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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผล
ต่อสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากร 128 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 0.95 ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 3 พฤษภาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้
สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D.= 0.33) แรงจูงใจ
ด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 (S.D.= 0.34) แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.54 (S.D.= 0.44) และภาพรวมสมรรถนะประจํากลุ่มงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 (S.D.=
0.45) โดยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r=0.47, p-value<0.001) และแรงจูงใจที่สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการ
สาธารณสุข ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัย
ค้ําจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว และปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางาน ได้ร้อยละ 32.9
ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่คือ แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ สมรรถนะ
ประจํากลุ่มงานด้านการพัฒนาศักยภาพคน ร้อยละ 26.9
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, สมรรถนะประจํากลุ่มงาน, นักวิชาการสาธารณสุข
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to identify the motivation factors
influencing functional competency of public health officers at Tambon Health Promoting
Hospital in Phetchabun province. A postal mailed questionnaire was employed to collect
data from 128 personnel. The developed questionnaires were verified by three relatedexperts. Its reliability was tested and gained Cronbrach’s alpha coefficient of 0.95. The data
were collected from 1 November 2012 – 3 May 2013. Data were analyzed using both
descriptive and inferential statistics. Pearson’s product moment correlation coefficient and
stepwise multiple regression were performed for calculating prediction.
The results showed that overall motivation was at high level (mean=3.68,
S.D.=0.33), the motivation factor was at high level (mean =3.82,S.D.= 0.34) whereas the
hygiene factor was at medium level (mean =3.54, S.D.=0.44) and the functional
competency was at high level (mean = 3.77, S.D.= 0.45). The correlation of motivation and
the functional competency of public health officers was moderately positive (r = 0.47, pvalue < 0.001). There were factors that significantly predicted the functional competency of
public health officers, including the advancement factors, work itself, personal life and
achievement. These four factors could predict 32.9 percent of the functional competency
of public health officers. The most commonly problems and obstacles was motivation
factors (32.7 percent) and caring and developing others (26.9 percent).
Keyword: Motivation, Functional competency, Public health officers
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บทนํา
แนวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะ(Competency) ถู ก นํ า มาใช้
ครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ David C. McClelland ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าประวัติและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีเด่นของ
บุคคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถประสบ
ความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เสมอไป หากแต่บุคคลจะเป็นผู้ที่
มี ส มรรถนะได้ ต้ อ งประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะในด้ า นการมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการนั้นให้เกิด
ประโยชน์ในงานที่ทํา (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549)
สมรรถนะ มาจากการใช้ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ทัศนคติ ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของคุณลักษณะเชิง
พฤติ ก รรมของบุ ค คล ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพ ได้มากกว่าบุคคลอื่น
ในองค์กร โดย สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
พนักงานทุกคนในองค์กรจําเป็นต้องมี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ
สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆ ควรมีเพื่อให้
งานสําเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2546) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ในกลุ่ ม นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โดยจะศึ ก ษา สมรรถนะ ที่ เ รี ย กว่ า
สมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กําหนดขึ้นเพื่อ
หล่ อ หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ร่ ว มกั น
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ คือ 1) การพัฒนาศักยภาพคน 2) การ
ดําเนินการเชิงรุก และ 3) การคิดวิเคราะห์ (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์, 2554)
ส่วนหนึ่งที่ทําให้บุคคลเกิดความพยายามในการทํางาน
ด้วยความเต็มใจ ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนและแสดงออกทาง
พฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คือ แรงจูงใจ และ
ตามทฤษฎีแรงจูงใจ บุคคลที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ จะ
มีพลังและมีความพยายามในการแสดงออกของพฤติกรรมแต่ละ
บุคคล ถ้าสามารถกระตุ้นให้บุคคลมีการจูงใจในงานได้ ก็จะทํา
ให้ เ กิ ด การทุ่ ม เทและปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) โดยทฤษฎี
ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจมีอยู่หลายทฤษฎีที่ได้มีการศึกษาถึง
