทานรับผิดชอบ 

4.47 .55 สูง 

2. ทานพยายามทํางานใหสําเร็จถึงแมจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น 4.27 .58 สูง 
3. ทานตั้งใจใหการทํางานของทานเปนที่พอใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

4.43 .62 สูง 

4. ทานพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเทาเทยมกับเพื่อนรวมงาน 4.21 .72 สูง 
5. ทานพยายามทํางานเต็มที่ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 4.45 .57 สูง 
6. ทานพยายามเรียนรูงานใหทันตอนโยบายการทํางานใหมๆที่เกิดขึ้น 4.26 .59 สูง 
7. ทานสามารถเผชิญเหตุการณตางๆและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
ในขณะทํางานไดในขณะทํางานไดเปนอยางดี 

3.95 .60 สูง 

8. ทานสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณในขณะทํางาน 3.97 .59 สูง 
9. ทานกาวหนาในหนาที่การงานไดดวยตัวของทานเอง 3.88 .72 สูง 
10. ทานมีความสามารถใหการชวยเหลือผูมารับบริการไดดวยตนเอง 4.08 .56 สูง 
11. ทานรูสึกวาการทํางานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือคนอื่นเปนสิ่ง
ทาทาย 

4.07 .69 สูง 

12. ทานเรียนรูงานเพิ่มขึ้น เมื่อมีเหตุการณใหมๆเกิดขึ้นจากการทํางาน 4.09 .58 สูง 
13. ทานลําบากใจที่จะทํางานตางจากงานรับผิดชอบเดิมที่ทําอยู 3.64 .64 สูง 
14. ทานรูสึกทาทายเมื่อการทํางานมีอุปสรรค 3.51 .66 สูง 
15. ทานจะรีบหาความรูและฝกฝนทักษะการสรางสัมพันธภาพเพิ่มขึ้น 
เมื่อตองลงสํารวจชุมชน 

3.93 .62 สูง 

16. เมื่อพบอุปสรรคในการทํางาน ทานจะคิดวาเปนการไดรับ
ประสบการณเพิ่มขึ้น 

3.99 .61 สูง 
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ตารางที่  19   แสดงความภาคภูมิใจในตนเองรายขอ 

ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
1. ทานสามารถใหบริการแกประชาชนในหมูบานที่รับผิดชอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.91 .59 สูง 

2. ทานมั่นใจผลการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 3.96 .55 สูง 
3. ทานเชื่อในความสามารถของทานที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได 3.98 .61 สูง 
4. ทานภูมิใจในตนเองที่สามารถปฏิบัติงานไดดีในทุกเรื่อง 3.83 .66 สูง 
5. ทานรูสึกพอใจในความสําเร็จของงาน 3.94 .61 สูง 
6. ทานทุมเทใหกับการทํางาน 4.11 .61 สูง 
7. ทานละเลยการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 4.37 .65 สูง 
8. ทานทํางานที่รับผิดชอบไดอยางดีตามเปาหมายของงาน 3.79 .54 สูง 
9. ทานมีความสุข ที่ไดทํางานในสถานีอนามัยแหงนี้ 3.91 .79 สูง 
10. ทานภูมิใจที่ตนเองไดทําประโยชนใหกับสังคม 4.25 .63 สูง 
11. ทานคิดวาการทํางานแหงนี้ทําใหทานมีอนาคตกาวหนาและมั่นคง 3.56 .83 สูง 
12. ทานเห็นวางานที่ทานปฏิบัติสามารถทําประโยชนใหกับสังคมได 4.26 .64 สูง 
13. ทานภูมิใจที่ไดรับเชิญใหไปเปนเกียรติในงานตางๆจากชุมชน 3.73 .75 สูง 
14. ทานเห็นวางานที่ทานทําเปนงานที่มีประโยชนตอสวนรวม 4.25 .58 สูง 
15. ทานปฏิบัติงานในหนาที่ของทานอยางมีความสุข 3.86 .71 สูง 
16. ทานภูมิใจที่เพ่ือนคบทานโดยไมตองคํานึงถึงตําแหนงหนาที่ 4.27 .62 สูง 
17. เมื่อทานเกิดปญหา  ทานไดรับกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน 3.73 .71 สูง 
18. ทานไดรับการยกยองและใหเกียรติจากเพื่อนรวมงานทุกๆคน 3.70 .59 สูง 
19. เมื่อเพื่อนรวมงานของทานมีความทุกขใจจะมาพูดคุยปรึกษากับทาน 3.51 .72 สูง 
20. ทานเปนคนที่มีอัธยาศัยดี จึงมีเพื่อนมาก 3.66 .64 สูง 
21. ทานภาคภูมิใจวาทานมีตําแหนงหนาที่การทํางานที่ดี 3.68 .70 สูง 
22. การเปนเจาหนาที่สาธารณสุขของทานเปนอาชีพที่ทําใหทานไดรับ
การยกยอง ใหเกียรติจากสังคมทั่วไป 

