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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive
research) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู งใจที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ งานตามสมรรถนะหลั ก ของ
นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน และการสนทนากลุ่ม จานวน
12 คน โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และ
ตรวจสอบความเที่ย งด้วยค่าสัมประสิท ธิ์อัลฟาของครอนบาช ได้ค่าความเที่ ย งเท่ ากั บ 0.98 ซึ่ง
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า ง วั น ที่ 5-25 มิ ถุ น ายน 2561 และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบาย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุดและค่าสูงสุด และสถิติอนุ มาน เพื่ อหาค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 อายุระหว่าง
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 อายุเฉลี่ย 38.50 ปี (S.D.=9.99 ปี) อายุต่าสุด 23 ปี, อายุสูงสุด 59
ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 64.5 ระดั บ การศึก ษาส่วนใหญ่ ระดั บปริญ ญาตรี ร้อยละ 87.5 มี
รายได้ส่วนใหญ่ น้อยกว่า 20,000 บาทต่ อเดื อน คิดเป็น ร้อยละ 35.5 รายได้เฉลี่ย 28,839 บาท
(S.D.=11,828.44 บาท) รายได้ต่าสุด 10,000 บาท รายได้สูงสุด 54,000 บาท และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด
ต่ากว่า10 ปี คิดเป็นร้อยละ51.5 มีค่ามัธยฐาน 10.0 ปี (Minimum =1 ปี Maximum = 37 ปี)
แรงจูงใจภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.78 (S.D.=0.45)
สมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D.=0.40) แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (r=0.534, p-value<0.001)
ส่วนปั จ จัย ที่สามารถพยากรณ์ ก ารปฏิบั ติงานตามสมรรถนะหลั ก ของนั ก วิชาการสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ปัจจัยค้าจุน ด้านนโยบายและ
การบริหา ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ปัจจัยค้าจุน
ด้ า นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นลั ก ษณะของงานปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นสภาพการ
ปฏิบัติงานและคุณ ลักษณะส่วนบุคคลด้านการเคยฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก โดยทั้ง 7 ตัว
แปร มีผลและร่วมกันพยากรณ์ ก ารปฏิบั ติงานตามสมรรถนะหลักของนัก วิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 40.3
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, สมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study motivation affecting
the performance of public health officers at sub-district health promotion hospitals
in Roi Et province. The sample of this study was a group of 200 public health
officers and 12 persons participated in focus group discussion for qualitative data.
The data were collected by the questionnaire, which was validated by three
experts and tested reliability with Cronbach’s alpha coefficient was 0.98 The data
were collected for 1 month start from June 5st-25th, 2018. The data was analyzed
by descriptive statistic and presented as the percentage, mean, standard deviation,
median, minimum and maximum. And the inferential statistic used to analyze
Pearson’s coefficient and multi-stage regression analysis.
It was revealed that majority of the subjects were females (55.0%). The age
varied between 41 to 50 years (30.0%) with average age of 38.50 years (S.D.= 9.99).
The youngest subject was 23 years old while the oldest one was 59 years of age.
64.5 % of the subjects have marital status. 87.5% completed the Bachelor. The
most of them incomes than 20,000 bath (35.5%) with the mean income of 28,839
bath (S.D.= 11,828.44). The most term of working in public health officers at subdistrict health promotion hospitals in Roi Et province was fewer than 10 years
(51.5%).
Overall, the level of motivation was modest with average of 3.78(S.D.= 0.45)
The performance of public health officers at sub-district health promotion
hospitals in Roi Et province were found in the high level with average of 4.05
(S.D.=0.40). The motivation had a moderate level of correlated with the subject’s
performance of public health officers at the statistical significantly (r=0.534, pvalue<0.001). And the secondary variables that could predict the performance of
public health officers at sub-district health promotion hospitals in Roi Et province
included Policy and
Administration Responsibility Factor in Personal Lif Salary Work Itself Working Condition
and Trainning at the statistical significance by 40.3%.
