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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
องค์การที่ มีผลต่อ คุณภาพชี วิตการท างานของเจ้า พนักงานสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพตาบล จัง หวัด
นครราชสี มา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขจานวน330 คานวนขนาดตัวอย่างได้ 182 คน ใช้วิธีการ
สุ่ มแบบเป็ นระบบ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน จากการศึกษาพบว่า ทั้งแรงจูงใจ การ
สนับสนุ นจากองค์การและคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขอยู่ในระดับมาก และพบว่าปั จจัยด้านการ
บริ หารจัดการ ปั จจัยค้ าจุนด้านสถานภาพทางวิชาชีพ ด้านปกครองบังคับบัญชา ด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว และด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ตัวแปรทั้ง5ตัวมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานและสามารถร่ วมพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อยละ 68.6

ABSTRACT
This cross- sectional descriptive research aimed to study the motivation and organizational support that
affecting quality of working life of public health officer at sub-district health promoting hospital in Nakhon Ratchasima
province. The samples were 182 health personnel randomly selected by systematic random sampling from 330 populations.
The questionnaire was tested for reliability with Cronbach’s Alpha Coefficient that was at 0.96 Data distribution was
performed by descriptive and inferential statistics. The result showed that the motivation, organizational support and quality
of working life of public health officer at sub-district health promoting hospital in Nakhon Ratchasima province were at
high level with averages 3.88(S.D.=0.39), 3.72(S.D.=0.51) and 3.72(S.D.=0.47), respectively. Administrative factor;
status; supervision technical; personal life and materials can predict the quality of working life of public health officer at
68.6 percentage (R2=0.686, p-value<0.001)
คาสาคัญ: แรงจูงใจ การสนับสนุนจากองค์การ คุณภาพชีวิตการทางาน
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บทนา
ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) อยูใ่ นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมาก
ขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็ นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วและจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูใ่ นสังคมและการดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก
การพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงมีความสาคัญอย่างมาก มุ่งสร้างคุณภาพชีวติ และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย ให้มีความเป็ นคน
ที่ สมบู รณ์ มีวินัย ใฝ่ รู ้ มี ความรู ้ มี ทักษะ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ทัศนคติ ที่ดี รั บผิดชอบต่อสังคม มี จริ ยธรรมและ
คุ ณธรรม พัฒนาคนทุ กช่ วงวัยและเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างมี คุณภาพ รวมถึ งการสร้ างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม [1] การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อใช้เป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่ม
คุณค่าให้กบั ส่ วนราชการนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ตอบสนองบริ บทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และทางด้านการบริ หารราชการ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมของระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง ข้าราชการมีภูมิคุม้ กันที่ดีและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะ
เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ.25542556 ยังมีในเรื่ องของ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ข้าราชการจะต้องทาให้ขา้ ราชการมีความสุขในการทางาน พร้อมทั้งสร้าง
ความสมดุ ลระหว่างชี วิต กับการทางานในแต่ละวันเพื่อ ส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการท างานของ
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่ ดี
ให้กบั ข้าราชการในการปฏิบตั ิขา้ ราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน อีก
ประการสาคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัด [2] เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากร โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสุขภาพที่
มีบทบาทด้านการธารงไว้ซ่ ึงสุขภาวะของประชาชนต้องพัฒนาคุณภาพบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น จึงได้นาเอานโยบายดังกล่าวมา
ปฏิบตั ิ ส่ งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องร่ วมมือกันจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและเป็ นธรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพใน
ด้านการบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งเป็ นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเพราะเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
คุณภาพของงาน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจบุคลากรในองค์การเพราะถือว่าเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิ่งในการทาให้
องค์การพัฒนาต่อไป [3]
คุณภาพชีวิตในการทางานเป็ นคาที่มีความหมายกว้างคลอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทางานของแต่
ละบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางานภายในองค์การ แต่มีเป้ าหมายสาคัญร่ วมกันช่วยลดความตึงเครี ยดภายใน
จิ ตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ ทา ซึ่ งถือว่าเป็ นกลไกที่ สาคัญในการปรับปรุ งคุ ณภาพในสถานที่ ทางาน ตาม
แนวคิดของ วอลตัน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ มีความ
ปลอดภัย 3) ด้านพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน 5) ด้านการยอมรับ
และการมีส่วนร่ วมในองค์การ 6) ด้านสิ ทธิ หรื อประชาธิ ปไตยในองค์การ 7) ด้านความสมดุลในชีวิต และ 8) ด้านความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชน [4] ซึ่งจากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับมาก [5-6]
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ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น แรงจูงใจถือเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นและเป็ น
แรงผลักดันหรื อแรงกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการปฏิ บัติงานของตัวบุ คคลเพื่อเป็ นการแสดงออกถึ งพฤติกรรมความ
ต้องการได้อย่างถูกต้อง [7] ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสาเร็ จในการทางาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ความรับผิดชอบ และ
4) ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 5) ความก้าวหน้าในตาแหน่ง กับปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ประกอบด้วย 1) เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) นโยบายและการบริ หาร 4) สภาพการปฏิบตั ิงาน 5) สถานภาพทางวิชาชีพ
6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 7) ความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน และ8) ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว [7] แรงจูงใจเป็ นปั จจัย
ที่จะทาให้บุคคลใช้ความรู ้ความสามารถของตนเกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อการดาเนินงานด้วยความมุ่งมัน่ การปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จากการศึ กษาที่ ผ่านมา พบว่า แรงจู งใจ นั้นมี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [8-11]
นอกจากนี้ การสนับสนุ น จากองค์การยัง เป็ นอี กหนึ่ งปั จจัยที่ สาคัญต่อคุณภาพชี วิตการทางานเพื่อให้การ
บริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพเพราะประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยการบริ หารงานองค์การต้องอาศัยทรัพยากรหรื อ
ปั จจัยพื้นฐานที่ สาคัญ อย่างน้อย 4 ประเภท คื อ บุ คคล (Man) เงิ นทุ น (Money) วัสดุ อุปกรณ์ ( Material)และวิธีการ
(Method) ซึ่ งเรี ยกย่อๆ ว่า “4 Ms” [12] หากได้รับการสนับสนุ นจากองค์การที่ เพียงพอเหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่
ต่อเนื่ องและเต็มศักยภาพ จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการสนับสนุนจากองค์การมีผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [5, 13-14]
จังหวัดนครราชสี มามีท้ งั หมด 32 อาเภอ มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทั้งหมด 346 แห่ ง มีตาแหน่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน 330 คน ซึ่ งในการปฏิ บตั ิงานของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มานั้น มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีนอ้ ย จึงทาให้ปฏิบตั ิงานหลายบทบาทพร้อม ๆกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่มี
ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิต เกิ ดความวิตกกังวลทั้งด้านการเงิ นและการงาน ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทางาน จากการติ ดตามนิ เทศผลงานประจาปี งบประมาณ 2560 พบว่า ตัวชี้ วดั ร้ อยละของหน่ วยงานที่ มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางานไปใช้ (Happinometer) ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ ในด้านสุขภาพเงินดี ด้านผ่อนคลายดี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
60 ปั ญหาการขอย้ายและการลาออกจากข้อมูลงานบริ หารทรัพยากรบุคคลสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา
ประจาปี 2560 ร้อยละ1.96 และยังขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเนื่ องต่อเจ้าหน้าที่ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน เกิ ด
ความเลื่อมล้ าในการปฏิบตั ิส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน [15]

วัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจระดับการสนับสนุนจากองค์การและระดับคุณภาพชีวติ การทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่ อ ศึ กษาแรงจู งใจและการสนับสนุ นจากองค์ก ารที่ มี ผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มา
3. เพื่อศึ กษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา ปี งบประมาณ 2561 จานวน 330 คน [16] มีข้ นั ตอนการคานวณขนาดตัวอย่าง ใน
กรณี ที่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างของ Cohen [17] ดังนี้
สูตร

N 

เมื่อ
  L 

 1  RY2. A,B 
RY2. A, B  RY2. A

 w ……………….……….(A)

1 / vL  1 / v
(L  U ) .........................(B)
1 / vL  1 / vU

เมื่อกาหนดให้
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุ สาหรับ Full Model ซึ่ งในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้นาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรจากการศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อความสุ ขในการทางานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจังหวัดเพชรบูรณ์ [18] ซึ่งเป็ นลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันกับ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ค่า RY2. A.B ได้เท่ากับ 0.628
RY2. A. คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ ส าหรั บ Reduce Model ( RY2. A, B - RY2.B . ) ซึ่ งได้ค่ า
RY2. A. =0.612
RY2.B . คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ที่เปลี่ยนแปลง(R2 Change) เมื่อไม่มีตวั แปรที่ ตอ้ งการ
ทดสอบ RY2.B . = 0.016
 คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ
W คือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต A) = 0
u คือ จานวนตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต B) เท่ากับ 1 ตัวแปร
 คือ ค่าที่ได้จาก v = N –u-w-1
RY2. A, B

เพราะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้ใช้ตวั อย่างในการศึกษาจานวน 182 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยนารายชื่อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลใน จังหวัดนครราชสี มา ทั้งหมด จานวน 330 คน มาสุ่ มตัวอย่างเป็ น
ระบบจนได้จานวนตัวอย่างตามที่ คานวณไว้คือ 182 คน ในการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริ มาณโดยเลือกจาก
บุ ค คลที่ สามารถให้ข ้อ มู ล ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ รู้ ดี ที่ สุด (Key Informants) เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของเจ้า พนั ก งาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มา จานวน 12 คนโดยพิจารณาคัดเลือก เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขที่ ปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มา โดยเลือกเขตโซน 1- 3 (เขตโซน
ขนาดใหญ่) จานวน โซนละ 3 คน รวม 9 คนเขตโซน 4 (เขตโซนขนาดกลาง) จานวน 2 คน รวม 2 คน เขตโซน 5 (เขต
โซนขนาดเล็ก) จานวน 1 คน รวม 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
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เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือ มีท้ งั หมด 2 ชุด โดยชุ ดแรก แบบสอบถาม (Questionnaire) มี
ทั้งหมด 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล มีคาถาม 7 ข้อ ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน มีคาถามทั้งหมด 46
ข้อ ส่ วนที่ 3 การสนับสนุ นจากองค์การ มีคาถามทั้งหมด 21 ข้อ ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตการ
ทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล มีคาถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยส่วนที่ 2 ถึงส่วน ที่ 4
เป็ นแบบมาตรวัดชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ [19] ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามที่เป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบ
ได้เสนอปั ญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปั ญหาคุ ณภาพชี วิตการทางานของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มา นอกจากนี้แล้วยังมี ชุ ดที่สอง ที่ผวู ้ ิจยั ใช้
เก็ บ ข้อ มูล คื อแนวทางการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Guideline) จ านวน 11 ข้อ มี ท้ ัง หมด 4 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ วนที่ 1
แนวทางสนทนากลุ่มด้านแรงจูงใจ ส่ วนที่ 2 แนวทางการสนทนากลุ่มด้านการสนับสนุ นจากองค์การ ส่ วนที่3 แนว
ทางการสนทนากลุ่มด้านคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และส่ วนที่ 4 เป็ นแนวทางการสนทนา
กลุ่มด้านปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
การตรวจสอบเครื่ องมื อ เครื่ องมือทั้ง 2 ชุด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา (Wording) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พบว่า ทุกข้อมีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.50 จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนาไป
ทดลองใช้ (Try out) กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีลกั ษณะ
การปฏิ บัติงานการบริ หารจัดการคล้ายคลึ งกัน และมี พ้ืนที่ ใกล้เคี ยงกันในการวิจัยครั้ งนี้ จานวน 30 คน โดยหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาช (Cronbrach’s Alpha Coefficients) ได้ค่าความเที่ยงของตัวแปร (1) แรงจูงใจเท่ากับ
0.93 (2) การสนับ สนุ น จากองค์ก าร เท่ า กับ 0.92 (3) และคุ ณ ภาพชี วิต การท างาน เท่ า กับ 0.94 โดยส่ ว นรวมของ
แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าเท่ากับ 0.96
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิตในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด และ
สถิติเชิงอนุมาน เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
การแปลผล การแปลผลคะแนนระดับแรงจูงใจ ระดับการสนับสนุนจากองค์การ และระดับคุณภาพ
ชีวิตของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาโดย นามาจัดระดับ 5 ระดับ
คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด ซึ่ งได้จากการแบ่ งช่ วงคะแนนเฉลี่ ยดังนี้ ระดับ มากที่ สุด (4.50-5.00
คะแนน) ระดับมาก (3.50-4.49 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.50-3.49 คะแนน) ระดับน้อย (1.50-2.49 คะแนน) ระดับน้อย
ที่สุด (1.00-1.49 คะแนน) สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) [20] มีค่าตั้งแต่
-1 ถึ ง +1 แบ่ ง ระดับ ดัง นี้ r = 0 หมายถึ ง ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ (No Relationship) r = + 0.01 ถึ ง + 0.30 หมายถึ ง มี
ความสัมพันธ์ต่า (Weak Relationship) r = +0.31 ถึง +0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง (Moderate Relationship)
r = +0.71 ถึง +0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง (Strong Relationship) r = +1 หมายถึง มีความสัมพันธ์โดยสมบู รณ์
(Perfect Relationship)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการวิจยั ในครั้งนี้หลังจากได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เลขที่
HE 612358 โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
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ผลการวิจัย
1. คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวัด
นครราชสีมา
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
นครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.4 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี มาก
ที่ สุด จานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.2 โดยมี อายุเฉลี่ ย 33.24 ปี (S.D.=6.53ปี ) อายุต่ าสุ ด 23 ปี อายุสูงสุ ด 59 ปี มี
สถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป จานวน
148 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.3 ส่ วนใหญ่รายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 68.2 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 19,649.31 บาท (S.D.= 7,567.316 บาท) รายได้ต่ า สุ ด 9,030 บาท รายได้สู ง สุ ด 48,900 บาท ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 1–10 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 มีค่ามัธยฐาน
9 ปี จานวนปี ต่าสุด 1 ปี จานวนปี สูงสุด 36ปี และได้รับการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
ร้อยละ 75.3 ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม 1-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 53.3 ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2 ครั้ง
2. ระดับแรงจูงใจในการทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
นครราชสีมา
เมื่อพิจารณาระดับแรงจูงใจหลัก พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.39)
ซึ่ งเมื่ อพิจารณารายด้านประกอบด้วย ปั จจัยจู งใจ และปั จจัยค้ าจุน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.88 (S.D.=0.40) และ
ค่าเฉลี่ ย 3.87 (S.D.=0.45) ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาตามรายด้านปั จจัยจู งใจพบว่า ปั จจัยจู งใจด้านความรั บผิดชอบมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.60) ส่วนรองลงมาคือ ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 (S.D.=0.48) ส่ วนปั จจัยจูงใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับ
ถือมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D.=0.48) ส่ วนรองลงมาคือ ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็ จในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณาตามปั จจัยค้ าจุน พบว่า ปั จจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดอยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ย 4.08 (S.D.=0.46) ส่ วนรองลงมา คือ ปั จจัยค้ าจุนด้านนโยบาย
และการบริ หารมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.57) ส่ วนปั จจัยค้ าจุนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปั จจัย
ค้ าจุนด้านสถานภาพทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 (S.D.=0.61) ส่วนรองลงมา คือ ปั จจัยค้ าจุนด้าน
การปกครองบังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 (S.D.=0.66) ตามลาดับ
3. ระดับการสนับสนุนจากองค์ การในการทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพิจารณาระดับการสนับสนุนจากองค์การ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72
(S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การสนับสนุนจากองค์การ ด้านการบริ หารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูใ่ นระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.80 (S.D.=0.58) ส่ วนรองลงมาคือ การสนับสนุนจากองค์การ ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.76(S.D.=0.60) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาตามบรรยากาศองค์การที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสนับสนุนจาก
องค์การ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D.=0.60) ส่วนรองลงมา คือ การสนับสนุนจากองค์การ
วัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D.=0.61) ตามลาดับ
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4. ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
นครราชสีมา
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
จังหวัดนครราชสี มาพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณภาพชี วิตการทางานด้านความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุ มชนมีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99
(S.D.=0.54) ส่ วนรองลงมาคือ คุณภาพชี วิตการทางานด้านการยอมรับและการมีส่วนร่ วมในองค์การมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 (S.D.=0.57) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายด้านคุณภาพชีวติ การทางานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 (S.D.=0.68) ส่ วนรองลงมา คือ
คุณภาพชีวิตการทางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางานค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D.=
0.72) ตามลาดับ
5. แรงจู งใจและการสนั บสนุ นจากองค์ การที่มีความสั มพันธ์ กับคุ ณภาพชี วิตการท างานของเจ้ าพนั กงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสีมา
แรงจู งใจ พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจมี ความสัมพันธ์ระดับสู งกับคุณภาพชี วิต การทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=0.740, p-value<0.001)
ส่ ว นปั จ จัย จู ง ใจในภาพรวม พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางกับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของเจ้า พนั ก งาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.576, p-value<0.001)
ในส่ วนรายด้านปั จจัยจูงใจพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้แก่ ลักษณะงานที่
ปฏิ บัติ (r=0.555, p-value< 0.001) ความรั บผิ ดชอบ (r=0.495, p-value<0.001) ความสาเร็ จในการท างาน (r=0.485,
p-value<0.001) และการยอมรั บนับถื อ (r=0.433, p-value< 0.001) ส่ วนปั จจัยค้ าจุนในภาพรวม พบว่า มี ความสัมพันธ์
ระดับ สู ง กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จัง หวัด
นครราชสี มาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=0.769, p-value<0.001) ส่ วนปั จจัยค้ าจุนรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางกับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จัง หวัด
นครราชสี มาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ นโยบายและการบริ หาร(r=0.649, p-value<0.001) การปกครองบังคับ
บัญชา (r=0.612, p-value<0.001) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (r=0.607, p-value<0.001) สถานภาพทางอาชีพ (r=0.597,
p-value<0.001) และชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว (r=0.564, p-value<0.001) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
การสนับสนุ นจากองค์การพบว่า ภาพรวมการสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับสู งกับคุณภาพ
ชีวิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (r=0.746, p-value< 0.001) ส่ วนการสนับสนุ นจากองค์การรายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางกับคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติได้แก่ ด้านบุคลากร (r=0.620, p-value<0.001) ด้านงบประมาณ (r=0.595, p-value<0.001) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (r=0.652, p-value< 0.001) ด้านการบริ หารจัดการ (r=0.682, p-value<0.001) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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6. แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์ การที่มีผลต่ อคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิเ คราะห์ พบว่า ตัว แปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาที่ถูกเลือกเข้าสมการคือ ตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือก
เข้าในสมการเรี ยงลาดับ ดังนี้ คือ การสนับสนุนจากองค์การด้านการบริ หารจัดการ (p-value<0.001) แรงจูงใจ ปั จจัยค้ า
จุนด้านสถานภาพทางวิชาชี พ (p-value<0.001) แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา (p-value=0.002)
แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านชีวิตความเป็ นอยู่ส่วนตัว (p-value=0.001) และการสนับสนุนจากองค์การด้านวัสดุอุปกรณ์
(p-value<0.002) ดังนั้น จึ งกล่าวได้ว่าตัวแปรอิ สระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์ คุณภาพชี วิตการทางานของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อยละ 68.6 ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 1
7. ปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะคุณภาพชีวติ การทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาโดยภาพรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดจากแบบสอบถามทั้งหมด 182 ฉบับ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมด72 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 39.0 โดยปั ญหาอุปสรรค
ส่ วนใหญ่คือ คุณภาพชีวิตการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ แรงจูงใจ ปั จจัย
จูงใจร้อยละ 56.9 ส่วนปั ญหาอุปสรรคน้อยที่สุดคือ ได้แก่ คุณภาพชีวติ การทางานด้านการยอมรับและการมีส่วนร่ วมใน
องค์การร้อยละ 13.9 รองลงมาคือคุณภาพชีวติ การทางานด้านสิ ทธิหรื อประชาธิปไตยในองค์การร้อยละ 15.3

