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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างพลังอ านาจในการด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 71 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
และกิจกรรมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ า ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน ทัศนคติที่
มีต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และกิจกรรมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) 
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างพลังอ านาจ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, สุขศึกษาชุมชน 
 
Abstract 
 The propose of this research was to evaluate the effectiveness an empowerment program on 
implementation of community health education in 71 the village health volunteers (VHVs) in Papai 
Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province. Data were collected by using questionnaires that 
including community health knowledge, attitude toward performance, participative behaviour and work 
activities for potential development of VHVs. Data analysis using One-way repeated measures ANOVA. The 
results showed the subjects significantly improved their community health knowledge, attitude toward 
performance, participative behaviour and work activities after participating in the empowerment program 
level (p-value <0.001). The results of this research provide empirical evidence for use in the development 
of working capacity of village health volunteers. 
 

Keywords: Empowerment, Village Health Volunteers (VHVs), Community Health Education 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีนโยบายในการควบคุม
ป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือทั้งในครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต โดยอาศัย
กลวิธีของการสาธารณสุขมูลฐานหรือระบบสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากประชาชน
ในชุมชนเป็นผู้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนตนเองเป็นดีที่สุด
มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2520 - พ.ศ.2524) จนถึงปัจจุบันโดยการก าหนด
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
ประชาชนเองท าให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและกระตุ้นความต้องการในการเข้าร่วมช่วยเหลือ
งานด้านสาธารณสุขโดยผ่านบุคคลที่เป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเช่ือมโยงประชาชนเข้ากับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
โดยปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานคือประสิทธิภาพ
ในการท างานของ อสม. ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางใน
หลายพื้นที่ของประเทศ (ชาตรี จันทร์ตา, 2552) ปัญหา
ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ อสม. คือ
การไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนขาดความรู้ ขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยอสม.ยังขาดกระบวนการเรียนรู้
เพราะ อสม.เองยังไม่เข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่ตนเอง
ต้องปฏิบัติ (วุฒิศักดิ์ บุญเฉลิม, 2555) โดยหน่วยงานใน
ระดับปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับ อสม. หรือหน่วยงานที่
ท างานร่วมกับ อสม.ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
หรือการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานใน
ชุมชน ให้แก่ อสม. โดยการเน้นการฝึกอบรมให้กับ อสม. 
แต่ไม่มีการติดตามถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม.
ส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือถือ อสม. (เรวดี ศรีฤทธิ์ 
อมรรัตน์ โพนสารีและกาญจนา วงษ์สวัสดิ์, 2555) 
 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถาม
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
จ านวน  20 คน พบว่าระดับความรู้ความ เข้ าใจของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า 
คิดเป็นร้อยละ  48 ซึ่ งเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานด้านสุขศึกษา
ชุมชน เทศบาลต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และสามารถพัฒนางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่  ให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อันได้แก่ความรู้ ทัศนคติที่มี
ต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน 
และกิจกรรมการปฏิบัติงาน เรื่อง สุขศึกษาชุมชนระหว่าง
ก่อนและหลังการเข้ารับการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การเสริมสร้างพลังอ านาจในการด าเนินงานด้าน
สุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อาศัย
ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของ 
Gibson (1991) ประกอบด้วย1) การค้นพบความจริง 2) 
การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติ4)การ
คงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพการเสริมสร้างพลัง
อ านาจทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่มี
ความเช่ือมโยงและมีความต่อเนื่องกัน การที่บุคคลจะผ่าน
แต่ละขั้นตอน บุคคลต้องมีพลังใจ พลังความคิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ มาช่วยกันสร้างเสริมแรงใจ ให้บุคคลรู้สึกมั่นใจที่จะ
แก้ปัญหาให้ได้ด้วยตนเอง 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) วัดผลก่อนทดลองและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) 
โดยอาศัยทฤษฎีเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 
ของ Gibson 4 ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ท าซ้ าจ านวน2 รอบ และด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 3 รอบ ได้แก่ ก่อนด าเนินการ
ทดลอง หลังด าเนินการทดลอง และในระยะติดตามผล 2 
สัปดาห ์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 62 คน ซึ่งได้มาจากสูตรค านวณ
ขนาดตัวอย่างของ Heinisch โดยค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการค านวณ