Keywords: Individual Attributes, Motivation, Performance of Public Health
Officers, Sub-District Health Promotion Hospitals
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บทนา
จากการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในปั จ จุ บั น ด้ า นสาธารณสุ ข จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ แผนการ
ดาเนินงานและระบบบริการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องใน
การปฏิ บั ติงานไปจนถึงการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งาน
ตามเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานนั้น
บุคลากรจ าเป็ น ต้องได้รับ การพัฒ นาให้ มีความรู้ ความ
สามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น 5 ด้ า น ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย 1) ด้ า นการมุ่ ง สั ม ฤทธิ์ 2) ด้ า นการ
บริการที่ดี 3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) ด้ า นการยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งชอบธรรมและ
จริย ธรรมและ 5) ด้ านการท างานเป็ น ที ม (ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) โดยสมรรถนะ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยแปลงกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รมาสู่
กระบวนการบริหารคนโดย เป็นการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับ
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาความสามารถ
คนในองค์ ก รอย่ างมี ทิ ศ ทางและต่ อเนื่ อ ง นอกจากนั้ น
แรงจู ง ใจก็ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จากแนวคิดและ
ทฤษฎี แรงจู งใจของ Herzberg (Herzberg’s Motivation
Hygiene Theory) เชื่ อ ว่ า แรงจู ง ใจในการท างานนั้ น
ประกอบด้วยปัจจัย 2 กลุ่มคือปัจจัยจูงใจและปัจจัยที่จะ
ค้ าจุ น (Hertzberg, Mausner, & Synderman, 2010)
ในปั จจุ บั น การจั งหวัดร้ อยเอ็ด ซึ่งมี จ านวน รพ.สต.ใน
จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด 231 แห่งและมีจานวนนักวิชาการ
สาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ งานใน รพ.สต. จ านวน 366 คน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , 2560) จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการออกนิเทศกากับ
ติดตามผลงานตามยุท ธศาสตร์ด้านสาธารณสุข พบว่า
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จั งหวัดร้อ ยเอ็ด ยั งขาดการ น า
ความรู้เชิงบูรณาการ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติงานทีส่ าคัญ รวมทั้งขาดแบบแผน
ที่ ชั ด เจนในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เชิ ง วิ ช าการและ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้ ากั บ การปฏิ บั ติ ร าชการให้ เกิ ด ผล
สัมฤทธิ์ ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาคุณ ลั กษณะส่ วนบุ คคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะหลั ก ของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูล เชิงนโยบายใน
การวางแผนพัฒนาบุ คคลกร และส่งเสริมการปฏิบัติงาน
สอดคล้ องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้ นที่ เพื่ อพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานของนั กวิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive
research) เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ณ
ช่ ว งเวลาที่ ศึ ก ษา จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก วิช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2560 จานวน
200 คน และได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม
เพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ (Focus Group discussion)
โดยเลือกวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากคัดเลือกนักวิชาการ
สาธารณสุ ข (Key Informants) จากตั ว แทนโซน ซึ่ ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กาหนดพื้นที่ของ
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดเป็น 4 โซนตามการแบ่ง
เขตของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมาโซนละ 3 คน รวมเป็ น
จานวน 12 คน ที่เป็นผู้ให้อนุเคราะห์ร่วมมือและยินดีเข้า
ร่วมการสนทนากลุ่มในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ แบบสอบถามและการสนทนาแบบสนทนา
กลุ่ม ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ชุด ที่ 1 คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) มี
ทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลส่วนที่ 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 2 คือแนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มเพื่อ
ยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ด้านความตรงเนื้อหา (Content validity) จาก
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ย วชาญ 3 ท่ าน ทุกข้อมีค่าดัช นี
ความสอดคล้องคือ 0.78 การตรวจสอบความเที่ยงของ
เค รื่ อ งมื อ (Reliability) ไป ท ด ล อ งใช้ (Try out) กั บ
นั กวิช าการสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล จังหวั ดกาฬสินธุ์ โดยวิธีห าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่ า
ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งชุดคือ 0.98
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ผ่านการรับรองคณะกรรมการจริยธรรม
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2561 เลขที่ HE612137 และดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ผ่ านผู้ ป ระสานงานระดับ อาเภอ โดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561
 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
และแจกแจงข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่
1. ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ค่ า สถิ ติ 2 ส่ ว น คื อ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient และ Stepwise Multiple Linear
Regression Analysis
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis)
 ข้อพิจารณาทางจริยธรรม
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับรองคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 เลขทีอ่ ้างอิง HE612137
ผลการวิจัย
1. คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ร้ อยละ 55.0 อายุ
ระหว่ า ง 41-50 ปี ร้ อ ยละ 30.0 อายุ เ ฉลี่ ย 38.50 ปี
(S.D.=9.99 ปี ) อายุ ต่ าสุ ด 23 ปี , อายุ สู ง สุ ด 59 ปี
สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 64.5 ระดั บ การศึ ก ษาส่ ว น
ใหญ่ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้อ ยละ 87.5 มีร ายได้ส่ วนใหญ่
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น้ อ ยกว่ า 20,000 บาทต่ อ เดื อ น ร้ อ ยละ 35.5 รายได้
เฉลี่ ย 28,839 บาท (S.D.=11,828.44 บาท) รายได้
ต่ าสุ ด 10,000 บาทรายได้ สู ง สุ ด 54,000 บาท และ
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง า ต่ ากว่ า 10 ปี ร้ อ ยละ 51.5 มี
ค่ามัธยฐาน 10.0 ปี (Minimum=1 ปี Maximum=37 ปี)
2. ระดับแรงจูงใจของนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
จังหวัดร้อยเอ็ด
แรงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 3.78
(S.D.=0.45) ปั จ จั ย จู งใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น อยู่ ในระดั บ
ม า ก ค่ า เฉ ลี่ ย 3.84 (S.D.=0.51), 3.74 (S.D.=0.49)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยจูงใจด้าน
ลั ก ษณะของงานมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก
ค่ า เฉลี่ ย 3.97 (S.D.=0.57) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ย
ที่สุ ดคือด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D.=0.93) ปัจจัยค้าจุน อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านลักษณะของงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย 3.97 (S.D.=0.57) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ย
ที่สุดคือด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D.=0.93)
3. ระดั บ สมรรถนะหลั ก ของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ระดั บ สมรรถนะหลั ก อยู่ ใ นระดั บ มาก
ค่ า เฉลี่ ย 4.05 (S.D.=0.40) และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น
พบว่ า ด้ า นการยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งชอบธรรมและ
จริยธรรม ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16
(S.D.=0.58) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
สั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.95
(S.D.=0.57)
4. คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลและแรงจู ง ใจมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
นั กวิ ช าการสาธารณสุ ขที่ ป ฏิ บั ติ งานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า การฝึกอบรม
เกี่ยวกับ สมรรถนะหลั ก (เคย) มีค วามสั มพั น ธ์ระดับ ต่ า
ทางบวก (r=0.170, p-value=0.016) ส่ ว นเพศ (หญิ ง)
อายุ สถานภาพสมรส(สมรส)ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี)
รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์
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กับ การปฏิ บั ติ งานตามสมรรถนะหลั ก ของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
แรงจู ง ใจ ในภาพรวมแรงจู ง ใจมี ค วาม
สัมพันธ์ระดับปานกลาง ทางบวก (r=0.534, p-value<
0.001) ด้ า นภาพรวมของปั จ จั ย จู งใจ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ระดับปานกลาง (r=0.481, p-value<0.001) โดยพิจารณา
รายด้านปัจจัยจูงใจที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้าน
ความรับผิดชอบ (r=0.431, p-value<0.001) และด้านที่
มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า น
ลั ก ษณะของงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ต่ าทางบวก
(r=0.285, p-value<0.001) ส่ ว นปั จ จั ย ค้ าจุ น ภาพรวม
พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปานกลางทางบวก (r=
0.494, p-value<0.001) เมื่อพิจารณารายด้านปัจจัยค้า
จุนที่ มีร ะดับ ความสัมพั น ธ์สู งสุ ด คือ ด้านนโยบายและ
การบริ ห าร (r=0.455, p-value<0.001) ด้ านปั จ จั ย ค้ า