มู ล เหตุ ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจ ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ท ฤษฎี ห ลั ก ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ ทฤษฏีความต้องการแบบสองปัจจัย
ของเฟรดเดอริค เฮิรชเบริ์ก (Frederick Herzberg: Two factor
theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ มีอยู่
สองปัจจัยหลัก ที่ต้องการค้นหาคําตอบว่า ทําไมคนทํางานใน
องค์ ก รมี ค วามพอใจและไม่ พ อใจในงาน และระดั บ งานไม่
เหมือนกัน โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ทําให้พนักงานพอใจหรือไม่พอใจ
สูงสุดในงานและสถานที่ทํางาน โดยเรียกปัจจัยที่ทําให้พอใจว่า
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ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พอใจ
เรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย (ตะวัน สาดแสง, 2548)
จากการทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมาของมัลลิกา เทพอ่อน
(2554) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง
กับสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 ส่วน
การศึกษาของธารนา ธงชัย (2552) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางกับ การปฏิบัติงานด้า นบริการเภสัชกรรมของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากการศึกษาของสัมพันธ์ บัณฑิตเสน
(2551) พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวก และมีผลต่อการ
ดํา เนิ น งานตามกรอบการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ร าชการของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน
ในอดีตเรื่องของปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ถูกยกให้เป็น
หน้า ที่ข องภาครัฐ ซึ่ ง ปัญ หาสุขภาพของประชาชนนั้นมีค วาม
ซับซ้อนมากขึ้นและมีบ ริบ ทที่แตกต่ างกันออกไปตามแต่พื้น ที่
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการดําเนินงานปรับปรุงระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้
ได้ ม าตรฐาน ยกระดับ สถานี อนามั ย เป็ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) พัฒนาและการผลิตบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
โดยนโยบายการปรับยกระดับของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จะบังเกิดผลสําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการมีส่วนของ
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน และที่สําคัญ
อย่างยิ่งคือ บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ
ขั บ เคลื่ อ นไปได้ โ ดยไม่ ห ยุ ด ชะงั ก เพราะคนคื อ หั ว ใจของการ
ทํางานในทุกระบบ ซึ่งบุคคลากรที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข,
2553) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เป็ น ตํ า แหน่ ง ที่ สํ า นั ก งาน
ข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี ขึ้ น ทะเบี ย นในศู น ย์
สุ ข ภาพชุ ม ชน เมื่ อ ปี พ.ศ.2537 โดยตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
นักวิชาการสาธารณสุขที่ ก.พ.กําหนดนั้น ประกอบไปด้วย 10 ด้าน
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข การประมวลผลปัญหา
สาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุข การวางระบบข้อมูล
ข่าวสารสาธารณสุข การจัดระบบควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน
การวิ จั ย การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข การให้
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด้ า นวิ ช าการ การอํ า นวยการ และการ
ประสานงาน โดยสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ไ ด้
จัดทําเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขให้
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ส มรรถนะของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้า ราชการพลเรื อน ให้ เ หมาะสมตามสภาพพื้ น ที่แ ละภารกิ จ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสมรรถนะประจํากลุ่มงานใน
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนั้น ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ
1) การพัฒนาศักยภาพคน 2) การดําเนินงานเชิงรุก 3) การคิด
วิเคราะห์ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, 2554)
การพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและสังคมนั้นจําเป็นจะต้องมีการกําหนดมาตรฐาน
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หรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการสร้าง
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน สั ง คม และประเทศชาติ โดยการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า มีเพียงการประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ของบุคลากร
สาธารณสุขเท่านั้น ยังไม่มีการประเมินสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของบุคลากรในสายตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค คลากรให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา
สมรรถนะบุ ค คลากรสาธารณสุ ข ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และจากแนวโน้มในการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านต่างๆ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจ ปัญหาอุปสรรค
และข้ อ เสนอแนะสมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ขที่ป ฏิบั ติง านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํา บล
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อที่จะได้นําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะประจํากลุ่มงาน
ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีดําเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research) ณ
ช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวนทั้งสิ้น 128 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