3.80 .70 สูง 

23. การเปนเจาหนาที่สาธารณสุขทําใหทานไดรับความไววางใจจาก
บุคคลในชุมชน 

3.91 .62 สูง 

24. ทานภูมิใจที่ทานสามารถเขามารับราชการในสายวิชาชีพนี้ 3.98 .72 สูง 
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ตารางที่  20   แสดงการเสริมสรางพลังอํานาจในงานรายขอ 

ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
1. ทานสามารถตัดสินใจแกปญหางานในความรับผิดชอบของทานได
ดวยตนเอง 

3.96 .54 สูง 

2. ทานสามารถเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ โดยไมตองคํานึงวา 
เมื่อผิดพลาดแลวจะถูกตําหนิ 

3.53 .68 สูง 

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน 3.76 .67 สูง 
4. ทานไดรับทราบเหตุการณและขอมูลขาวสารตางๆที่เกิดขึ้นในที่
ทํางาน อยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ 

3.65 .67 สูง 

5. ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนา
หนาที่การงาน  

3.58 .68 สูง 

6. ทานไดรับแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุง
พัฒนางานใหดีขึ้น 

3.24 .73 ปานกลาง 

7. ในที่ทํางานของทานมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน 

2.78 1.05 ปานกลาง 

8. เมื่อมีการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ เวชภัณฑ ทานจะไดรับบริการอยาง
รวดเร็ว เพียงพอ  

3.60 .75 สูง 

9. ทานพึงพอใจคาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานประจํา 3.18 .87 ปานกลาง 
10. ทานไดรับการกระตุนจากผูรวมงานใหตัดสินใจเกี่ยวกับภาระงาน
ดวยตัวเอง 

3.32 .73 ปานกลาง 

11. ทานไดรับการเอาใจใสและรับฟงปญหาในการทํางานจากผูรวมงาน 3.56 .69 สูง 
12. ทานทราบบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานของทาน
อยางชัดเจน 

3.99 .65 สูง 

13. เมื่อทานมีคุณสมบัติพรอมที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ทานจะไดรับ
การสนับสนุนใหเปนไปตามสิทธิที่ควรไดรับเสมอ 

3.54 .71 สูง 

14. ทานไดรับความกาวหนาในชีวิตราชการตามที่ทานตองการ 3.42 .72 ปานกลาง 
15. ทานสามารถเลือกทํางานตามความรูความสามารถที่ทานมีอยู 3.58 .70 สูง 
16. ทานสามารถเลือกทํางานในงานที่ทานตองการ 3.43 .75 ปานกลาง 
17. ทานมีโอกาสทดลองงานเพื่อการเตรียมพรอมในการเขาสูตําแหนง
ใหม 

3.03 .88 ปานกลาง 

18. ทานสามารถจัดประชุมงานเพื่อแกไขปรับปรุงงานของทาน 3.33 .79 ปานกลาง 
19. ทานมีโอกาสลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 3.22 .91 ปานกลาง 
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ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
20. ทานมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

3.40 .81 ปานกลาง 

21. ทานมีโอกาสจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน 3.21 .77 ปานกลาง 
22. ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางานเสมอ 3.49 .68 ปานกลาง 
23. ทานไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงานและ
ตําแหนงหนาที่อยางเปนธรรม 

3.28 .80 ปานกลาง 

24. ทานไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายความสามารถ 3.56 .66 สูง 
 

ตารางที่  21   แสดงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลรายขอ 

ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
1. ทานใหคําปรึกษาพรอมใหบริการวางแผนครอบครัวในสถานี
อนามัย  

3.72 .80 สูง 

2. ทานดูแลหญิงตั้งครรภในหมูบานรับผิดชอบใหไดรับการตรวจตาม
กิจกรรมในสมุดบันทึกอนามัยแมและเด็ก 

3.32 1.00 ปานกลาง 

3. ทานดูแลและติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดในหมูบาน
รับผิดชอบครบตามเกณฑ 

3.17 1.08 ปานกลาง 

4. ทานช่ังน้ําหนักเด็กอายุแตแรกเกิด-5ป ในหมูบานที่รับผิดชอบพรอม
วิเคราะหผล ตามกําหนดเวลา 

3.40 .98 ปานกลาง 

5. ทานใหบริการตรวจสุขภาพเด็กอายุต้ังแตแรกเกิด-5 ปในคลินิก
สุขภาพเด็กดีของอนามัย 

3.51 .87 สูง 

6. ทานสงเสริมหญิงวัยเจริญพันธที่แตงงานแลวในหมูบานที่
รับผิดชอบเพื่อใหเปนแมตัวอยาง 