จุนที่มีระดับความสัมพันธ์น้อยสุด คือด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ระดับต่าทางบวก (r=0.122,
p-value=0.085)
5. คุณ ลักษณะส่วนบุ ค คลและแรงจู งใจที่ มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณ ลักษณะส่ วนบุคคลและแรงจู งใจ มีผ ล
ต่อการปฏิ บั ติ งานตามสมรรถนะหลั ก มี 7 ตัวแปร คื อ
ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร (p-value=
0.006) ปั จ จั ย จู ง ใจ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (p-value=
0.021) ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
(p-value<0.001) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นเงิ น เดื อ นและค่ า
ตอบแทน (p-value<0.001) ปั จ จั ย จู งใจ ด้านลั ก ษณะ
ของงาน (p-value=0.005) ปัจจัยค้าจุน ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน (p-value=0.039) และคุณลักษณะส่วนบุคคล
ด้านการเคยฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (p-value=
0.040) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งทั้ง 7 ตัวแปร
สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ ก ารปฏิ บั ติ งานตามสมรรถนะ
หลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 40.3
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บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายผล
ดังนี้ คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า การได้รับการอบรม
เกี่ยวกับ สมรรถนะหลั ก (เคย) มีค วามสั มพั น ธ์ระดับ ต่ า
ทางบวก (r=0.170, p-value=0.016) ซึ่งสอดคล้ องผล
การผู้ ศึ ก ษาของวั น เพ็ ญ ภู ผ าพั น ธ์ & ประจั ก ร บั ว ผั น
(2554) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของหัวหน้า ศูนย์สุขภาพ
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า การฝึ ก อบรมมี
ความสัมพันธ์ระดับต่ากับการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา (r=0.157, p-value<
0.001) ส่ ว นเพศ(หญิ ง) อายุ สถานภาพสมรส(สมรส)
ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี) รายได้ และ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของนักวิชาการ
ภาพรวมแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ทางบวก (r=0.534, p-value<0.001) ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาของทินกร ถิ่นวรแสง & สุวิทย์ อุดมพาณิชย์
(2559) ศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งาน
โครงการกาฬสิ น ธุ์ ค นดี สุ ข ภาพดี รายได้ ดี เมื อ งแห่ ง
ความสุ ข ของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
(r=0.521, p-value<0.001) โกศล ศิริจันทร์ & ประจักร
บัวผัน (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
องค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
นักวิชาการสาธารณสุขระดับตาบลในจังหวัดหนองคาย
(r=0.534, p-value<0.001) ศันสนีย์ วงค์ม่วย & วิทัศน์
จั น ทรโพธิ์ ศ รี (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
สมรรถนะประจากลุ่มงาน ของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
เพชรบูรณ์ (r=0.467, p-value<0.001)
ผลการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
พบว่าปัจจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร (p-value=
0.006) ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (p-value=
0.021) ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
(p-value<0.001) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ าน เงิ น เดื อ น แ ล ะ
ค่าตอบแทน (p-value<0.001) ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะ
ของงาน (p-value=0.005) ปัจจัยค้าจุน ด้านสภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน (p-value=0.039) และคุ ณ ลั ก ษณ ะส่ ว น
บุ ค คลด้ า นการเคยฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ สมรรถนะหลั ก
(p-value=0.040) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวแปร สามารถ
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ร่วมกัน พยากรณ์ การปฏิบั ติงานตามสมรรถนะหลั กของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จั งหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 40.3
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผู้ศึกษา
ไว้แล้ว ศิราณี เสนานุช & ประจักร บัวผัน (2560) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งอิทธิผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดเลย พบว่าตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์
คือ ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ปัจจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับ
บัญชา สันติ ธรณี & ประจักร บัวผัน (2557) การปฏิบัติงาน
เฝ้าระวังสอบส่วนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั งหวัด ร้อ ยเอ็ ด
พบว่าตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์ คือ ปัจจัยค้าจุนด้าน
นโยบายและการบริ ห าร ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นสภาพการ
ปฏิบั ติงาน อณั ญ ญา ขุน ศรี & ประจั กร บั วผัน (2556)
ศึกษาปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการ ปฏิบั ติงานตามบทบาทของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต าบล จั ง หวั ด อุ ด รธานี พบว่ าตั ว แปรที่ ส ามารถร่ ว ม
พยากรณ์ คือ ปั จ จัย จูงใจด้านลั กษณะงาน ปัจจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบ จิรัฏฐิติ ไทยศิริ & ประจักร บัวผัน
(2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงิน ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด
นครราชสี มา พบว่าตัวแปรที่ สามารถร่ วมพยากรณ์ คื อ
ปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน อาคม ปัญญา
แก้ ว & ประจั ก ร บั ว ผั น (2554) การศึ ก ษาปั จ จั ย การ
บริ ห ารและกระบวนการบริ ห ารองค์ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ
สมรรถนะหลั ก ในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี
อนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัด ขอนแก่น พบว่าตัวแปรที่
สามารถร่วมพยากรณ์ คือคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านการ
เคยฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1.1 ในด้านนโยบายและการบริหาร ควร
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข มี ส่ ว นร่ ว มในการ
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กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงาน รวมทั้งบริการ
และส่งเสริมสุขภาพที่สาคัญเพื่อนาไปสู่ การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ควรส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
วางแผนการจัดลาดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานและให้มี
ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ งานที่ รับ ผิ ด ชอบ ในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ และควรให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้นในการปฏิบัติงาน
1.3 ควรมี ค วามส าคั ญ ในด้ า นความพึ ง
พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ในขณะที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย และควรได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ ท าให้ ท่ า นสู ญ เสี ย ความเป็ น
ส่วนตัวหรือเวลาที่ให้กับครอบครัว รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน การมีแรง
บันดาลใจในการปฏิบัติงานวิชาการให้ประสบความสาเร็จ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาปั จ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ท างานในระดั บ ต าบลที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการ
ทางาน
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิจัย ฉบั บ นี้ ส าเร็จ สมบู รณ์ ได้ ด้ ว ยดี
ผู้ วิจัย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์จากคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่ได้แนะนา แก้ไขข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการทา
วิจัย อย่ างต่ อ เนื่ อ ง จนส าเร็จ สมบู รณ์ และขอขอบคุ ณ
นักวิช าการสาธารณสุ ขที่ป ฏิบั ติงานใน รพ.สต.จังหวัด
ร้อยเอ็ดผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ให้สาเร็จด้วยดี
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (n=200) ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
90
45.0
หญิง
110
55.0
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
53
26.5
31–40 ปี
57
28.5
41–50 ปี
60
30.0
มากกว่า 50 ปี
30
15.0
Mean=38.50 ปี, S.D.=9.99 ปี, Minimum=23 ปี, Maximum=59 ปี
3. สถานภาพ
โสด
63
31.5
สมรส
129
64.5
หม้าย/หย่า/แยก
8
4.0
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
175
87.5
ปริญญาโท
24
12.0
ปริญญาเอก
1
0.5

49
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.2 April – June 2019

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุ ดและค่าสูงสุดคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (n=200) ร้อยละ
5. รายได้
ต่ากว่า 20,000 บาท
71
35.5
20,001 – -30,000 บาท
46
23.0
30,001 – 40,000 บาท
46
23.0
40,001 บาทขึ้นไป
37
18.5
Mean=28,839 บาท, S.D.=11,828.44 บาท, Minimum=10,000 บาท, Maximum=54,000 บาท
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ต่ากว่า 10 ปี
103
51.5
11–20 ปี
57
28.5
21–30 ปี
32
16.0
31 ปีขึ้นไป
8
4.0
Mean=12.4 ปี, S.D.=8.94 ปี, Median= 10.00, Minimum=1 ปี, Maximum=37 ปี
7. การฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ไม่เคย
104
52.0
เคย
96
48.0
7 ครั้งขึ้นไป
2
2.1
8. จานวนครั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (n=96)
1-3 ครั้ง
79
82.3
4-6 ครั้ง
15
15.6
7 ครั้งขึ้นไป
2
2.1
Mean=1.19 ครั้ง, S.D.=0.44 ครั้ง, Minimum=1.00 ครั้ง, Maximum=10.00 ครั้ง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานและและการแปลผลของแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของนัก วิชาการ สาธารณสุขที่ ปฏิบั ติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
แรงจูงใจของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ระดับแรงจูงใจ (n=200)
การแปล
ผล
Mean
S.D.