หลักเกณฑ์ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง สําหรับการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย Nunnally
& Bermstein (1994 อ้างถึงใน อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2548) ได้
เสนอแนะไว้ว่า ควรมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง ต่อ
ตัวแปรอิสระ 1 ตัว ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแปรอิสระใน
การศึกษาจํานวน 13 ตัวแปร จะได้ตัวอย่างทั้งหมด 130 ตัวอย่าง
ซึ่ ง จํ า นวนประชากรนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข มี เ พี ย ง 128 คน
ดัง นั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ทํา การศึ ก ษาโดยการเก็ บ ข้ อ มูล จากประชากร
ทั้งหมด

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่
คุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจ สมรรถนะประจํากลุ่มงานของ
นักวิชาการสาธารณสุข ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมของภาษา (Wording)
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ(Reliability) โดย
นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน
แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหา
ความเที่ยงในส่วนแรงจูงใจ, สมรรถนะประจํากลุ่มงานและภาพรวม
ทั้งฉบับ คํานวณค่าได้ 0.93, 0.96, 0.95 ตามลําดับ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 30 พฤษภาคม 2556
• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
และแจกแจงข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าต่ําสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่
การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) และการถดถอย
พหุ แ บบขั้ น ตอนในการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ห ลายตั ว แปร
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
• การแปลผล
ระดับแรงจูงใจและระดับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลผลโดยนํามาจัด 3 ระดับ
คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย โดยใช้เกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best, 2006) โดยใช้
คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ําสุด และหารด้วยจํานวนกลุ่มหรือ
ระดับที่ต้องการแบ่งดังนี้
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68–5.00
ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.67
ระดับต่ํา มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–2.33
ระดับคะแนนค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) แบ่งตาม
เกณฑ์ของอิลิฟสัน (Elifson Kirkwson, 1990) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง
+1 แบ่งระดับดังนี้
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r=0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ (No Relationship)
r= +0.01 ถึง +0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ํา
(Weak Relationship)
r= +0.31 ถึง +0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ ปาน
กลาง (Moderate Relationship)
r= +0.71 ถึง +0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง
(Strong Relationship)
r= +1 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมาก (Perfect Relationship)
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.8 อายุเฉลี่ย 36.39 ปี
(S.D.=10.16) อายุต่ําสุด 21 ปี และอายุสูงสุด 55 ปี สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 51.6 รายได้ 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 45.3
รายได้เฉลี่ย 22,114.91 (S.D.=9,313.17) ต่ําสุด 10,030 บาท
สูงสุด 40,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85.2
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1–10ปี ร้อยละ 39.8 ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน Median=17 ปี (Min=1 ปี, Max=32 ปี)
2. ระดั บ แรงจู ง ใจของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
ภาพรวมแรงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 3.68
(S.D.=0.33) และแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.82 (S.D.=0.34) แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ําจุน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.54 (S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาราย
ด้า น พบว่า แรงจูง ใจ ด้า นปัจ จัยจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.16 (S.D.=0.51) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยจูงใจ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย 3.59
(S.D.=0.61) สําหรับแรงจูงใจ ด้านปัจจัยค้ําจุน ที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดได้แก่ปัจจัยค้ําจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 (S.D.=0.54) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ปัจจัยค้ําจุนด้านเงินเดือนค่าตอบแทน อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.06 (S.D.=0.85)
3. ระดั บ สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพรวมสมรรถนะประจํา กลุ่ มงานอยู่ ในระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.77 (S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ า
ด้ า นการดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด โดยมี ร ะดั บ
สมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D.=0.53) ส่วน
ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ โ ดย
สมรรถนะอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D.=0.57)

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556
4. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพรวมของแรงจูง ใจ พบว่ า มี ค วามสั มพั น ธ์ร ะดั บ
ปานกลางทางบวก กับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ป ฏิบัติง านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํา บล