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของยุพา พูลสวัสดิ์  (2557) เพื่อ
ป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ค านวณปรับเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มอีก 10% คิดเป็นจ านวน 
69 คน หลังจากนั้นท าการสุ่มโดยการจับฉลากหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจจนกว่าจะได้จ านวน
อาสาสมัครสาธารณสุขที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการตามที่
ค านวณไว้ จากการสุ่มได้หมู่บ้านมา 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) 
บ้านหนองเต่าค าจ านวน 23 คน 2) บ้านศรีบุญเรือง จ านวน 
27 คน และ 3) บ้านหนองป่าข้าว จ านวน 21 คน รวม 
จ านวนตัวอย่าง 71 คน 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. สื่อและอุปกรณ์ ได้แก่ วีดีทัศน์เรื่องการให้
ความรู้ เกี่ยวกับสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเอกสารประกอบการให้
ความรู้ด้านสุขศึกษาชุมชน ได้แก่ แผ่นพับความรู้ด้านสุข
ศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 2. แบบสอบถาม ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน แล้วค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item - Objective Congruence Index : IOC) 
ผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามด้านเนื้อหา
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ากับ 1 และวัดความรู้เรื่องสุขศึกษา
ชุมชนส าหรับ อสม. เท่ากับ 0.72 แบบวัดพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษาชุมชน เท่ากับ 0.89 แบบ
วัดกิจกรรมการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใน
การด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน เท่ากับ 1 .00 หลังจาก
นั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญแล้ว  ไปทดสอบหาความเช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามกับ อสม. ในพื้นที่ เทศบาลต าบลสันทราย
หลวง และเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 30 คน และน ามาทดสอบหาความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีของ KR-20 และCronbach’salpha Coefficient 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน.10.ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพหลัก รายได้ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็น อสม. 
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ระยะเวลา
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอ่ืน  
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามข้อมูลความรู้เรื่องสุข
ศึกษาชุมชนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสุขศึกษาชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 17 ข้อ 
มีค าตอบให้เลือก 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนคือ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน และตอบผิด ให้ 0 
คะแนน คะแนนเต็ม 17 คะแนน โดยแปลผลระดับคะแนน
ความรู้ที่ได้เป็น 2 ระดับ ตามแบบอิงเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสิงห์ 
(2541) ได้แก่ มีความรู้สูง และมีความรู้ต่ าทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.758 
 ส่ วนที่  3 แบบสอบถามทั ศนคติ ที่ มี ต่ อการ
ปฏิบั ติ งานในการให้ความรู้ เรื่ องสุ ขศึ กษาชุมชนเป็ น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อสอบถามทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
คาดหวังจะให้เกิดขึ้นมีจ านวนทั้งสิ้น 24 ข้อ ใช้วิธีวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และแปรผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้
คะแนนตามหลักของ Likert Scale มาใช้ในการวิเคราะห์ 
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 
เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน
, เห็นด้วยปานกลาง ให้  3 คะแนน, เห็นด้วยน้อย ให้ 2 
คะแนน, และเห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนระดับทัศนะคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาชุมชน แบ่งเป็น 5 ระดับ ตาม
แบบอิงเกณฑ์ของ Best (1981) ได้แก่ มีทัศนะคติระดับสูง
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 คะแนน), มีทัศนะคติ
ระดับสูง(คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน), มีทัศนคติ
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน),  
มีทัศนะคติระดับต่ า (คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน) 
และมีทัศนคติระดับต่ าที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 คะแนน) 
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.738 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานสุขศึกษาของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อวัด
พฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น มีจ านวน
ทั้งสิ้น 21 ข้อ ใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และแปรผล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยใช้คะแนนตามหลักของ Likert 
Scale มาใช้ในการวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, 
เห็นด้วยมาก ให้  4 คะแนน, เห็นด้วยปานกลาง ให้  3 
คะแนน, เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน, และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนระดับ 
เจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสุขศึกษาของ อสม แบ่งเป็น 5 
ระดับ ตามแบบอิงเกณฑ์ของ Best (1981) ได้แก่ มีการ
ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00คะแนน), 
มีการปฏิบัติในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน), 
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 
คะแนน), มีการปฏิบัติในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.81–
2.60 คะแนน) และมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด (คะแนน
เฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน) ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.873 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามกิจกรรมปฏิบัติงานการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน  โดยจะ

ประเมินตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการ
ฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะด าเนินการประเมินทั้งก่อนและหลังการ
เข้าร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานด้านสุข
ศึกษาชุมชน มีจ านวนทั้งสิ้น 18 ข้อ ใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และแปรผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้คะแนน
ตามหลักของ Likert Scale มาใช้ในการวิเคราะห์  โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็น
ด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน, 
เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน, เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน, 
และเห็นด้วยน้อยที่สุด ให้  1 คะแนน เกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนระดับเจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ
พัฒนาศักยภาพของ อสม. แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบอิง
เกณฑ์ของ Best (1981) ได้แก่ มีผลการประเมินระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน), มีผลการประเมิน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน), มีผลการ
ประเมินระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 คะแนน), 
มีผลการประเมินระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
คะแนน) และมีเจตคติระดับควรปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 
1.00 – 1 .49  คะแนน) ทดสอบค่ าความ เช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.931 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ต่อไปนี้ 
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
   2. เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการปฏิบัติงานสุขศึกษาในการให้ความรู้เรื่องสุข
ศึกษาชุมชนระหว่างก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของอาสาสมั ครสาธารณ สุขประจ าหมู่ บ้ าน  ในการ
ด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนในเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ า (One-way repeated 
measures ANOVA) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้มีการแจกแจง
เป็นโค้งปกติทดสอบด้วยสถิติ โคลโมโกรอฟ -สไมนอฟ 
(Kolmogorov-Smirnov Test)  
 
ผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการด าเนินงานด้าน สุขศึกษาชุมชน ในเทศบาล
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 51– 60 ปี สถานภาพ
สมรสและมีระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
หลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 
– 10,000 บาท ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอยู่ระหว่าง 6 – 12 ปี และทุกคนเคยได้รับ
การอบรม/ดูงาน นอกเหนือจากการอบรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือนได้แก่ การ
อบรมคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต, การอบรม
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.), การอบรมโครงการฟ้าใสใส่ใจสุขภาพ, การอบรม 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การอบรมคัดกรองมะเร็งเต้านม, 
การอบรมเกี่ยวกับแม่และเด็ก, การอบรมโครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอสันทราย ภายใต้โครงการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, การอบรม

พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี, โครงการอบรมอาหารปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) นอกจากนี้ยังเคยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
อื่นนอกเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ปฏิบัติงานให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลต าบลป่าไผ่) โดยปฏิบัติ
หน้าท่ีในการรณรงค์ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก, ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ป้องกันโรค
ระบาด, ปฏิบัติงานให้กับชมรมผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่เยี่ยม
ผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ และเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ, 
ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหน้าที่ในการให้
ความรู้ด้านการนวด และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ปฏิบัติงาน
ให้กับเทศบาลต าบลป่าไผ่ โดยมีหน้าที่ เป็นตัวแทนการ
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มสตรี, ปฏิบัติงานให้กับอ าเภอสัน
ทราย โดยปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มกาชาดอ าเภอสันทราย 
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น คือ ต่ ากว่า 5 ปี 
 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
การด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน 
  พบว่าระดับความรู้ เรื่องสุขศึกษาชุมชน
ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา
ชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษา
ชุมชน และคุณภาพของกิจกรรมการปฏิบัติงานสุขศึกษาของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมและระยะติดตาม 2 
สัปดาห์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
<0.001) ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานสุขศึกษา (n = 71)  

ความรู้เร่ืองสุขศึกษาชุมชน Mean S.D. F P-value 
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 15.00 2.46 

20.21 <0.001 หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 16.41 1.23 

ระยะติดตาม 2 สัปดาห์ 16.62 0.78 
ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในการให้ความรูเ้รื่องสุขศึกษาชุมชน 

ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.94 0.70 
101.19 <0.001 

หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 4.07 0.75 
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ความรู้เร่ืองสุขศึกษาชุมชน Mean S.D. F P-value 
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์ 4.52 0.54 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศกึษาชมุชน 
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.73 0.73 

88.58 <0.001 หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.80 0.76 
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์ 4.30 0.55 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสุขศึกษา 
ก่อนทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.47 0.75 

215.57 <0.001 หลังทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ 4.51 0.68 
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์  0.42 

 
อภิปรายผล  
 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 
เมื่อผ่านกระบวนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่การ
ฟังและการสนทนา, การวางแผนและแก้ไขปัญหา, การ
ปฏิบัติ, การสะท้อนกลับและการประเมินผลท าให้เกิดความ
ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
พร้อมทั้ งสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่ ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   (อสม.) ในการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ ใหม่  ๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เป็นไปตามทฤษฎี
การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของ Gibson 
(1991) โดยได้อธิบายว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจจะ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจ ช่วยให้บุคคลสามารถส ารวจถึง
ศักยภาพของตน สามารถเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง อันน ามาซึ่งการตระหนักในความสามารถของ
ต น เอ ง  (self-efficacy) ค วาม มั่ น ใจ ใน ต น เอ ง  (self-
confident) และความรู้ สึ ก มี คุณ ค่ า ใน ตน เอ ง (self-
esteem) อาจกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการ
ทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและช่ืนชม การส่งเสริม
การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการ
ตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกว่า

ตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิต
ของตนเองได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Wallenstein, 
N. & Bernstein E (1988) ที่ได้อธิบายว่าการเสริมพลัง
อ านาจเป็นกระบวนการที่เน้นให้บุคคลพัฒนาความสามารถ
ในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความนับถือ
เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
บุคคลในกลุ่ม ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ มองภาพ
อนาคตได้ สามารถพัฒนากลวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กร ซึ่ง
ผลที่เกิดขึ้น คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) จะกลายเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนหันมาสนใจ
และใส่ใจในการดูแลสุขศึกษาชุมชนในการป้องกันโรคมาก
ขึ้น น าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ช่วย
ผลักดันและสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน  (อสม.) เมื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ดีขึ้น และ
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการให้ความรู้
เรื่ องสุขศึกษาชุมชนที่ ดี ขึ้ น  ก็มี โอกาสที่ จะส่ งเสริม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศึกษาไป
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดความรู้ ทัศนคติและ
ก า ร ป ฏิ บั ติ  (Knowledge Attitude Practice : KAP) 
บลูม  (Bloom’s Taxonomy) (1959) ที่ กล่ าวว่ า  การ
เรียนรู้ที่จะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น 
จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภท
ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยา
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พื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ ใน 3 ด้านคือ ด้าน
สติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้
จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy 
of Educational objectives ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ออก เป็ น  3 ด้ านคื อ  1) พุ ทธิ พิ สั ย  (Cognitive Domain) 
พฤติ กรรมด้ านสมอง 2) จิ ตพิ สั ย  (Affective Domain) 
พฤติกรรมด้านจิตใจ 3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท สุรพงษ โสธนะเสถียร 
(2533) กล่าวว่า การเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพนั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
หรือทัศนคติของผู้รับสารและเกิดในลักษณะต่อเนื่องกัน คือ 
เมื่อผู้ได้รับสารไดข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิด
ความรู้ ความข้าใจในเรื่องนั้นๆ และความรู้ความเข้าใจนี้ จะ
ท าให้เกิดทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนั้น และสุดท้ายก็จะก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมในที่ สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของมินตรา  
สาระรักษ์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผลการวิจัย
พบว่าการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาพลังอ านาจการ
ด าเนินงานของ อสม. ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากอบรมเป็น
เวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เกศิณี วงศ์สุบิน (2559) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบล
โป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การรับรู้พลังอ านาจในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและโรค
ไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา 
เพ็งเสง่ียม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ และปัญจภรณ์ ยะเกษม 
(2558) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจต่อการรับรู้พลังอ านาจและการปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ใช้ 
 