3.36 .91 ปานกลาง 

7. ทานใหบริการวัดสายตา ทดสอบการไดยิน และตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียนครบตามเกณฑ 

3.60 .91 สูง 

8. ทานช่ังน้ําหนักวัดสวนสูงเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ
พรอมวิเคราะหผล ภาวะสุขภาพ 

3.68 .95 สูง 

9. ทานฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบตามเกณฑ 4.16 .77 สูง 
10. ทานติดตามการตรวจทันตสุขภาพนักเรียนโดยครูพรอมสงเสริม
ทันตสาธารณสุขในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ตามเกณฑ 

3.57 1.01 สูง 

11. ทานใหการรักษาพยาบาลผูปวยในสถานีอนามัย 3.97 .87 สูง 
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ขอความ Mean S. D. คาระดับ 
12. ทานคัดกรองและสงตอผูปวยที่จําเปนไปรับการรักษาในสถาน
บริการที่สูงขึ้น 

3.87 .77 สูง 

13. ทานใหสุขศึกษาแกพอแม หรือผูปกครองเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ปที่มา
รับบริการที่สถานีอนามัย 

3.99 .66 สูง 

14. ทานควบคุมแหลงเพาะพันธยุงทุกครัวเรือนที่รับผิดชอบ ตามเกณฑ 3.84 .72 สูง 
15. ทานออกตรวจคัดกรองเกษตรกรเพื่อคนหาผูเสี่ยงตอการแพสารพิษ
สารเคมีและกําจัดศัตรูพืช ตามเกณฑ 

3.22 .93 ปานกลาง 

16. ทานออกติดตามและสนับสนุนงานทันตสาธารณสุขในหมูบานที่
รับผิดชอบ 

3.18 .96 ปานกลาง 

17. ทานใหสุขศึกษารายกลุมในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3.68 .75 สูง 
18. ทานออกคัดกรองผูปวยในกลุมเปาหมาย ไดแก โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก ในหมูบานที่รับผิดชอบ 

3.66 .82 สูง 

19. ทานดูแลและสงเสริมสุขภาพผูพิการในหมูบานที่รับผิดชอบ 3.45 .87 ปานกลาง 
20. ทานออกนิเทศการปฏิบัติงานสาธารณสุขผสมผสานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมูบานที่รับผิดชอบ  

3.56 .83 สูง 

21. ทานตรวจสอบหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตที่
รับผิดชอบ 

3.86 .73 สูง 

22. ทานจัดทําทะเบียน อสม. และประเมินผลอยางเปนปจจุบัน  3.74 .87 สูง 
23. ทานประสานงานกับ อบต. เพื่อขอความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานสาธารณสุขในหมูบานที่ทานรับผิดชอบ
ทุกหมูบาน 

3.64 .90 สูง 

24. ทานรวมวางแผนในการบริหารการใชจายเงินบํารุงและเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเมื่อมโีครงการพิเศษ 

3.45 .94 ปานกลาง 

25. ทานจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสถานีอนามัยใหดู
สวยงามและเรียบรอย 

3.80 .83 สูง 

26. ทานศึกษาและวิเคราะหการปฏิบัติงานในงานตางๆ 3.83 .64 สูง 
27. ทานศึกษาและวิเคราะหปญหา พรอมทั้งหาทางแกไขปญหาใน
หมูบานที่รับผิดชอบ 

3.85 .65 สูง 

28. ทานนําขอมูลจากแบบรายงานการควบคุมและปองกันโรคมา
วิเคราะหและสรุปผลเพื่อนําไปใชในการจัดทําโครงการควบคุมและ
ปองกันโรค 

3.75 .72 สูง 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – สกุล  นายสุริยันต  กลีบทอง 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 193 หมูที่ 3 ตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี 
ที่ทํางานปจจบุัน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลาขวัญ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ  

จังหวดักาญจนบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต(สุขศกึษา) 
 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2543 ศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวทิยาชุมชน  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2537 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 สถานีอนามัยเขาวงพระจันทร 
 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2540 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 3 สถานีอนามัยหนองเคด็ 
 ตําบลหนองนกแกว อําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี 
พ.ศ. 2543 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 4 สถานีอนามัยหนองเคด็ 

   ตําบลหนองนกแกว อําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี 
พ.ศ. 2545 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลาขวัญ  

อําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี 
พ.ศ. 2547 นักวิชาการสาธารณสุข 5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลาขวัญ  
- ปจจุบัน อําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี 
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