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.467, p-value<
0.001) ด้านภาพรวมปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.539, p-value<
0.001) ส่วนภาพรวมของปัจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ต่ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.297, p-value<0.01)
ปัจ จัยจู งใจรายด้า น พบว่า มีปัจ จัยจูง ใจ 4 ด้า นที่มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ ระดั บ นั ยสํา คัญ ที่ 0.05 ได้ แ ก่ ด้า นความสํา เร็จ ในการ
ทํ า งาน (r=0.384, p-value<0.001) ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ
(r=0.344,
p-value<0.001) ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
(r=0.395, p-value<0.001) และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง
การงาน (r=0.395, p-value<0.001) ส่ ว นปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี
ความสัมพันธ์ระดับต่ําทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบล จัง หวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ (r=0.252,
p-value=0.004)
ปัจจัยค้ําจุนรายด้าน พบว่า มีปัจจัยค้ําจุน 2 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (r=0.354, p-value<0.001) และด้านชีวิตความเป็นอยู่
ส่วนตัว (r=0.322,
p-value<0.001) ส่วนปัจ จัยค้ํา จุนที่มี
ความสัมพันธ์ระดับต่ําทางบวกกับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่
ด้านเงินเดือน/ค่ า ตอบแทน (r=0.204, p-value=0.021) ด้า น
การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (r=0.209, p-value=0.018) ด้ า น
นโยบายและการบริหาร (r=0.251, p-value=0.004) และปัจจัย
ค้ําจุนรายด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะประจํากลุ่มงาน
ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
ด้ า นสถานภาพของวิ ช าชี พ และ ด้ า นความมั่ น คงในการ
ปฏิบัติงาน
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5. แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของ
นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า น
ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (p-value=0.006) ปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (p-value=0.002) ปัจจัยค้ําจุนด้า น
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว (p-value=0.001) ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า น
ความสําเร็จในการทํางาน (p-value=0.008) โดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีน้ําหนักในการพยากรณ์ได้
มากกว่าตัวแปรอื่นๆ และสามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะ
ประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ
32.9
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายผล ดังนี้
(1) ระดั บ แรงจู ง ใจในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัลลิกา เทพอ่อน (2554)
ศึกษาเรื่อง แรงจูงในที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงาน
ทั น ตสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ระดับตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับผลการศึกษาของธารนา ธงชัย (2552)
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชกรรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน จั ง หวั ด
หนองคาย พบว่า แรงจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สุทัศน์ ดวงตะวงษ์ (2551) ศึกษาแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและ
วั น หยุ ด ราชการเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน
อําเภอมัญจาคีรีและอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น พบว่า
แรงจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(2) สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอยู่
ในระดั บ มากและเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นการ
ดําเนินการเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดั บ มาก ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นการคิ ด
วิ เ คราะห์ โดยมี ส มรรถนะอยู่ ใ นระดั บ มากสอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของมัลลิก า เทพอ่อน
(2554) ศึก ษาวิจัยเรื่อง
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะหลั ก ของเจ้ า พนั ก งานทั น ต
สาธารณสุขที่ปฏิบัติง านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 พบว่า สมรรถนะหลักอยู่ในระดับ
มาก เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ญ ถม ชั ย ญวน(2553)
ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารมี
ผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักของ
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นักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น อยู่
ในระดับสูง การศึกษาของศศิวิมล ทองพั้ว (2548) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรใน
โรงพยาบาลชุมชน เขตการสาธารณสุขที่ 6 พบว่า ระดับของ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน
เขตการสาธารณสุขที่ 6 อยู่ในระดับสูง
(3) ภาพรวมของแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางทางบวกกั บ สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตํา บล
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่า สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของมัลลิกา เทพอ่อน (2554) ศึกษาเรื่อง
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะหลั ก ของเจ้ า พนั ก งานทั น ต
สาธารณสุขที่ปฏิบัติง านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางทางบวกกับสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขที่ปฏิบัติง านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สัมพันธ์ บัณฑิตเสน (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงในที่มีผลต่อการ
ดํา เนิน งานตามกรอบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย พบว่า
