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ปัจจัยแห่ งความสาเร็จและแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่ อการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็ จและแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น จานวน 112 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 128 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และตัวอย่างในการสนทนากลุ่ มเพื่อ
ยืนยันข้อมูลเชิ งปริ มาณ จานวน 12 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุ มานหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ ปั จจัยค้ าจุนด้านชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยแห่ งแห่ งความสาเร็ จด้านความเชื่องโยงระหว่าง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย สามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น ได้ร้อยละ 61.9 (R2 = 0.619, p-value < 0.001) โดยผลการวิจยั ในครั้ งนี้ หน่ วยงาน
สาธารณสุ ขสามารถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล

ABSTRACT
This cross-sectional descriptive research aimed to study the critical success factors and motivation affecting the performance
of dental health officers at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province, Thailand. The samples were 112 dental health
officers randomly selected by simple random sampling from the 128 population and 12 key informants were in focus group for
qualitative data gathering. Data distribution was performed by descriptive statistics and inferential statistics include Pearson’s product
moment correlation and Stepwise multiple linear regressions were also utilized. The results showed three variables of motivation;
personal life, responsibility and working condition and one key critical success factors; connection between sup-district health promoting
hospitals team and host hospitals could predict the performance of dental health officers at sub-district health promoting hospitals in
Khon Kaen province at 61.9 percentage. (R2 = 0.619, p-value < 0.001). By this research the public health agency can be used to plan to
improve the performance of dental health officers at sub-district health promoting hospitals.
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บทนา
การปฏิรูประบบสุ ขภาพในประเทศไทยเริ่ มมีแนวคิดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้มีการจัดทาแผนพัฒนา
สุ ขภาพแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อใช้เป็ นกลไกในการเชื่อมต่อเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุ ขภาพ ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ยังทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายการพัฒนาด้านสุ ขภาพของประเทศ โดยยุทธศาสตร์
ความเป็ นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ด้านส่งเสริ มสุขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นเลิศ 2)
ด้านบริ การเป็ นเลิศ 3) ด้านบุคลากรเป็ นเลิศ และ 4) บริ หารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิบาล รวมทั้ง 15 แผนงาน 45 โครงการ
และ 80 ตัวชี้ วดั ซึ่ งมีเป้ าหมาย และมาตรการในแต่ละโครงการ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินผลการ
ดาเนิ นงานเพื่อถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการดาเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขให้แก่ทุกหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข [1] ซึ่ ง นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ได้มี การด าเนิ นงานพัฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพของ
ประชาชนมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีการจัดระบบบริ การสุ ขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ โดยได้ยกระดับสถานบริ การจากสถานี อนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตาบล และปรับยุทธศาสตร์การทางานที่เน้นการบริ การเชิงรุ กที่เน้นการส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคเป็ นหลัก
เช่น การทาให้โรคฟั นผุในเด็กลดลง การทาให้กลุ่มวัยทางานได้มีพฤติกรรมการเข้ารับบริ การป้ องกันมากขึ้น เพื่อให้
สามารถจัดบริ การสุ ขภาพที่ มีคุณภาพ และใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัด โดยได้มีการกาหนดกรอบ บทบาทหน้าที่
บุคลากรสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล ให้มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิงานเป็ นประจา เพื่อ
ให้บริ การประชาชนเข้าถึงบริ การสุ ขภาพทางด้านทันตกรรมได้อย่างเสมอภาค [2] ซึ่ งสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขในการพัฒนาระบบด้านการให้บริ การทันตสาธารณสุ ขใน
ชุมชน โดยเน้นการสร้างเสริ มทันตสาธารณสุขและป้ องกันโรคในช่องปาก และมีการกาหนดแนวทางควบคุมกากับการ
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้
อย่างรวดเร็ ว ทัว่ ถึง เป็ นไปด้วยความปลอดภัยและถูกต้องครอบคลุมทุกกลุ่มวัย โดยมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขทา
หน้าที่สาคัญในการดาเนินงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [3]
การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนั้น ถือเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน ด้านทันตสาธารณสุขให้ดีข้ ึน โดยถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งใน
หน่ วยบริ การปฐมภูมิทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ข ประกอบด้วย การปฏิ บัติงาน 5 ด้าน คื อ 1) การวางแผน