สรุปและอภิปรายผล
1. ภาพรวมแรงจู งใจมี ความสัมพันธ์ระดับสู งกับคุ ณภาพชี วิต การทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=0.740, p-value<0.001) เนื่ องจาก
แรงจูงใจเป็ นกระบวนการในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในหน่ วยงานโดยการกระตุน้ พลังที่ มีอยู่ในตัว
ของบุคคลเพื่อเพิ่มผักดันภายใต้จิตใจของบุคลากรให้แสดงพฤติกรรมที่ทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ [7] แรงจูงใจถือเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลที่
ส่งผลให้การทางานในองค์การประสบผลสาเร็ จการตอบสนองความต้องการจากสิ่ งจูงใจนั้นเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิดการ
ทางานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีซ่ ึงผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้วแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงกับคุณภาพชีวติ การทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [8-11]
2. ภาพรวมการสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับสู งกับคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.746, p-value<
0.001) ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารหรื อ ปั จ จัย พื้ น ฐาน (Administrative Resources) ที่ ใ ช้ใ นการบริ ห ารอัน สาคัญ 4
ประการคือคน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการจัดการ (Method) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า 4M, s [12]
ซึ่ งผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ที่ มี ผู ้ศึ ก ษาไว้แ ล้ว พบว่ า ภาพรวมการสนั บ สนุ น จากองค์ก ารมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงกับคุณภาพชีวติ การทางานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [5, 13]
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3. จากการวิเคราะห์ แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจังหวัดนครราชสี มาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาที่ถูกเลือกเข้าสมการคือ ตัวแปรที่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัว
แปรที่ ถูกเลือกเข้าในสมการเรี ยงลาดับ ดังนี้ คื อ การสนับสนุ นจากองค์การด้านการบริ หารจัดการ (p-value<0.001)
แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านสถานภาพทางวิชาชีพ (p-value<0.001) แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา
(p-value=0.002) แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัว (p-value=0.001) และการสนับสนุนจากองค์การ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (p-value<0.002) ดังนั้น จึ งกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์คุณภาพชี วิตการ
ทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อยละ 68.6