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทางบวกกับการ
ดํา เนิน งานตามกรอบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพชุมชน
จังหวัด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
และการสนั บ สนุ น จากองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านสร้ า ง
สุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ทางบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านสร้ า งสุ ข ภาพของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
(4) แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะประจํากลุ่มงานของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า น
ความก้าวหน้าในตําแหน่ ง งาน ปั จจัยจูงใจด้ า นลัก ษณะงานที่
ปฏิบัติ ปัจจัยค้ําจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสําเร็จในการทํางาน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะประจํา
กลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ร้ อ ยละ 32.9 ซึ่ ง
พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัลลิกา เทพอ่อน (2554)
ศึกษาเรื่องแรงจู งใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงาน
ทั น ตสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ระดับตําบล เขตสาธารณสุขที่ 11 พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วม
พยากรณ์ ส มรรถนะหลั ก ของเจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข ที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ตํ า บล เขต
สาธารณสุขที่ 11 ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยค้ําจุนด้านชีวิตความเป็น อยู่ส่วนบุคคล และปัจจัยจูงใจ
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ด้านลักษณะงาน ได้ร้อยละ 46.6 ธารนา ธงชัย (2552) ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชกรรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน จั ง หวั ด
หนองคาย พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงาน
ด้านบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน
ปัจจัยค้ําจุนด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และปัจจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 32.8 สุทัศน์ ดวงตะวงษ์ (2551)
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์
สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์
กา รปฏิ บั ติ ง าน รั ก ษาพยาบาลนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน
จังหวัดขอนแก่นได้แก่ ปัจจัยค้ําจุนด้านการบังคับบัญชา ปัจจัย
ค้ําจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่ ปัจจัยด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ
63.2
ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้มีการยอมรับนับถือ
โดยการให้รางวัลหรือให้คํายกย่องชมเชย เมื่อปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยในการปฏิบัติงานควรให้ความอิสระในการ
ทํางาน ไม่มีการตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิดจนเกินไป และ
ควรสนั บ สนุ น ให้ มี โ อกาสได้ เ ลื่ อ นตํ า แหน่ ง ความก้ า วหน้ า ใน
หน้าที่การงาน ตามความเหมาะสม
1.2 หน่ ว ยงานควรมี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งเงิ น เดื อ น/
ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความเพียงพอต่อการดํารงชีพ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น และเกิดความพึงพอใจ
1.3 หน่วยงานควรให้โอกาสต่อความก้าวในตําแหน่ง
งานที่ปฏิบัติ ให้เทียบเท่า ได้กับวิชาชีพอื่น และทํา ให้มีโอกาส
ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน โดยอาจมีการสนับสนุนให้
ศึกษาต่อซึ่งมีทุนการศึกษาให้ หรือให้โอกาสในการพัฒนาความรู้
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อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับนับ
ถือมากขึ้น
1.4 หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก ร ควรมี ก ารจั ด สรร
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการและให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับภาระงานในแต่ละพื้นที่
1.5 งานวิชาการสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะด้านที่ต้อง
อาศั ย สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานทุ ก ด้ า นประกอบกั น เพื่ อ
ผลสําเร็จของงาน ดังนั้นควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้าน
วิชาการสาธารณสุข ด้านการคิดวิเคราะห์ และควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์วิชาการเพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการกําหนดบทบาทหน้า ที่
ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภาพตํ า บล ตามสมรรถนะประจํ ากลุ่ม งานของนัก วิช าการ
สาธารณสุข
2.2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
2.3 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนปัจจัยแรงจูงใจที่มีผล
ต่ อ สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งานของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยความ
กรุณาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอง
ศาสตราจารย์ วิ ทั ศ น์ จั น ทรโพธิ์ ศ รี ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ในการให้คําปรึกษา แนะนําแก้ไข เกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนเกิดความสําเร็จ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วาม
ร่ ว มมื อ และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ขอบพระคุ ณ หั ว หน้ า งาน
เพื่อนร่วมงานทุกท่า นที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาในครั้ง นี้
และขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่มีส่วนร่วม
ให้การทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จด้วยดี
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
แรงจูงใจของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
Mean
S.D.