ปฏิ บัติงาน 2) การควบคุมกากับงาน 3) การบริ หารพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม 4) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
5) การพัฒนาคุณภาพบริ การ [4]
การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลเสริ มสุขภาพตาบล ให้ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้น้ นั ต้องได้รับการนิ เทศ ติ ดตาม ประเมิ นผลตามเกณฑ์มาตรฐานจากหน่ วยงานและผูบ้ ริ หาร
ตลอดจนหน่ วยงานมีความพร้อม ความร่ วมมือ มีการกระตุน้ ในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้การพัฒนางานที่ ทา และองค์
ความรู ้ดา้ นทันตสาธารณสุข ในการนาความรู ้ที่มีไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพนั้น จึงจาเป็ นต้อง
อาศัยปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้การสนับสนุนและติดตาม 2) หน่วยงาน
สนับสนุ นทุกระดับมีแผนงานสนับสนุ น 3) การลงมือปฏิ บตั ิในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและสมัครใจในการมี ส่วนร่ วม
4) การสร้างความเข้าใจและกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ 5) การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริ การ และ6) ความเชื่อมโยง
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย [5]
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นอกจากปั จจัยแห่ งความสาเร็ จแล้ว ยังมีอีกปั จจัยที่ ช่วยให้การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานคือ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ภายใต้การปฏิรูประบบสุขภาพ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ถือว่าเป็ นบุคลากรที่ควรให้ความสาคัญที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายของหน่วยงานที่วา่ งไว้ ซึ่ งจะต้องมีความ
พร้อม ความเต็มใจ ทุมเทความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน จึงจะสามารถปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งในที่ น้ ี อาศัย แนวคิ ด และทฤษฎี ข อง Herzberg (Herzberg’s Motivation Hygiene Theory) เชื่ อ ว่ า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานประกอบด้วยปั จจัย 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความสาเร็ จในการทางาน 2) การ
ยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ และ5) ความก้าวหน้าในตาแหน่ง ส่ วนปั จจัยค้ าจุน ประกอบด้วย
1) เงินเดือนและค่าตอบแทน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) การปกครองบังคับบัญชา 4) นโยบายและการบริ หาร 5)
สภาพการปฏิบตั ิงาน 6) สถานภาพของวิชาชีพ 7) ความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน และ8) ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว [6]
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน 248 แห่ ง มีโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิงาน จานวน 128 แห่ ง [7] สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ขอนแก่นได้กาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข เพื่อดาเนิ นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบบริ การในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การพัฒนากลไกการสนับสนุ นการจัดบริ การสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพ การ
พัฒนาระบบบริ การจัดการระดับจังหวัด คือ 1) การจัดทาแผนพัฒนาระบบบริ การสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ 2) แผน
สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก และ3) ระบบกากับผลงานและระบบฐานข้อมูลของจังหวัด จากข้อมูล
รายงานนิ เทศติดตามผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วดั ตามกรอบ ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2560 พบว่า การดาเนิ นงานทันตสาธารณสุ ขของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล ในด้านการวางแผนปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขบางส่ วนยังขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การใช้ขอ้ มูลสถานการณ์ดา้ นทันตสาธารณสุ ข การเขียนรายงานสรุ ปวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรม
หรื องานวิจยั ที่สอดคล้องกับปั ญหาในชุมชน และยังพบว่าเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขบางส่ วนยังขาดความเข้าใจใน
การบันทึ กข้อมูล การตรวจสอบคุ ณภาพการบันทึ ก ข้อมูลที่ ยงั ไม่ครอบคลุม รวมถึ งการเข้าถึ งระบบข้อมูล เพื่อจะ
นามาใช้ในการประเมินผล สรุ ป และถอดบทเรี ยนการปฏิ บตั ิงาน เพื่อหาจุดอ่อน จุ ดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพบริ การทันตกรรมในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในอนาคต [8] จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ศึ กษาปั จจัยแห่ งความสาเร็ จและแรงจูงใจที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น คาดว่าผลการวิจยั ดังกล่าวจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริ มให้เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ ระดับแรงจูงใจ และระดับการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็ จและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คื อ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ที่ ปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล
จังหวัดขอนแก่น จานวน 128 คน [7] และกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น จานวน 112 คน และการสนทนากลุ่มจานวน 12 คน โดยการคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับ
วิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear regression analysis) โดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างของ Cohen [9] ดังนี้
 1  RY2. A, B 

