รายงานวิจยั
เรื่อง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ุ
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชี พ
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ สํ านักอนามัย กรงเทพมหานคร
ุ

คณะผ้ ูวจิ ยั
นางศรีวรรณา
นางวรพร
นางวรนชุ
นางยพดี
ุ
นางวิไลพร
นางสาวโสมจรรย์
นางปิ ยะฉัตร
นางกาญจนา

ตันศิริ
ชาวสวนเจริญ
เนตรพิศาลวนิช
เชาวณาพรรณ์
มหัทธนาภิวฒ
ั น์
เตชะวรวฒิ
ุ
วงษ์ พทธิ
ุ คณ
ุ
อนตริ
ุ ยะ

ผู้อาํ นวยการกองการพยาบาลสาธารณสขุ
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั และเผยแพร่
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 5
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 28
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 33

รายงานวิจยั
เรื่อง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ุ
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชี พ
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ สํ านักอนามัย กรงเทพมหานคร
ุ

คณะผ้ ูวจิ ยั
นางศรีวรรณา
นางวรพร
นางวรนชุ
นางยพดี
ุ
นางวิไลพร
นางสาวโสมจรรย์
นางปิ ยะฉัตร
นางกาญจนา

ตันศิริ
ชาวสวนเจริญ
เนตรพิศาลวนิช
เชาวณาพรรณ์
มหัทธนาภิวฒ
ั น์
เตชะวรวฒิ
ุ
วงษ์ พทธิ
ุ คณ
ุ
อนตริ
ุ ยะ

ผู้อาํ นวยการกองการพยาบาลสาธารณสขุ
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั และเผยแพร่
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 5
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 28
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ 33

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กองการพยาบาลสาธารณสขุ สํ านักอนามัย กรงเทพมหานคร
ุ
พ.ศ. 2551
รายงานวิจยั :

ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนบคคล
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ุ
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพยาบาลวิชาชีพ
ศนย์
ู บริการสาธารณสขุ สํ านักอนามัย กรงเทพมหานคร
ุ

หน่ วยงานวิจัย :

กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร

คณะผู้วจิ ัย

:

นางศรี วรรณา
นางวรพร
นางวรนุช
นางยุพดี
นางวิไลพร
นางสาวโสมจรรย์
นางปิ ยะฉัตร
นางกาญจนา

ตันศิริ
ชาวสวนเจริ ญ
เนตรพิศาลวนิช
เชาวณาพรรณ์
มหัทธนาภิวฒั น์
เตชะวรวุฒิ
วงษ์พทุ ธิคุณ
อนุตริ ยะ

ผูอ้ าํ นวยการกองการพยาบาลสาธารณสุ ข
หัวหน้าฝ่ ายวิจยั และเผยแพร่
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
นักวิชาการพยาบาล 7 ว
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 5
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 28
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 33

่
การวิจยั นี เป็ นสวนหนึ
่ งของการฝึ กอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านการวิจยั และประเมิ นผล
โดยกองพัฒนาระบบสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร

กิตติกรรมประกาศ
่
่ ยิ่ง จาก
รายงานการศึก ษาวิจ ยั ฉบับ นี สํา เร็ จ ลุล่วงได้ ด้ว ยความกรุ ณ าและชวยเหลื
อ อยางดี
ํ งใจตลอดจนแกไข
้
รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ตยา เพ็ญศิ รินภา อาจารย์ที่ปรึ กษาผูซ้ ่ ึ งให้แนวคิด กาลั
่
่ ่ จนทํา ให้ ร ายงานวิ จ ัย ฉบับ นี สํ า เร็ จ ลงได้อ ยางสมบู
ข้อ บกพรองตางๆ
ร ณ์ คณะผู ้วิ จ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
กราบขอบพระคุ ณ คุ ณ วรณิ ช พัว ไพโรจน์ หัว หน้าพยาบาลศู น ย์บริ การสาธารณสุ ข 53
เรื ออากาศโทหญิงทศพร ศรี บริ กิจ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 35 ที่ได้เสี ยสละเวลาตรวจ
้
่ ที่ ร่ วมกนให้
ั ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็ น และ
แกไขเครื
่ องมื อในการทําวิจยั และ ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกทาน
่ ที่ปฏิบตั ิงานที่
ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ข้าราชการสายงานพยาบาลทุกทาน
่ อ เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทําให้การวิจยั ครังนี
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขซึ่งได้ให้ความรวมมื
สําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี
่ ่ ใ ห้
สุ ด ท้า ยนี ค ณะผู ว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ พี่ๆ น้อ งๆ กองการพยาบาลสาธารณสุ ข ทุ ก ทานที
ํ งใจ และความปรารถนาดี ม าตลอด จนกระทั่ง งานวิ จ ัย นี สํา เร็ จ ลุ ล่ วงลงได้ด้ว ยดี จึ ง ขอกราบ
กาลั
่ มา ณ ที่นีดว้ ย
ขอบพระคุณทาน
คณะผูจ้ ดั ทํา
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
1

หนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย

9

ก

บทคัดยอ
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และหาความสัมพันธ ระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ ของพยาบาลวิชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร กลุม ตัว อย า ง คือ พยาบาลวิ ช าชีพ ทุ ก คนที่
ปฏิบัติง านที่ ศู น ย บ ริก ารสาธารณสุข 68 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 446 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม 1ชุด จํานวน 42 ขอ ประกอบดวย ดานปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ตามทฤษฎีสองปจจัย (Two –Factors Theory) ของเฮอรซเบอรก
เมาสเนอร และ ซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50) ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน รวมทั้งสอบถามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือจากผูทรงคุณวุฒิและนํา ไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะ
ใกล เ คี ย งกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 30 คน วิเ คราะหค  า ความเชื ่อ มั ่ น ของเครื ่อ งมือ โดยคํ า นวณ
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ 0.80 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2551 ไดขอมูลครบถวนและนํามาวิเคราะห
ขอมูลตามระเบีย บวิธีทางสถิติ โดยใช โปรแกรมสํา เร็จ รูป แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน และไคสแคว
ผลการวิจัย พบวา
1) ปจ จัย สว นบุ คคล ของพยาบาลวิชาชีพ ศูน ยบริการสาธารณสุข พบวา อายุเฉลี่ย ของ
พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข คือ 46.19 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
รอยละ 86.3 มีประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน เฉลี่ย 14.12 ป
2) ปจจัยดานลักษณะงาน ดานงานหลักที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
มากที่สุด คือ งานบริการในชุมชนรอยละ 38.0 และมีจํานวนงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน เฉลี่ย 2.70 งาน
3) ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข พบว า
โดยรวมอยูในระดับสูง ( Χ = 3.71 SD = 0.28) จําแนกเปนปจจัยจูงใจอยูใ นระดับสูง ( Χ = 3.75 SD = 0.29)
และปจจัยค้ํา จุนอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.67 SD = 0.37)
1.1 ปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวา ดานความสําเร็จของงาน
ดานการยอมรับนับถือ ดานโอกาสกาวหนาในงานอยูใ นระดับสูง ( Χ = 4.06 SD = 0.46, Χ = 3.94 SD = 0.43
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และ Χ = 3.85 SD = 0.66 ตามลําดับ) ในขณะที่ดานลักษณะงาน และ ดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
ปานกลาง ( Χ = 3.54 SD = 0.50 และ Χ = 3.32 SD = 0.46 ตามลําดับ)
1.2 ป จ จัย ค้ําจุน ในการปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชีพ พบวา ด า นตํา แหน ง หน าที่
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูใน
ระดับสูง ( Χ = 4.22 SD = 0.52 , Χ = 3.95 SD = 0.46 , Χ = 3.88 SD = 0.57 และ Χ = 3.79
SD = 0.56 ตามลําดับ) ในขณะที่ดานความเปนอยูสวนตัว ดานนโยบาย และ การบริหารงาน ดานความ
มั่นคงในงาน ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา และดานเงินเดือนและคาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.61 SD = 0.82, Χ = 3.59 SD = 0.45, Χ = 3.59 SD = 0.45 , Χ = 3.26 SD = 0.61 และ
Χ = 3.04 SD = 0.77 ตามลําดับ)
4) อายุ มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ในภาพรวม และจําแนกตามปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน (r = 0.123, 0.106 และ 0.125) เมื่อจําแนก
ตามรายดาน พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับ ดานความสําเร็จของงาน (r = 0.163)
ดานการยอมรับนับถือ (r = 0.157) ดานเงินเดือนและคาตอบแทน (r = 0.134) ดานความมั่นคงในงาน (r = 0.109)
ดานตําแหนงหนาที่ (r = 0.126) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ป จ จุ บั น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม และจําแนกตามปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน (r = 0.040,
0.056 และ 0.056 ตามลําดับ) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาประสบการณมีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ํากับดานความมั่นคงในงาน (r = 0.121) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (X2 = 0.79)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด า นงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวม (X2 = 14.62) และเมื่อจําแนกเปนปจจัย พบวางานหลักที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
มีค วามสัม พัน ธกับ ปจ จัย จูง ใจ (X2 = 14.268) แตไ มมีค วามสัม พัน ธกับ ปจ จัย ค้ํา จุน (X2 = 6.586)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมพบวาหัวหนาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานหลักใน
คลินิกพิเศษ งานบริการในโรงเรียน งานบริการในชุมชน และงานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง เรียงตามลําดับ (71.1% , 68.4 % , 65.3 % ,53.1% และ
51.1%) ในขณะที่ปฏิบัติงานในคลินิกสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับต่ํา (59.1 %)
8) ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานจํานวนงานที่รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวม และจําแนกตามปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (r = 0.043, 0.026 และ 0.053
ตามลําดับ) มีเพียงปจจัยค้ําจุนดานความเปนสวนตัวที่มีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับ จํานวนที่
รับผิดชอบ (r = – 0.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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9) ขอเสนอแนะ รอยละ 70.00 ควรใหมีแนวทางปฏิบัติงานที่มีระบบและความชัดเจนของ
ขอบเขตความรับผิดชอบงานหลัก ระบบมอบหมายงานและทดแทน ของพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 42.86
ควรใหมีการเพิ่มเงินพิเศษสําหรับตําแหนงดานสาธารณสุข (พตส.) ของพยาบาลวิชาชีพใหเทียบเคียงกับ
วิชาชีพใกลเคียง รอยละ 39.64 มีระบบ ความชัดเจน และใหความสําคัญในความกาวหนาในงานและ
วิชาชีพที่เปนธรรมและโปรงใส รอยละ 30.77 ควรใหมีการเพิ่มบุคลากรและระบบมอบหมายงาน
ทดแทน และการบริหารจัดการบุคลากรสายงานพยาบาลที่ดี รอยละ 25.64 คิดวากองตางๆควรมีการบูรณาการงาน
กอนนําลงสูภาคปฏิบัติ และปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจและคาครองชีพ รอยละ 24.60