95% CI
ระดับ
สุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
(คะแนนเต็ม 5)
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสําเร็จในงาน
4.02
0.44
3.94-4.10
มาก
2. การยอมรับนับถือ
3.68
0.47
3.59-3.76
มาก
3. ความรับผิดชอบ
3.59
0.61
3.48-3.70
ปานกลาง
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4.16
0.51
4.07-4.25
มาก
5. ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน
3.63
0.55
3.53-3.73
ปานกลาง
รวมปัจจัยจูงใจ
3.82
0.34
3.76-3.87
มาก
ปัจจัยค้ําจุน
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน
3.06
0.85
2.91-3.21
ปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.83
0.54
3.73-3.92
มาก
3. การปกครองบังคับบัญชา
3.66
0.69
3.66-3.54
ปานกลาง
4. นโยบายและการบริหาร
3.59
0.55
3.50-3.69
ปานกลาง
5. สภาพการปฏิบัติงาน
3.52
0.54
3.42-3.61
ปานกลาง
6. สถานภาพของวิชาชีพ
3.50
0.70
3.38-3.63
ปานกลาง
7. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
3.46
0.90
3.31-3.62
ปานกลาง
8. ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
3.71
0.67
3.59-3.83
มาก
รวมปัจจัยค้ําจุน
3.54
0.44
3.46-3.62
ปานกลาง
ภาพรวมแรงจูงใจ
3.68
0.33
3.62-3.74
มาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดเพชรบูรณ์
สมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุข
Mean
S.D.
95% CI
ระดับ
(คะแนนเต็ม 5)

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
2. ด้านการดําเนินการเชิงรุก
3. ด้านการคิดวิเคราะห์
ภาพรวมสมรรถนะประจํากลุ่มงาน

3.77
3.81
3.74
3.77

0.47
0.53
0.57
0.45

3.69-3.85
3.72-3.91
3.64-3.84
3.69-3.85

มาก
มาก
มาก
มาก
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
แรงจูงใจ
สมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (r)
95% CI
p-value ระดับความสัมพันธ์
แรงจูงใจ
.467**
0.42-0.84
<0.001
ปานกลาง
**
ปัจจัยจูงใจ
.539
0.52-0.92
<0.001
ปานกลาง
0.23-0.56
<0.001
ปานกลาง
ด้านความสําเร็จในการทํางาน
.384**
ด้านการยอมรับนับถือ
.344**
0.17-0.49
<0.001
ปานกลาง
**
ด้านความรับผิดชอบ
.252
0.06-0.31
0.004
ต่ํา
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
.395**
0.21-0.49
<0.001
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน
.395**
0.19-0.45
<0.001
ปานกลาง
**
.297
0.13-0.47
.001
ต่ํา
ปัจจัยค้ําจุน
ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน
.204*
0.17-0.20
.021
ต่ํา
**
0.16-0.44
<0.001
ปานกลาง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
.354
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
.209*
0.02-0.25
.018
ต่ํา
0.66-0.35
.004
ต่ํา
ด้านนโยบายและการบริหาร
.251**
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
.158
-0.01-0.27
.074
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านสถานภาพของวิชาชีพ
.087
-0.06-0.17
.328
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
.046
-0.07-0.11
.609
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
.322**
0.10-0.33
<0.001
ปานกลาง
* ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 ** ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.01
ตารางที่ 4 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะประจํากลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
Beta
t
P-value
B
95% CI
R สะสม
R2 สะสม
ตัวแปร
1. ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน
0.168
0.03-0.30
0.207
2.520
0.013
0.395
0.156
2. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
0.221
0.08-0.36
0.251
3.119
0.002
0.504
0.254
3. ปัจจัยค้ําจุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
0.150
0.05-0.25
0.223
2.890
0.005
0.546
0.298
4. ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางาน
0.205
0.03-0.37
0.200
2.401
0.018
0.574
0.329
ค่าคงที่ = 0.867 , F = 15.107 , P-value < 0.001 , Adj.R2 = 0.308

แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะประจํากลุม่ งานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์