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านการยอมรับนับถือ
3.79
0.58
มาก
2. ด้านความสาเร็จในการทางาน
3.87
0.64
มาก
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
3.63
0.85
มาก
4. ด้านความรับผิดชอบ
3.95
0.66
มาก
5. ด้านลักษณะของงาน
3.97
0.57
มาก
รวม
3.84
0.51
มาก
ปัจจัยค้าจุน
1. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
3.36
0.93
มาก
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.74
0.68
มาก
3. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3.96
0.61
มาก
4. ด้านนโยบายและการบริหาร
3.80
0.64
มาก
5. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
3.67
0.67
มาก
6. ด้านสถานภาพของวิชาชีพ
3.87
0.70
มาก
7. ด้านความมั่นคงในการทางาน
3.73
0.77
มาก
8. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
3.81
0.63
มาก
รวม
3.74
0.49
มาก
ภาพรวมของแรงจูงใจ
3.78
0.45
มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการแปลผลสมรรถนะหลักของนัก วิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
สมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
Mean
S.D.
การแปลผล
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.95
0.51
มาก
2. การบริการที่ดี
4.10
0.52
มาก
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.95
0.57
มาก
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4.16
0.58
มาก
5. การทางานเป็นทีม
4.11
0.49
มาก
ภาพรวม
4.05
0.40
มาก
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณลักษณะส่วนบุคคล
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)
p-value ระดับความสัมพันธ์
1.เพศ(หญิง)
-0.092
0.197
ไม่มีความสัมพันธ์
2.อายุ
0.087
0.222
ไม่มีความสัมพันธ์
3. สถานภาพสมรส (สมรส)
0.084
0.238
ไม่มีความสัมพันธ์
4.ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี)
-0.122
0.085
ไม่มีความสัมพันธ์
5.รายได้
0.090
0.206
ไม่มีความสัมพันธ์
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
0.023
0.751
ไม่มีความสัมพันธ์
7.การฝึกอบรมเกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก (เคย)
0.170*
0.016
ต่า
แรงจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
0.481***
<0.001
ปานกลาง
ด้านความสาเร็จในการทางาน
0.408***
<0.001
ปานกลาง
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
0.365***
<0.001
ปานกลาง
ด้านลักษณะของงาน
0.285***
<0.001
ต่า
ด้านความรับผิดชอบ
0.431***
<0.001
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
0.412***
<0.001
ปานกลาง
ปัจจัยค้าจุน
0.494***
<0.001
ปานกลาง
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
0.122
0.085
ต่า
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0.325***
<0.001
ปานกลาง
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
0.357***
<0.001
ปานกลาง
ด้านนโยบายและการบริหาร
0.455***
<0.001
ปานกลาง
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
0.410***
<0.001
ปานกลาง
ด้านสถานภาพของวิชาชีพ
0.362***
<0.001
ปานกลาง
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
0.390***
<0.001
ปานกลาง
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
0.429***
<0.001
ปานกลาง
ภาพรวม
0.534***
<0.001
ปานกลาง
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
*** ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001
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ตารางที่ 5 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอนของแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนัก วิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปร
B
Beta
t
P-value
R
R2
R2change
ด้านนโยบายและการบริหาร
0.123
0.209
2.790
0.006
0.455
0.207
ด้านความรับผิดชอบ
0.104
0.172
2.320
0.021
0.541
0.293
0.086
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
0.137
0.216
3.274
0.001
0.574
0.329
0.036
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
-0.099
-0.228
-3.541
<0.001
0.593
0.352
0.023
ด้านลักษณะของงาน
0.147
0.209
2.855
0.005
0.611
0.373
0.021
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
0.093
0.154
2.074
0.039
0.624
0.390
0.017
ด้านการเคยฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
0.094
0.117
2.072
0.040
0.635
0.403
0.013
2
2
ค่าคงที่ 2.026, F=18.508, p–value<0.001, R=0.635, R =0.403, R adj=0.381