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานคร ศูนยกลางแหงความเจริญในทุกๆ ดาน มีการพัฒนาและเจริญเติบโต
ทุกอยางไมหยุดนิ่ง ดวยวิสัยทัศนและนโยบายที่มุงมั่นใหกรุงเทพมหานครเปนองคกรบริหารสวน
ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยประโยชนตอประชาชน โดยไดแปลงยุทธศาสตรการพัฒนา
9 ประการ ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548- 2551 คือ 1. ยุทธศาสตรการแกไขและ
บรรเทาปญหาจราจร ดวยการจราจรทางเลือกและระบบอัจฉริยะ 2. ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอม
และการอนุรัก ษพ ลัง งาน 3. ยุท ธศาสตรก ารเสริม สรา งความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณะภัย
4. ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มาตรฐานสําหรับคนทุกวัย
5. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 6. ยุทธศาสตรการ
สงเสริมเศรษฐกิจเมืองและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 7. ยุทธศาสตรการวางผังเมืองและ
พัฒนาเมืองเพื่อความสวยงาม นาอยูอยางยั่งยืน 8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
9. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการปฏิบัติดวย
หลายวิธีการหลายมิติ เพื่อใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตดีๆ ที่ลงตัวขับเคลื่อนการบริหารงานตามแนวทางการ
พัฒนากรุงเทพฯ สูเมืองนาอยู อยางยั่งยืน (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2548:14 – 16)
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสําคัญของนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม มิติดานคุณภาพชีวิต
ที่มุงเนนใหคนกรุงเทพฯ มีความสุขอยางพอเพียง มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ปลอดภัยในการสัญจร
การเขาถึงการใชบริการอยางทั่วถึง ทั้งดานการศึกษา การแพทย สาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
ตลอดจนการบริการที่ดีของสํานักงานเขต ดังนั้นสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แหง ตองใหความสําคัญ และใหการสงเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการที่
มีคุณภาพในทุก ๆ มิติของการใหบริการ คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสภาพของประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด โดยเนนพัฒนาคนใหมพี ฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ใหบริการที่มีคุณภาพ มีความเปนธรรมและครอบคลุม อยางทั่วถึง
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พยาบาลวิชาชีพ เปนบุคลากรหลักของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
มีบทบาทรับผิดชอบงานครบทั้ง 4 มิติ คือการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งงานอื่นๆของศูนยบริการสาธารณสุข ซึ่งมอบหมายใหปฏิบัติเพื่อผลักดัน
ตามนโยบายของสํานักอนามัย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แหง
ทั่วกรุงเทพมหานคร จะตองมีทักษะ ความรู ความชํานาญเฉพาะทางดานสาธารณสุข โดยสามารถประยุกต
ความรูตาง ๆ มาใชในการบริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา และเครือขายอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางาน
โดยตองรับผิดชอบงานตลอด 24 ชั่วโมง ในดานการควบคุมปองโรคติดตอ การออกหนวยสงเสริม
สุขภาพ การออกหนวยปฐมพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงขณะปฏิบัติงาน เชน การเสี่ยง
ตอการติดโรคติดตอ เสี่ยงตอการถูกสุนัขกัดในชุมชน เสี่ยงตอการถูกจี้ปลนในชุมชน เปนตน เงินเดือนนอย
ทํางานหนักเกินไปเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น นอกจากนี้ยังมีโอกาสกาวหนาในงานนอย ทําใหเกิดความ
ไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50)
ไดเสนอทฤษฎี 2 ปจจัย (Two –Factors Theory) คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน สําหรับ อธิบายความพึง
พอใจที่ทําใหบุคคลทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ปจจัยทั้ง 2 ประเภทคือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมี
ความสั ม พัน ธ กั บ ความชอบและไม ช อบของงานของแตล ะบุค คล ซึ่ ง ป จ จัย จูง ใจ ประกอบดว ย
ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในงานที่จะทําให
บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจ และทุ ม เทให กั บ การปฏิ บั ติ ง านให สํา เร็ จ อี ก ประการหนึ่ ง ป จ จั ย ค้ํา จุ น
ประกอบดวย เงินเดือน และคาตอบแทน นโยบายและการบริหารงาน การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน
ความสัม พัน ธ ร ะหว า งบุค คล สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน โอกาสที่ จ ะไดรั บ ความกา วหนา
ตําแหนงหนาที่ และความเปนสวนตัว ซึ่งถาขาดหายไปจะทําใหบุคคลไมพึงพอใจตอการทํางาน และ
การที่บุคคลจะทุมเทใหงานสําเร็จลุลวงไดดี
คณะผูวิจัยในฐานะบุคลากรสายงานพยาบาล ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญของศูนยบริการสาธารณสุข ที่มีความสําคัญ
ในการที่จะทําใหการบริการของศูนยฯ เปนไปอยางมีคุณภาพไดตามมาตรฐานการบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุ ข และเป น ที่ พึง พอใจของประชาชนกรุง เทพมหานคร ดัง นั้น จึง มีค วามสนใจเกี่ย วกับ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนําแนวคิดนี้
ไปพัฒนา ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ และงานวิจัย เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและประชาชนตอไป
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ปญหาในการวิจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุข
เปนอยางไร และมีความสัมพันธกับ ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไม อยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึ ก ษาปญหา อุ ปสรรคและขอ เสนอแนะในการปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงานที่
ศูนยบริการสาธารณสุขป จจุ บั น มี ค วามสั มพัน ธกั บความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชี พ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจในการปฎิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย อยางนอย 1 ป
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจํากัด คือ ตั้งแตวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2551