สูตร

N

เมื่อ

  L 

w

................................. (1)

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

................................. (2)

RY2. A, B  RY2. A

เมื่อกาหนดให้
RY2. A, B คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุสาหรับ Full Model ซึ่ งในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์

ถดถอยของตัวแปรจากการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นงานทันตสาธารณสุ ขของบุคลากรสาธารณสุ ขในสถานี
อนามัย จังหวัดชัยภูมิ [10] ซึ่งเป็ นลักษณะงานที่คล้ายคลึงและมีพ้นื ที่เดียวกันในการทาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งได้ค่า เท่ากับ 0.569
RY2. A. คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุ สาหรับ Reduce model ( RY2. A, B - RY2.B . ) ซึ่ งได้ค่า RY2. A. = 0.539
RY2.B . คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ที่เปลี่ยนแปลง (R2 Change) เมื่อไม่มีตวั แปรที่ ตอ้ งการทดสอบ
RY2.B . = 0.03

คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ
w
คือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต A) = 0 (เซต B) = 18
u
คือ จานวนตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต B) เท่ากับ 1 ตัวแปร
v
คือ ค่าที่ได้จาก v = N - u - w - 1
เพราะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้ใช้ตวั อย่างในการศึกษาจานวนทั้งหมด 112 คน
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า ง ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยน ารายชื่ อ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจานวน 128 คน มาสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่ คืนจนได้จานวนตัวอย่างตามที่คานวณไว้คือ 112 คน ในการสนทนา
กลุ่ ม เพื่ อ ยืน ยัน ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยเลื อ ก เจ้าพนักงานทัน ตสาธารณสุ ข ที่ สามารถให้ข ้อ มู ล การปฏิ บัติ ง านของ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งเป็ น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนกลาง 3 คน โซนใต้ 3 คน โซนเหนื อ 3 คน โซนตะวันตก 3 คน รวมทั้งสิ้ น 12 คน เป็ นผูท้ ี่มีความยินดีและให้ความ
ร่ วมมือในการสนทนากลุ่มโดยมีแบบบันทึกและเทปบันทึกเสี ยง ในการเก็บรวมรวบข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือ มี ทั้งหมด 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ งั หมด 5
ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล มีคาถาม 7 ข้อ ส่ วนที่ 2 ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ มีคาถาม 30 ข้อส่ วนที่ 3
แรงจูงใจ มีคาถาม 65 ข้อ ส่ วนที่ 4 การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข มีคาถาม 27 ข้อ โดยส่ วนที่ 2 ถึง
ส่วนที่ 4 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า มีคาตอบให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ [11] และส่วนที่ 5 คาถาม
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ปลาย เปิ ด โดยให้ผตู ้ อบได้เสนอ ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น มีคาถาม 3 ข้อ ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม มีท้ งั หมด 4 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจ ส่ วนที่ 3 การปฏิ บัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ส่ วนที่ 4 ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ เครื่ องมือ ทั้ง 2 ชุด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้านความ
ตรงของเนื้อหา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านพบว่า ทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50
จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนาไปทดลองใช้เครื่ องมือกับการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่ งที่มีลกั ษณะการ
ปฏิ บตั ิงานคล้ายคลึงกันและมีพ้ืนที่ ใกล้เคี ยงกันในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คนโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาซ (Cronbrach’s Alpha Coefficients) จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึ งจะยอมรับว่ามีความเที่ ยงที่ เชื่ อถือได้
พบว่า ได้ค่ า ความเที่ ย งของตัว แปรปั จจัย แห่ งความส าเร็ จเท่ า กับ 0.92 ตัวแปรแรงจู งใจเท่ า กับ 0.95 ตัวแปรการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เท่ากับ 0.96 และภาพรวม ทั้ง 3 ตัวแปรที่ศึกษาเท่ากับ 0.97
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติ
อนุมาน เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
การแปลผล การแปลผลคะแนนระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ ระดับแรงจูงใจ และระดับการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น โดยนามาจัดระดับ 5 ระดับคือ
มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด ซึ่ งได้จากการแบ่ งช่ วงคะแนนเฉลี่ ยดังนี้ [12] ระดับมากที่ สุด (4.50 - 5.00
คะแนน) ระดับมาก (3.50 - 4.49 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.50 - 3.49 คะแนน) ระดับน้อย (1.50 - 2.49 คะแนน)
ระดับน้อยที่สุด (1.00-1.49 คะแนน) สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) [13]
มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 แบ่งระดับดังนี้ r = 0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ (No Relationship) r = +0.01 ถึง +0.30 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์ต่า (Weak Relationship) r =+0.31 ถึง +0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง (Moderate Relationship)
r = +0.71 ถึ ง +0.99 หมายถึ ง มี ความสัมพันธ์สูง (Strong Relationship) r = +1 หมายถึ ง มี ความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์
(Perfect Relationship)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการวิจยั ในครั้งนี้หลังจากได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เลขที่ HE
612363 โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุ คคลของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่ น
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของเจ้าพนักงานทัน ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพต าบล จัง หวัด
ขอนแก่ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 77.7 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 46.4 โดยมีอายุเฉลี่ย 33.54 ปี (S.D. = 8.04 ปี ) อายุต่ าสุ ด 22 ปี อายุสูงสุ ด 58 ปี ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่
คิดเป็ นร้อยละ 46.4 ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 77.7 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อ
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เดื อนเฉลี่ ย 20,386.96 บาท (S.D. = 7, 396.46 บาท) รายได้ต่ าสุ ด 10,000 บาท รายได้สูง สุ ด 45,000 บาท ส่ วนใหญ่
ระยะเวลาการปฏิ บัติ งานในตาแหน่ ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบล จัง หวัด
ขอนแก่น อยูร่ ะหว่าง 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.9 มีค่ามัธยฐาน 9 ปี ค่าต่าสุด 1 ปี ค่าสูงสุด 30 ปี และส่วนใหญ่เคยได้รับ
การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการปฏิ บัติงานด้านทันตสาธารณสุ ข คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.1 และส่ วนใหญ่จานวนการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านทันตสาธารณสุ ข 1 - 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 81.9 มีค่ามัธยฐาน 1 ครั้ง ซึ่ งมีค่าต่าสุ ดจานวน 1
ครั้ง ค่าสูงสุดจานวน 6 ครั้ง
2. ระดับปัจจัยแห่ งความสาเร็จของการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น
เมื่อพิจารณาระดับปั จจัยแห่งความสาเร็ จ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D.
= 0.51) ซึ่ งเมื่อพิจารณาตามปั จจัยพบว่า ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านผูบ้ ริ หารทุกระดับให้การสนับสนุนและติดตามมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ดอยู่ในระดับมาก ค่ า เฉลี่ ย 3.93 (S.D. = 0.59) รองลงมาคื อ ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ด้า นหน่ วยงาน
สนับสนุนทุกระดับมีแผนงานสนับสนุนอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D. = 0.63) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จด้านความเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่ายอยูใ่ นระดับ
มากค่าเฉลี่ย 3.66 (S.D. = 0.68) รองลงมาคือ การลงมือปฏิบตั ิในพื้นที่ที่มีความพร้อมและสมัครใจในการมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D. = 0.58) ตามลาดับ
3. ระดับแรงจูงใจของการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
จังหวัดขอนแก่ น
เมื่อพิจารณาระดับแรงจูงใจหลักพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.41)
ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D. = 0.45) และปั จจัยค้ าจุนอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 (S.D.
= 0.44) เมื่อพิจารณารายด้านปั จจัยจูงใจพบว่า ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.17 (S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็ จในการทางานอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.54)
ส่ วนปั จจัยจูงใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56
(S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถืออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 (S.D. = 0.56) ตามลาดับ และ