 

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
พลังอ านาจสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมการสร้างพลังอ านาจ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติ  (p<0.000) และภายหลั งการใช้
โปรแกรมการสร้างพลังอ านาจกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการสร้าง
พลังอ านาจต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน มีคะแนน
เฉลี่ยการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมสูงกว่า
ก่อนการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ และสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.000) เช่นกัน 
งานวิจัยทั้งหมดได้ใช้เครื่องมือโดยพัฒนาบนพื้นฐานของ
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจให้มีความต่อเนื่องเป็น
วงจรเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในความรู้ ความตระหนักรู้ 
ทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยจัดกิจกรรมให้
ความรู้ จัดนิทรรศการและให้แจกเอกสารประกอบการให้
ความรู้ เพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน มีการติดตาม
ทบทวนผลการปฏิบัติ งาน  ส่งเสริมความร่วมมือให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกิดความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ เบญจรงค์ ศรีสุระ 
(2559) เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจการดูแล
สุขภาพตนเองใน ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ 
ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สะท้อนผล
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุกลุ่มอย่าง มีภาวะความเป็น
ผู้น า คือ 6 F ได้แก่  Focus Fast Friendly Flexible fun 
and faith บริบทที่ เอื้อต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดกลางและมีความสัมพันธ์กันแบบ
เครือญาติผู้สูงอายุที่เป็นที่เคารพรักของลูกๆหลานๆท าให้
ผู้สูงอายุอย่างมีความสุขอย่างมีศักดิ์ศรีไม่รู้สึกเป็นภาระแก่
บุตรหลาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในการคิดการวิเคราะห์ 
การออกแบบหาวิธีการดูแลตนเองตามตนเองต้องการ 
ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรูปแบบการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม บ้าน
เต่านอ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์
ส าหรับน าไปใช้ในด้ านการเสนอแนะให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) มีการพัฒนาความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม การเข้ากิจกรรมต่างๆของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ และจากผลวิจัยโดยผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
และป้องกันโรค  
   จากผลการวิจัยดังกล่าว เทศบาลต าบล
ป่าไผ่ ควรให้การสนับสนุนในเรื่องการเพิ่มความรู้เรื่องสุข
ศึกษาชุมชน ในหัวข้อการประเมินภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เป้าหมายของสุขภาพชุมชน และ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าไผ่ให้มากข้ึน 
  2. งานด้านให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   เทศบาลต าบลป่าไผ่ ควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องของวีดีทัศน์ ในการให้ความรู้กับประชาชนเพราะเมื่อ
ศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุข
ศึกษาชุมชนทั้งก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตาม 2 
สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ยังมีความจ าเป็นต้องใช้สื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์ ใน
การให้ความรู้กับประชาชนเนื่องจากระดับพฤติกรรมใน
ระยะติดตาม 2 สัปดาห์ อยู่ในระดับสูง ดังนั้น เทศบาล
ต าบลป่าไผ่ควรมีการใช้วีดีทัศน์ในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน  (อสม.) เพื่ ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะได้มีความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่มากขึ้น และสามารถท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้เมื่อลงพ้ืนท่ีจริง 
  3. งานด้านกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
   ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมการปฏิบัติ งานการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ในการ
ด าเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนในด้านการป้องกันโรค เรื่อง
การตรวจและแนะน าการตรวจโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชน 
 

ในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าไผ่
ควรมีการซักซ้อมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินการปฏิบัติในเรื่องการตรวจ
และแนะน าการตรวจโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชนในชุมชน
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ควรมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นใหม่และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นเก่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจโดยการขยายสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้น 
และขยายระยะเวลาการติดตามให้ยาวขึ้น เช่น ติดตามใน
ระยะ 1 ปี 2 ปี 3 ปี เป็นต้น  
 2. ควรมีการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาในเชิงลึก
อย่างแท้จริง  
 3. ควรมีการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในเชิงคุณภาพแทนที่จะเป็นในเชิงปริมาณเพื่อ
จะได้ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึก และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็น 
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