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. พยาบาลวิ ช าชี พ หมายถึ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร มีบทบาทรับผิดชอบงานทั้ง 4 มิติ คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ ไดแก อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน
2.1 อายุ หมายถึง อายุ ที่นับเปนจํานวนป บริบูรณ (เศษ 6 เดือน นับเปนหนึ่งป)
2.2 ระดับการศึ ก ษา หมายถึง การจบการศึ ก ษาขั้น สูงสุด ของพยาบาลวิ ชาชีพ
โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา
2.3 ประสบการณ ใ นการปฏิบัติ งาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติ งานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน นับตั้งแตเริ่มตนทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขนั้น ๆ
จนถึง วันที่ตอบแบบสอบถาม
3. ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
ประกอบดวย ลักษณะงานหลักที่รับผิดชอบ และจํานวนงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 งานหลัก ที่ รับผิดชอบ หมายถึง งานในหนว ยงาน ซึ่ งพยาบาลวิ ชาชี พ ไดรับ
มอบหมายให ร ับ ผิด ชอบเปน งานหลัก ประกอบดว ย หัว หนา พยาบาล งานตรวจโรคทั ่ว ไป
งานคลินิกพิเศษ งานสงเสริมสุขภาพ งานบริการในชุมชน และงานบริการในโรงเรียน (โดยเปนงาน
ที่ปฏิบัติมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนั้นปฏิบัติงานพิเศษที่ไดรับ) รายละเอียดงานหลักที่
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพที่ศูนยบริการสาธารณสุข ดังนี้
3.1.1 หั ว หน า พยาบาล หรือ ผูปฎิบัติห นาที่แ ทนหัว หนา พยาบาล หมายถึง
งานบริหารจัดการบริการพยาบาล และพัฒนาวิชาการ โดยวางแผน จัดระบบงาน จัดสรรทรัพยากร
มอบหมายงานแกบุคลากร นิเทศงาน ประเมินผลงาน และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติการพยาบาลที่มี
คุณภาพสูง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาสรางสรรคงานใหมีความเหมาะสมคลองตัวทันสมัย มีการ
พัฒนาบุคลากร สงเสริมการสอนสุขภาพแกผูปวย ญาติและชุมชน สงเสริมงานดานเอกสารและงานวิจัย
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ทางการพยาบาล และสงเสริมกิจกรรมวิชาชีพทั้งในองคกรสุขภาพ ในชุมชน และในองคกรวิชาชีพ
ตามนโยบายของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3.1.2 งานตรวจโรคทั่ว ไป หมายถึง งานบริก ารในคลินิกตรวจโรคทั่ว ไป
โดยใหบริการดานการตรวจรักษาโรคเบื้องตน และบริการพยาบาลในหองปฏิบัติการพยาบาล
3.1.3 งานคลินิกพิเศษ หมายถึง งานบริการในคลินิกพิเศษตางๆ ของศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดแก
• คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหบริการตรวจรักษาโรค โดย
แพทยเฉพาะทาง และมีบริการตรวจคลื่นหัวใจดวยไฟฟา
• คลินิกเบาหวาน ใหบริการตรวจน้ําตาลในเลือดและรักษาตอเนื่อง
• คลินิกวัณโรค เปนการรักษา โดยกลวิธี DOTS ในกลุมผูรักษาวัณโรค
โดยไมเสียคาใชจาย มีการติดตามผูปวยที่บานในรายที่ขาดการรักษาอยางใกลชิดเพื่อใหผูปวยไดรับการ
รักษาอยางตอเนื่อง
• คลินิกกามโรค ใหบริการกลุม เสี่ยงตอโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ
มีการตรวจภายใน รักษาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• คลินิกนิรนาม ใหบริการแกผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และประชาชนทั่วไป โดยไมตองแจงชื่อและที่อยู
• คลิ นิ ก โรคผิวหนัง ตรวจรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง
• คลินิกผูสูงอายุ ใหบริการตรวจสุขภาพ จัดโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ
แกผูสูงอายุ
• คลินิกสุขภาพจิต โดยทีมงานสุขภาพจิต โดยมีบริการจัดโปรแกรม
การรักษา และฟนฟูสภาพตลอดจนติดตามเยี่ยมผูปวยที่สง ตอจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพจิต (Hot Line) เพื่อคลายเครียด
• คลินิกยาเสพติด ใหบริการบําบัดรักษาและปองกัน ใหแก ผูติดยาเสพติด
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
• งานในสถานรับ เลี้ ย งเด็กกลางวัน โดยใหบริการเด็ ก ก อ นวั ย เรีย น
เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต และไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตอง รวมทั้งใหการชวยเหลือเด็กที่พบปญหาดาน
สุขภาพ และโภชนาการ
3.1.4 งานสงเสริ มสุขภาพ หมายถึง งานบริก ารในคลินิก สงเสริ มสุขภาพ
โดยพยาบาลวิชาชีพ ไดแก คลินิกฝากครรภ คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี ฯลฯ
3.1.5 งานบริ ก ารในชุมชน หมายถึง งานบริก ารพยาบาลในชุ มชน เป น การ
ใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก สนับสนุนการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองแกประชาชนทุกกลุม
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อายุ ผูปวย ครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคและการเจ็บปวยที่บานใน
รูป แบบของ เวชศาสตรค รอบครัว ครอบคลุม การใหก ารพยาบาลโรคทั ่ว ไป และโรคเรื ้อ รัง
การพยาบาลเพื่อสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน และควบคุมโรค การฟนฟูสภาพรวมทั้งการบริการดาน
การประสานงานเพื่อรับและสงตอผูปวยระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1.6 งานบริการในโรงเรียน หมายถึง งานบริการพยาบาลอนามัยโรงเรียน
ดําเนินการโดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบดานการใหบริการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน โดยจัดกิจกรรมใหบริการอนามัยโรงเรียนไดแก การใหสุขศึกษา
การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ การใหภูมิคุมกันโรคและปองกันโรค การตรวจสุขภาพ