เมื่อพิจารณารายด้านปั จจัยค้ าจุนพบว่า ปั จจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.03 (S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ปั จจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D. =
0.56) ส่ วนปั จจัยค้ าจุนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคือ ปั จจัยค้ าจุนด้านเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.35 (S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ปั จจัยค้ าจุนด้านสถานภาพของวิชาชี พอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D. =
0.66) ตามลาดับ
4. ระดับการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่ น
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D. = 0.46) ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพบริ การมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 (S.D.
= 0.51) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริ หารพัสดุครุ ภณั ฑ์ทนั ตกรรมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 (S.D. =
0.54) รองลงมาคือ ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 0.56) ตามลาดับ
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5. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จและแรงจูงใจที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ พบว่า ภาพรวมปั จจัยแห่งความสาเร็ จมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(r = 0.568, p-value < 0.001) ส่ วนแรงจูงใจ พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับสู งกับการปฏิ บตั ิงานของ
เจ้า พนัก งานทัน ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จัง หวัด ขอนแก่ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(r = 0.730, p-value < 0.001) โดยปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน มี ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิ บตั ิ งานของ
เจ้า พนัก งานทัน ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จัง หวัด ขอนแก่ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(r = 0.659, p-value < 0.001, r = 0.702, p-value < 0.001) ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
6. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จและแรงจูงใจที่มีผลต่ อการปฏิบัตงิ านของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น
ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
จังหวัดขอนแก่น ที่ถูกเลือกเข้าสมการคือ ตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือก
เข้าสมการคือตัวแปรที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการเรี ยงลาดับ ดังนี้ ปั จจัย
ค้ าจุนด้านชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัว (p-value < 0.001) ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ (p-value = 0.001) ปั จจัยค้ าจุน
ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน (p-value = 0.006) และ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จด้านความเชื่องโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (p-value = 0.024) ดังนั้น จึ งกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่ วม
พยากรณ์การปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ได้
ร้อยละ 61.9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
7. ปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่ น
ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดจากแบบสอบถามทั้งหมด 112 ฉบับ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมด 39 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 34.8 โดยปั ญหาอุปสรรค
ส่ ว นใหญ่ คื อ แรงจู ง ใจ ปั จ จัย จู งใจด้า นความก้า วหน้า ในตาแหน่ ง เช่ น ขาดความก้า วในต าแหน่ ง และการบรรจุ
ข้าราชการมีนอ้ ย ถ้ามีตอ้ งไปสอบและต้องเปลี่ยนสายงานเป็ นนักวิชาการสาธารณสุ ข ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการขยาย
กรอบการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อไม่ให้สูญเสี ยบุคลากรไป หรื ออาจมีการเพิ่มกรอบเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุ ขอาวุโส และควรจัดทาข้อมูลข้าราชการว่าที่ไหนขาดจริ งและบรรจุตามจริ ง รองลงมาคือ แรงจูงใจ ปั จจัยค้ า
จุนด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับภาระงาน และสวัสดิการไม่มี
เหมือนวิชาชีพอื่น เช่น ค่าเวร หรื อค่าตอบแทนอื่น ข้อเสนอแนะ คือ ควรพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม
กับความรู ้ ความสามารถ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และควรมีการปรับ
ค่าตอบแทนให้เป็ นตามวุฒิการศึกษา หรื อตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