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในจังหวัดนครราชสี มา ควรสนับสนุ นให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานทุก
ขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมาย
2. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในจังหวัดนครราชสี มา มีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนโดยให้ความสาคัญในเรื่ อง เกณฑ์ในการติดตามควบคุมกากับการทางานตามมาตรฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
และการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานมาตรฐานที่กาหนด
3. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในจังหวัดนครราชสี มา ควรมีการกาหนดกรอบ
การปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เป็ นมาตรฐานที่ชดั เจน
4. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอ าเภอในจังหวัดนครราชสี ม า เปิ ดโอกาสให้เ จ้ า
พนักงานสาธารณสุ ข มี อิ สระในการปฏิ บัติ ง านตามหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและมี เ กณฑ์ใ นการพิ จ ารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อยึดเป็ นแนวทางในการประเมินผล

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
2. ควรมีการศึกษาการควบคุมกากับการทางานตามมาตรฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล
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ตารางที่ 1 ค่าสถิ ติวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา
ตัวแปร
B
Beta
T
P-value
R
R2
R2 adj
R2 change
1. การสนับสนุนจาก
องค์การด้านการ
0.272 0.333 5.903
<0.001 0.682 0.465
0.462
บริ หารจัดการ
2. แรงจูงใจ ปัจจัยค้ า
จุนด้านสถานภาพ
0.175 0.228 4.340
<0.001 0.777 0.604
0.600
0.139
ทางวิชาชีพ
3. แรงจูงใจ ปัจจัยค้ า
จุนด้านการปกครอง 0.121 0.169 3.121
0.002
0.802 0.644
0.638
0.040
บังคับบัญชา
4. แรงจูงใจ ปัจจัยค้ า
จุนด้านชีวติ ความ
0.148 0.171 3.310
0.001
0.817 0.668
0.661
0.024
เป็ นอยูส่ ่วนตัว
5. การสนับสนุนจาก
องค์การด้านวัสดุ
0.145 0.188 3.206
0.002
0.829 0.686
0.678
0.018
อุปกรณ์
ค่าคงที่ 0.471, F=77.059, p–value<0.001, R=0.829, R2=0.686, R2 adj=0.678

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2: เมษายน-มิถุนายน 2563
KKU Research Journal (Graduate Studies) Vol. 20 No. 2: April-June 2020

95

ตารางที่ 2 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ระหว่างตัวแปรอิ สระกับคุณภาพชี วิตการทางานของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา
แรงจูงใจ
คุณภาพชีวติ การทางานของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
จังหวัดนครราชสีมา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สัน (r) P-value ระดับความสัมพันธ์
0.740***
<0.001
สูง
แรงจูงใจ
0.576***
<0.001
ปานกลาง
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็ จในการทางาน
0.485***
<0.001
ปานกลาง
2. การยอมรับนับถือ
0.433***
<0.001
ปานกลาง
3. ความรับผิดชอบ
0.495***
<0.001
ปานกลาง
4. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.555***
<0.001
ปานกลาง
0.769***
<0.001
สูง
ปัจจัยคา้ จุน
1. การปกครองบังคับบัญชา
0.612***
<0.001
ปานกลาง
2. นโยบายและการบริ หาร
0.649***
<0.001
ปานกลาง
3. สถานภาพทางวิชาชีพ
0.597***
<0.001
ปานกลาง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0.607***
<0.001
ปานกลาง
5. ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
0.564***
<0.001
ปานกลาง
0.746***
< 0.001
สูง
การสนับสนุนจากองค์ การ
ด้านบุคลากร
0.620***
< 0.001
ปานกลาง
ด้านงบประมาณ
0.595***
< 0.001
ปานกลาง
ด้านวัสดุอุปกรณ์
0.652***
< 0.001
ปานกลาง
ด้านการบริ หารจัดการ
0.682***
< 0.001
ปานกลาง
***Correlation is significant at the 0.001 level