นั ก เรี ย นกลุ ม เป า หมาย การรั ก ษาพยาบาลหรื อ ส ง ต อ และติ ด ตามเยี่ ย มนั ก เรี ย นที่ พ บป ญ หา
การสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน การอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน การประปา
และโภชนาการ การดําเนินโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพนักเรียน
3.2 จํานวนงานที่รับผิดชอบ หมายถึง จํานวนงานที่พยาบาลวิชาชีพ ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบที่ศูนยบริการสาธารณสุข
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน
ตามทฤษฎีสองปจจัย (Two –Factors Theory) ของเฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg,
Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50) ไดแก
4.1 ป จ จัย จู ง ใจ หมายถึง ป จ จัย ที่เ ปน แรงกระตุน หรือสงผลใหพยาบาลวิ ชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติทางบวก และพึงพอใจในงาน ซึ่ง
สงผลใหผลผลิตของงานเพิ่มขึ้น ประกอบดวยความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในงาน โดยวัดจากการรับรูของพยาบาลวิชาชีพศูนยบริการสาธารณสุข
ที่มีตองานที่รับผิดชอบดังนี้
4.1.1 ความสําเร็จของงาน หมายถึง การรับรูถึงความสามารถปฏิบัติงานไดเปน
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค มีความภูมิใจในความสําเร็จของงาน
4.1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับรูถึงการไดรับการยอมรับในการ
ปฏิบัติงานของผู บั งคั บบัญชา ผู รว มงาน และผูใ ตบั งคับบั ญชา ซึ่งแสดงออกโดยการยกย องชมเชย
การยอมรับฟงความคิดเห็น
4.1.3 ลักษณะงาน หมายถึง การรับรูถึงงานการพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุ ข เป นงานที่ นาสนใจ งานที่สรางสรรค งานที่ท าทายความสามารถ ตองใชทั กษะเฉพาะ
กอใหเกิดความคิด ริเริ่มสรางสรรค
4.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรูถึงการไดรับมอบหมาย ใหรับผิดชอบงาน
โดยมีอํานาจการรับผิดชอบงาน ไดเต็มที่ มีอํานาจในการตัดสินใจ ปฏิบัติงานไดอยางมีอิสระ
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4.1.5 โอกาสกาวหนาในงาน หมายถึง การรับรูถึงโอกาสที่จะไดรับการเลื่อน
ตําแหนง ไปสูระดับที่สูงกวา โอกาสที่จะไดรับการพิจารณาความดีความชอบ ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน
4.2 ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชวยปองกันความไมพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ปจจัยนี้ไมทําใหผลผลิตมากขึ้น แตปองกันมิใหผลผลิตลดลง ประกอบดวย เงินเดือนและคาตอบแทน
นโยบายและการบริหารงาน การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี้
4.2.1 เงิ น เดือ นและค าตอบแทน หมายถึง การรับรูถึงความเหมาะสมของ
ค า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ง านที่เ ป น รู ป ตัว เงิ น หรื อ สวั สดิ ก ารต า งๆ ที่ พ ยาบาลวิ ช าชีพ ศู น ย บริ ก าร
สาธารณสุขจะไดรับ
4.2.2 นโยบาย และการบริหารงาน หมายถึง การรับรูถึงความเหมาะสมของ
นโยบายของหนวยงาน การจัดระบบงาน ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร การเปดโอกาสให
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของหนวยงาน
4.2.3 การบังคับบัญชา หมายถึง การรับรูความสามารถในการบังคับบัญชาของ
ผูบริหารระดับสูงในการดําเนินงาน กระบวนการควบคุมติดตามงานของผูบังคับบัญชา รวมถึง การให
คําแนะนําหรือมอบหมายความรับผิดชอบตางๆ
4.2.4 ความมั่นคงในงาน หมายถึง การรับรูถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความยั่งยืนของอาชีพ ความมั่นคงขององคกร
4.2.5 ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การรับรูถึงการมีความสัมพันธอันดี
ตอกั น ในการอยู รวมกั น เป นความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลในหน ว ยงาน ผูบั งคั บบัญชา และเพื่ อน
รวมงาน ในดานการชวยเหลือเกื้อกูล ความเปนมิตร การปรึกษาหารือ และการเปนสวนหนึ่งของกลุม
4.2.6 สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึงความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ทางกายภาพรวมไปถึง เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวนบุคลากร
4.2.7 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา หมายถึง การรับรูถึงการไดรับการเลื่อน
ตําแหนงตามบันไดวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุขที่จะไดรับ
4.2.8 ตําแหนงหนาที่ หมายถึง การรับรูถึงความมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรีของวิชาชีพ
ที่เปนที่ยอมรับของสังคม
4.2.9 ความเปนสวนตัว หมายถึง การรับรูถึงความรูสึกดี หรือไมดีในการทํางาน
ที่มีผลกระทบตอชีวิตสวนตัว หรือการดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัว
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น แนวทางในการสรา งเสริ มความพึ ง พอใจในการปฏิบัติ ง านที่ มีผ ลตอ การบริก าร
พยาบาลสําหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอไป
2. สามารถรักษาพยาบาลวิชาชีพใหคงอยู เปนการลดอัตราการลาออก โอนยายของพยาบาล
วิชาชีพ ของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
3. เป น แนวทางในการสรางเสริ มศั ก ยภาพ และสรางแรงจูงใจของพยาบาลวิชาชีพของ
ศูนยบริการสาธารณสุข
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 งานหลักที่รับผิดชอบ
• หัวหนาพยาบาล
• งานตรวจโรคทั่วไป
• งานคลินิกพิเศษ
• งานสงเสริมสุขภาพ
• งานบริการในชุมชน
• งานบริการในโรงเรียน
2.2 จํานวนงานที่รับผิดชอบ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