สรุปและอภิปรายผล
1. ภาพรวมปั จจัยแห่ งความสาเร็ จมี ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล จัง หวัดขอนแก่ น อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (r = 0.568, p-value
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< 0.001) เนื่องจากปั จจัยแห่งความสาเร็ จของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล เป็ นการ
ให้บริ การสุ ขภาพแบบผสมผสาน ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสุขภาพ และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ให้แก่ประชากรทุกกลุ่มอายุท้ งั ในสถานพยาบาลที่บา้ นและในชุมชน และการบริ การที่ตอ้ งดาเนิ นการภารกิจที่จะต้อง
ดาเนิ นงานให้ครอบคลุมโดยเน้นตามสภาพปั ญหาสุ ขภาพของพื้นที่ซ่ ึ งได้จากการหาสาเหตุของปั ญหา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลสุ ขภาพของประชากร [5] ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จจึ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญต่อการปฏิ บตั ิงานของ
เจ้าพนักงานทันตในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งในการดาเนิ นงานที่สาคัญผูบ้ ริ หารต้องให้การสนับสนุน มี
แผนงานสนับสนุ น มี ค วามเข้า ใจและกระตุ ้นให้เกิ ดความร่ ว มมื อ พัฒ นาภาพลัก ษณ์ และความเชื่ อ มโยงระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่า ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางกับ การปฏิ บัติ ง านของเจ้า พนัก งานทัน ตสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล [14 - 16]
2. ภาพรวมแรงจู ง ใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดับ สู ง กับ การปฏิ บัติ ง านของเจ้า พนัก งานทัน ตสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.730, p-value < 0.001) เนื่ องจาก
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจที่ จะปฏิ บตั ิงาน และเป็ นกระบวนการตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรในหน่ วยงาน โดยการกระตุน้ พลังที่ มีภายในตัวของแต่ละบุคคล ที่ จะทาให้เกิ ดการแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [6] แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดความอยากที่ จะ
ปฏิบตั ิงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเมื่อมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานก็จะทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจให้กบั การปฏิบตั ิงาน
ของตนเอง ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้
แล้ว พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล [17 - 19]
3. จากการวิเ คราะห์ ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ และแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอนพบว่า
ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ ปั จจัยค้ าจุนด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการ
ปฏิ บตั ิงาน และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านความเชื่ องโยงระหว่างโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลกับโรงพยาบาล
แม่ข่าย ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 61.9 ซึ่งปั จจัยค้ าจุนด้านชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว เป็ น
ปั จ จัย ที่ สาคัญ ในการปฏิ บัติ ง าน โดยสภาพความเป็ นอยู่ที่ จ ะทาให้บุค คลมี ความรู ้ สึ ก ดี ห รื อ ไม่ ดี ในช่ ว งเวลาที่ ได้
ปฏิบตั ิงาน และส่งผลต่อสภาพความเป็ นอยูท่ างครอบครัวส่ วนตัวอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงาน และการที่บุคคลถูกย้าย
ไปทางานในที่แห่งใหม่ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษา [20] ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ
เป็ นปั จ จัย ที่ สาคัญ ในการจัด ล าดับ ในการปฏิ บัติ ง านได้เ องตามที่ ต้ งั ใจ มี ค วามสานึ กในอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบตลอดจนอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษา [19 - 21] ปั จจัย
ค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการปฏิบตั ิงาน โดยสภาพที่ มีความเหมาะสมในการทางาน หรื อ
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นกายภาพ ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ ม สถานที่ ป ฏิ บัติ ง าน เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ วัสดุ อุ ป กรณ์ ความ
สะดวกสบายในการปฏิบตั ิงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความสมดุลของปริ มาณงานกับ
จานวนบุคลากร ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษา [20, 22] และในส่ วนปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ
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ด้านความเชื่องโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็ นช่องทางการติดต่อประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบของเครื อข่ายระหว่าง โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวิชาการ
เพื่อเป็ นการสนับสนุน และพัฒนางานวิชาการในการปฏิบตั ิงานทันตสาธารณสุ ข ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตลอดการ
จัดสัมมนางานวิชาการด้านทันตสาธารณสุขในเครื อข่ายระดับอาเภอ ระดับตาบล และการส่งเสริ มการส่งผลงานวิชาการ
ด้านทันตสาธารณสุขเข้าร่ วมในงานวิชาการต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษา [23 - 25]
เนื่ องจากการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งยังไม่มี
การศึกษาในส่ วนนี้ แต่มีผทู ้ ี่ศึกษาแล้วในส่ วนของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้เครื่ องมือวัดความสุขด้วย
ตนเอง (Happinometer) ซึ่ งจะช่ วยสร้ างความสุ ขและคุ ณภาพชี วิตในการทางาน และการมี ส่วนร่ วมในการกาหนด
บทบาทหน้าที่ รั บผิด ชอบของเจ้า พนัก งานทันตสาธารณสุ ข ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา แต่ จ ะมี แค่ก ารกาหนดบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง จะช่ ว ยในการวางแผน ก าหนดแนวร่ ว มกัน และการติ ด ตามการด าเนิ นงาน โดยได้คน้
กระบวนการในการดาเนิ นการที่จะเพิ่มบุคลากรด้านนี้ หรื อไม่ ถ้าไม่มีการผลิตเพิ่มจะมีกระบวนการในการรองรับยังไง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานด้านทันตสาธารณสุข พบว่าจุดเด่นของงานวิจยั คือระเบียบวิธีการวิจยั และผล
ที่ ไ ด้จ ากงานวิจัย คื อ Output ของวิจัย โดยจะประกอบด้วย ชี วิต ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว ความรั บ ผิ ด ชอบ สภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ความเชื่องโยงระหว่างโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถนาไปต่อ
ยอดในการทาวิจยั ครั้งต่อไปได้ ส่วนจุดด้อยหรื อข้อจากัด คือ งานวิจยั ค่อนข้างจะเน้นข้อมูลเชิงปริ มาณ อาจจะยังไม่ค่อย
ชัดเจนในบางประเด็น ควรมีการอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจในประเด็นนั้นๆ

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยค้ าจุนด้านชีวติ ความ
เป็ นอยู่ส่วนตัว โดยมีการจัดระบบการดาเนิ นงานให้เกิ ดผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผูป้ ฏิ บตั ิงานและ
ครอบครัวน้อยที่สุด
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ควรส่งเสริ มแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบให้กบั
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข โดยมีการจัดลาดับความสาคัญของการปฏิบตั ิงานก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการ
ปฏิ บตั ิงาน โดยการเพิ่มบุคลากรด้านทันตสาธารณสุ ขให้เพียงพอต่อภาระงานให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตาบล
4. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ ควรสนับสนุนให้เจ้าพนัก งานทันตสาธารณสุข
ได้รับการฝึ กอบรม เพื่อจะได้พฒั นาความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็ น
การส่งเสริ มให้บุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการให้บริ การในชุมชน
5. ส านัก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด ส านัก งานสาธารณสุ ขอาเภอ ควรพิ จ ารณาปรั บ ค่า ตอบแทนให้มี ความ
เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้เพิ่มมากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความสุ ขในการทางานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
2. ควรมีการศึ กษาการมีส่วนร่ วมในการกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล

กิตติกรรมประกาศ
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ตลอดจนเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่ วมมือแก่ผวู ้ จิ ยั
เป็ นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
1. The National Health Development Plan No. 12. National Health Development Plan No. 12 (2017-2021) Bangkok:
Ministry of Public Health; 2016. Thai.
2. Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary. National Strategic Plan for 20 years, Public Health Year
2018. Nonthaburi: Office; 2018. Thai.
3. Khon Kaen Provincial Health Office. Strategic health development plan A.E. 2017-2021. Khon Kaen: Khon Kaen
Provincial Health Office. [Photocopied]; 2017. Thai.
4. Sunee W, group. Guidelines for Dental Public Health Operations for Dental Personnel in the District Health
Promotion Hospital and Community Health Center. Nonthaburi: Department of Public Health Department of
Health; 2009. Thai.
5. Choochai S, group. Service Manual of District Health Promoting Hospital. 3rd ed. Bangkok: Organization
Veterans; 2010. Thai.
6. Herzberg F, Mausner B, Snyderman BB. The motivation to work. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers;
1993.
7. Khon Kaen Provincial Health Office. Summary information. Khon Kaen: Khon Kaen Provincial Health Office.
[Photocopied]; 2018. Thai.
8. Khon Kaen Provincial Health Office. Summary of Supervisory results Follow-up Evaluation of Public Health
Operations Khon Kaen Province, 2017. Khon Kaen: Khon Kaen Provincial Health Office. [Photocopied];
2017. Thai.
9. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York: Department of psychology
New York University; 1988.
10. Wiraporn R, Prachak B. The Performance of Dental Public Health Among Health Personnel at the Health Center
in Chaiyaphum Province. KKU Res J (GS).2009; 9(3): 42-50. Thai.
11. Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill. 1976.