• ปจจัยจูงใจ
• ปจจัยค้ําจุน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1.2 องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือ ความพึงพอใจในการทํางานตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา
“Job Satisfaction” ได มี ผูใ ห ค วามหมายของความพึง พอใจในการปฏิบัติ ง านไวห ลายความหมาย
ดังตอไปนี้
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 98) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ภาวะของความรูสึกที่ดีหรือภาวะของอารมณที่ดี ซึ่งมีผลมาจากประสบการณของบุคคลในการ
ทํางาน ภาวะความรูสึกที่ดีนี้จะมีมากหรือนอย ขึ้นอยูกับการทํางานของบุคคลนั้น ไดสนองความตองการ
ทางดานรางกาย และจิตใจของบุคคลมากนอยเพียงใด
สมเดช มีทรัพย (2541: 11) กลาวไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกรัก
ชอบเปนสุขใจในการปฏิบัติงาน และมีความตองการที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการอยางดีที่สุด ทั้งนี้ความพึงพอใจดังกลาวเกิดจากการที่ผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองความ
ตองการของตนเอง ทั้งจากงานและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของงานนั้น ๆ ในทิศทางที่ตนเองปรารถนา
สมพงษ ชิงดวง (2542: 9) กลาวไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่
ดีตอการปฏิบัติงาน ไดแกสภาพการทํางานดี สวยงาม ระบบงานดี เพื่อนรวมงานดี ผูบังคับบัญชาดี
จะกอใหเกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพของตนใหเขากับสภาพสังคมทั้งภายใน
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และภายนอกองค การได ดั งนั้นเมื่อบุคคลสามารถปรับตัวใหเ ขากับสังคม ทั้งภายในและภายนอก
องคการ และสามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานได ยอมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หทัยรัตน ประทุมสูตร (2542: 8) สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องของ
ความรูสึกหรือทัศนคติในทางบวกของบุคคล ที่มีตอการทํางานซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน โดยปจจัยเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งทางดานรางกาย และ
จิตใจไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามความพึงพอใจของบุคคลไมมีวันสิ้นสุด อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
ตามกาลเวลา และสภาพแวดลอม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแลวก็ได
ฉะนั้นผูบริหารจําเปนที่จะตองสํารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เพือ่ ให
งานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไวขององคกรหรือหนวยงาน
วิชัย แหวนเพชร (2543: 136) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะของ
อารมณ ความรู สึ ก และเจตคติ ของบุ คคลที่ มี ต องานที่ เขาปฏิ บั ติ อยู โดยแสดงออกมาเป นความสนใจ
กระตือรือรน เต็มใจ และสนุกราเริง ดังนั้นเมื่อผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาํ แลว เขาก็จะ
มีความพยายามอุตสาหะ มีความสุขกับงานที่ทํา มีความรับผิดชอบและมุงมั่นจนงานนั้นสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
ลาวัลย จิรนาท (2545: 10) สรุปวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกนึก
คิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานที่จําเปนไปในทางบวก อันมีผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานซึ่งทําใหเพิ่มผลผลิตในงานใหสูงขึ้น เชน ลักษณะงาน ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวาง
เพื่ อ นร ว มงาน สวั ส ดิ ก าร สภาพแวดล อ ม และบุ ค คลมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทํ า ให ง านนั้ น สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคขององคการ
อารีย ขํานุรักษ (2546: 8) สรุปวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนความรูสึกหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการในปจจัย
ตาง ๆ ทั้งทางดานจิตใจและวัตถุ ทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพตองานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานในเชิงบวก ซึ่งมีผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานไดแก
ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในงาน ตลอดจน
ปจจัยที่ชวยปองกันความไมพึงพอใจไดแก เงินเดือน และคาตอบแทน นโยบายและ การบริหารงาน
การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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1.2 องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เฟลดแมน และ อารโนลด (Feldman and Arnold, 1983 อางถึงใน ชยุต ธิมามนตรี 2543: 7-8)
ไดจําแนกองคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รายได หรือ คาจาง โดยพิจารณาทั้งดานปริมาณคาจาง ความยุติธรรม หรือ ความเสมอภาค
ของคาจางที่ไดรับ และวิธีการจายคาจาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผลมาจากคาจางมากกวา
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ คาจาง เปนตัวบงชี้ความพึงพอใจในการทํางาน ดังนี้
1.1 เงินเปนปจจัยที่ชวยในการตอบสนองความตองการที่จําเปนของบุคคลอื่นได
โดยนําไปใชจายแลกกับอาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุงหม และ สิ่งพักผอนหยอนใจตาง ๆ นอกที่ทํางาน
1.2 เงิ น เปน สัญลัก ษณ ของความสํา เร็จ และเปน ที่ยอมรับ ผู ปฏิบัติ ง านมัก มี
ความรูสึกวา คาจางที่ไดรับเปนผลสะทอนมาจากความสนใจของฝายบริหาร
2. การกํากับดูแล เกี่ยวของกับรูปแบบการบังคับบัญชา การกํากับดูแลเรื่องการทํางาน