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

57

12. Chantrasuwan S, Buatuan S. Social sciences research methodology. Khon Kaen: Department of sociology and
anthropology, Faculty of humanities and social sciences, Khon Kaen University; 2004. Thai.
13. Elifson Kirk W, Richard P. Runyon, and Audrey Haber. Fundamentals of SocialsStatistics. 2nd ed. New York:
McGraw-Hill, Inc.19; 1990.
14. Nuttapol Y, Prachak B, Surachai P. Critical Success Factors and Organizational Climate Affecting the Research for
Solving Health Problem of Public Health Officers at Sub- District Health Promoting Hospitals In Khon Kaen
Province. KKU Journal for Public Health Research, 2019; 19(1): 149-160. Thai.
15. Kosol S, Prachak B. Factors affecting the Community Health Center Performance of Sub-District Health
Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. Research and Development Health System Journal, 2016; 9(2): 268281. Thai.
16. Chiratthiti T, Prachak B. Factors Affecting the Performance of Financial Officers in Sub-district Health
Promoting Hospitals, Nakhon Ratchasima Province. KKU Res J (GS).2013; 13(1): 123-134. Thai.
17. Sirisa T, Prachak B. Factors Affecting Prevention and Control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma of
Health Personnel at Sub - District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. KKU Journal for Public
Health Research, 2018; 18(1): 49-61. Thai.
18. Santi U, Prachak B. Factors Affecting the Participation of Health Personnel in the Community Health Center
Implementation at Sub-District Health Promoting Hospitals in Kalasin Province. KKU Journal for Public Health
Research, 2017; 17(3): 64-76. Thai.
19. Sitisak K, Prachak B. Personal Characteristics and Motivation Affecting the Performance of Public Health
Administrators at the Municipality of Khon Kaen Province. KKU Res J (GS).2015; 15(4): 74-87. Thai.
20. Santi T, Prachak B. Surveillance and Rapid Response Performance of Health Personnel at Sub-district Health
Promoting Hospitals in Roi Et Province. KKU Res J (GS).2014; 14(1): 89-104. Thai.
21. Jirachaya K, Prachak B. Motivation affecting the Performance of Dental Health Officers at Sub-District Health
Promoting Hospitals in the Public Health Region 10. Thai Dental Nurse Journal, 2013; 24(1): 24-34. Thai.
22. Paratthakon W, Prachak B. Motivation and Organization Support Affecting to Drug Management of Health Care
Personnel at Sub-District Health Promoting Hospital in Sakon Nakhon Province. KKU Journal for Public Health
Research, 2017; 17(2): 37-48. Thai.
23. Taweelert C, Prachak B, Surachai P. Organizational Climate and Critical Success Factors Affecting Performance
of Family Care Team at Sub-District Level in Nongbua Lamphu Province. KKU Journal for Public Health
Research, 2018; 18(3): 124-135. Thai.
24. Suwichai T, Prachak B. Administrative factors and Critical success factors affecting surveillance and rapid
response performance of health personnel at sub-district health promoting hospitals, Khon Kaen Province. Journal
of the Office of DPC 7 Khon Kaen, 2018; 25(1): 23-34. Thai.
25. Kosol S, Prachak B. Factors affecting the Community Health Center Performance of Sub-District Health
Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. Research and Development Health System Journal, 2016; 9(2): 268281. Thai.

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

58

ตารางที่ 1 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างตัวแปรอิสระกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
1. ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้การสนับสนุนและ
ติดตาม
2. หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผนงาน
สนับสนุน
3. การลงมือปฏิ บตั ิในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและ
สมัครใจในการมีส่วนร่ วม
4. การสร้างความเข้าใจและกระตุน้ ให้เกิดความ
ร่ วมมือ
5. การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริ การ
6. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
แรงจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็ จในการทางาน
2. การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
ปัจจัยคา้ จุน
1. เงินเดือนและค่าตอบแทน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. การปกครองบังคับบัญชา
4. นโยบายและการบริ หาร
5. สภาพการปฏิบตั ิงาน
6. สถานภาพของวิชาชีพ
7. ความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน
8. ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
***Correlation is significant at the 0.001 level

การปฏิบัตงิ านของเจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระดับ
p-value
ของเพียร์ สัน (r)
ความสัมพันธ์
0.568***
< 0.001
ปานกลาง
0.427***
< 0.001
ปานกลาง
0.463***

< 0.001

ปานกลาง

0.484***

< 0.001

ปานกลาง

0.518***

< 0.001

ปานกลาง

0.510***
0.435***

< 0.001
< 0.001

ปานกลาง
ปานกลาง

0.730***
0.659***
0.561***
0.459***
0.591***
0.625***
0.434***
0.702***
0.390***
0.483***
0.401***
0.590***
0.587***
0.502***
0.516***
0.680***

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 ค่ า สถิ ติ วิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แบบขั้น ตอนของการการปฏิ บัติง านของเจ้าพนักงานทัน ตสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร

B

Beta

T

p-value

R

1. ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
0.325 0.400 5.398 < 0.001 0.680
2. ความรับผิดชอบ
0.209 0.256 3.377
0.001
0.748
3. สภาพการปฏิบตั ิงาน
0.168 0.207 2.785
0.006
0.775
4. ความเชื่องโยงระหว่าง
0.104 0.151 2.292
0.024
0.787
โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย
ค่าคงที่ 0.801, F = 43.391, p-value < 0.001, R = 0.787, R2 = 0.619, R2adj = 0.604

R

2

0.463
0.559
0.600
0.619

R adj
2

0.458
0.551
0.589
0.604

R2
change
0.096
0.041
0.019