มนุษยสัมพันธ และทักษะทางการบริหาร ความเปนผูนําที่สัมพันธกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ผูนําที่เห็นอกเห็นใจ หรือ หัวหนาที่สนับสนุนและใหความสนใจเรื่องราว
ของผูใตบังคับบัญชาจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
2.2 ผูนําที่เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานสูง
3. ลักษณะงาน ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่สําคัญและความนาสนใจของงาน ซึ่งจะเกีย่ วของ
กับทักษะ ความถนัดเฉพาะกับความสามารถที่ใชในการทํางาน โอกาสที่ไดเรียนรูสิ่งใหมความยากงาย
ของงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทํางานไดสําเร็จ ความซ้ําซากของงาน และโอกาสที่จะดําเนินงานได
เองตลอดกระบวนการ
4. เพื่อนรวมงานความรูความสามารถของเพื่อนรวมงาน การชวยเหลือและความเปน
มิตรซึ่งกันและกัน เปนองคประกอบสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางาน กลุมทํางาน
เปนแหลงของความพึงพอใจ ซึ่งเปดโอกาสใหสมาชิกมีความสัมพันธตอกันสมาชิกที่ไมคอยมีโอกาส
พูดคุยกับเพื่อนรวมงานจะมีความรูสึกไมพึงพอใจ และมีแนวโนมจะลาออกจากงาน กลุมทํางานยังเปน
แหลงสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อสมาชิกมีทัศนคติและคานิยมคลายคลึงกัน ทัศนคติ
ที่คลายคลึงกันจะทําใหความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในแตละวันลดนอยลง นอกจากนั้นความรูสึกวาเปนที่
ยอมรับนับถือจากกลุมยังมีความสัมพันธอยางสูงตอความพึงพอใจ
5. โอกาสกาวหนาในการทํางาน พิจารณาดานความยุติธรรมและเปนไปตามกฎเกณฑ
โดยทั่ว ไปการเลื่อ นตํา แหนง จะทํา ใหมีก ารเปลี่ย นแปลงตอ บุค คลในเรื่อ งการควบคุม ลัก ษณะงาน
เพื่อนรวมงาน และคาจาง ความปรารถนาที่จะกาวหนาหมายถึง ความตองการที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตองการสถานภาพทางสังคม ตองการพัฒนาจิตใจใหเปนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและตองการความเปนธรรม
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6. สภาพการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางไร
ก็ตาม สภาพการทํางานมีผลตอความพึงพอใจคอนขางนอย ลักษณะตาง ๆ ไดแก ชั่วโมงการทํางาน
เวลาหยุดพัก บริเวณที่ทํางานอุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ แสงเสียง และอุปกรณเครื่องมือที่
เหมาะสม ลวนมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ผูปฏิบัติงานพอใจสภาพการทํางานที่ดี เพราะสภาพการทํางานที่ดีกอใหเกิด
ความสบายทางกาย สภาพการทํา งานที่ ไ มดี ซึ่ งมี ผ ลต อสุ ข ภาพกาย เชน อากาศรอ นมากเกิน ไป
แสงสวางนอยเกินไป อากาศไมบริสุทธิ์ และการถายเทอากาศไมดีเปนตน
6.2 สภาพการทํางานที่ดีจะเอื้ออํานวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพราะไมมีสิ่งรบกวน เครื่องมือ และอุปกรณที่เหมาะสม จะชวยใหการทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
กิลเมอร (Gilmer, 1967: อางถึง ใน ชวณิชย ทองแกว 2543:8) เสนอแนวคิด เกี่ย วกับ
องคประกอบที่จะเอื้ออํานวยตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคล 10 ประการ คือ
1. ความมั่งคงปลอดภัย ไดแก ความมั่งคงในการทํางาน และการไดรับความเปน
ธรรมจากผูบังคับบัญชาทําใหเกิดความพอใจในงาน
2. โอกาสกาวหนาในงาน ไดแก การมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นไป จากการทํางาน
ตามความรูความสามารถของตนเอง
3. สถานที่ทํางานและการจัดการ ไดแก ความพอใจตอสถานที่ทํางาน ชื่อเสียงของ
องคกรตลอดจนการดําเนินการขององคกร
4. คาจาง คนงานชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญมากกวาคนงานหญิงและผูทํางานใน
โรงงานจะเห็นความสําคัญของคาจางมากกวาคนที่ทํางานในหนวยงานของรัฐ
5. ลักษณะของงานที่ทาํ ซึ่งหากตรงกับความตองการความรู ความถนัดยอมทําใหเกิด
ความพอใจมากยิ่งขึ้น
6. การนิเทศงาน มีความสําคัญที่ทําใหรูสึกพอใจหรือไมพอใจตองานได หากนิเทศ
งานไมดี อาจทําใหตัดสินใจยายงาน หรือลาออกจากงานไดดวย
7. ลักษณะทางสังคม คือ การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขทําใหเกิดความ
พอใจในงาน
8. การติดตอสื่อสาร เปนตัวเชื่อมที่จะทําใหกระบวนการวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล
ระดับตาง ๆ สําเร็จได และมีความพอใจในการปฏิบัติงานได
9. สภาพแวดลอมการทํางาน ไดแก สภาพทั่วไปในการทํางาน เชน แสง สี เสียง
อากาศ ชั่วโมงการทํางาน มีผลตอความพอใจในงาน
10. สิ่งตอบแทนหรือประโยชนเกื้อกูล เชน เงินบําเหน็จตอบแทน เมื่อออกจากงาน
สวัสดิการตาง ๆ จะมีผลตอความพึงพอใจในงาน
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บารนนารด (Barnard, 1972 : 142-149 อางถึงใน ทินกร สมวันดี, 2543: 9) ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจ
ซึ่งหนวยงานหรือผูบริหารหนวยงานสามารถนําไปใชเปนเครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไว ดังตอไปนี้
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปน
การตอบแทน ชมเชย หรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานมาแลวเปนอยางดี
2. สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุ จัดเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญในการชวยเหลือ
ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการทํ า งานมากกว า รางวั ล ที่ เ ป น วั ต ถุ เพราะสิ่ ง จู ง ใจที่ เ ป น โอกาสนี้ บุ คคล
จะไดรับการแตกตางจากคนอื่น เชน เกียรติภูมิ ตําแหนงการใหสิทธิพิเศษ การมีอํานาจ เปนตน
3. สภาพทางกายที่ปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก สถานที่ทํางาน
เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
4. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานที่จะสนองความตองการ
ของบุคคลในดานความภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ ความรูสึกเทาเทียมกัน การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอื่น รวมทั้งการไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน
5. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันมิตรกับผูรวมงานในหนวยงาน
ซึ่งถาความสัมพันธเปนไปดวยดีก็จะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมงานกับหนวยงาน
6. การปรั บสภาพการทํางาน ใหเหมาะสมกับทัศ นะคติของตั ว บุคคล ซึ่ ง แต ละคน
มีความสามารถแตกตางกัน
7. ในโอกาสที่จะมีสวนรวมในงานอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคล
รู สึ ก ว า มี ส ว นร ว มในงาน เป น บุ ค คลสํ า คั ญ คนหนึ่ ง ของหน ว ยงาน มี ค วามรู สึ ก เท า เที ย มกั น ในหมู
ผูรวมงานและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
8. สภาพของการอยูรวมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลทางดานสังคม หรือความ
มั่นคงทางสังคมซึ่งทําใหคนรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการทํางาน
ล็อซค (Locke, 1969 : อางถึง ใน วัน ชนะ ธรรมเสนา 2543: 24) สรุป แนวคิด เกี่ย วกับ
องคประกอบพื้นฐานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งาน เปนองคประกอบลําดับ แรกที่ทํา ใหค นพอใจหรือไมพ อใจ โดยงานตองมี
ลักษณะทาทาย มีโอกาสใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม มีระดับความยากงายเหมาะสม ปริมาณงานพอดีกับ
ความสามารถและเวลาของบุคคล งานนั้นมีโอกาสใหผูทําประสบความสําเร็จ และสามารถควบคุม
กระบวนการและสถิติการทํางานของตนเองและเกิดการพัฒนาได
2. คาจางแรงงาน อาจเปนในรูปแบบตัวเงินหรือไมก็ได แตสามารถนําไปใชเปนเครื่อง
บําบัดความตองการของตนได โดยอัตราคาจางแรงงานที่เหาะสมจะทําใหผูทํางานพอใจไดและการจาย
คาแรงงานตองยุติธรรมและเทาเทียมกันในบรรดาคนงานหรือลูกจางประเภทเดียวกันที่มีคณ
ุ สมบัติอยางเดียวกัน
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3. โอกาสที่จะไดรับการเลื่อนชั้นหรือตําแหนง คือโอกาสที่ลูกจางหรือผูทํางานจะ
ไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารระดับสูงใหเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นไป และ
การพิ จ ารณาเลื่ อ นตํ า แหน ง นั้ น จะต อ งมี เ กณฑ ก ารพิ จ ารณาที่ ยุ ติ ธ รรมและเป น เกณฑ ที่ ทุ ก คนใน
หนวยงานยอมรับได
4. การยอมรับจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร และเพื่อนรวมงานเปนองคประกอบที่ทํา
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจได โดยผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารระดับสูงควรสนับสนุนบุคคล ที่ไดแสดง
ความสามารถและทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดีดวยการยกยอง หรือ ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญ
5. ผลประโยชน หรือสิ่งตอบแทนที่บุคคลไดรับจากการทํางาน หรือคาดหวังวาจะไดรบั
ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได เชน บําเหน็จ บํานาญ คารักษาพยาบาล
การหยุดพักผอนประจําป เปนตน
6. สภาพการทํางาน หมายความรวมถึง สภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางกายภาพ ไดแก
อุณหภูมิการถายเทอากาศ ความชื้น แสง เสียง ตลอดจนการจัดสภาพในหองทํางาน การทํางานที่ตั้ง
ขององคการ ระยะเวลาการทํางาน การหยุดพักในระหวางทํางาน เปนตน
7. หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหบุคคลที่ทํางานมีความพึง
พอใจในการทํางานได หัวหนาแบบตางๆ จะมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาไมเหมือนกัน
8. เพื่อนรวมงาน เปนองคประกอบที่สงเสริมความพึงพอใจได โดยเพื่อนรวมงานที่
เสริมความพึงพอใจตองมีความสามารถสูง พรอมที่จะชวยเหลือคนอื่น และมีความเปนมิตร
9. องคการและการจัดการหรือการบริหาร นโยบายและการจัดการหรือการบริหาร
ภายในองคการ เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง การที่องคการวางนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับ
การจายคาแรง สวัสดิการลูกจาง หรือเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ เปนสวนหนึ่งที่ทําให
ลูกจางหรือผูที่ทํางาน นํามาคิด ตัดสินใจและทําใหเกิดความพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางานได
ครูเดน และ เชอรแมน (Chruden and Sherman, 1976: อางถึงใน ปวีณ แข็งเขตการณ 2544: 12)
สรุปแนวคิดเกีย่ วกับวิธีการสนองความตองการของบุคคลโดยการสงเสริมทางบวกในดานตาง ๆ ดังนี้
1. เงิน หมายถึง เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนอื่นๆ ที่คิดเปนตัวเงินได
2. ความมั่นคง หมายถึง การคุมครองที่จะไมตองออกจากงาน มีรายไดเพียงพอเวลา
ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย ก็ไดรับคาจางตอบแทนตามสมควร
3. การชมเชยและการยอมรับนับถือ เมื่อทํางานดีก็ควรไดรับการยกยองชมเชย
4. ใหโอกาสแขงขันแสดงความสามารถเต็มที่
5. ใหไดรับผลงานที่ตนทํามา เมื่อผิดพลาดจะไดหาทางแกไข
6. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของงานตองการที่จะใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิกของกลุม
7. การไดมีสวนรวม เชน การใหความคิดเห็น มีการพบปะปรึกษาหารือรวมตัดสินใจ
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ในทางตรงขามพยายามลดการลงโทษตางๆ เชน การปรับ การลดขั้นเงินเดือน การปลดออก การไลออก
เพราะสิ่งเหลานี้ไมสามารถชวยใหผูปฏิบัตงิ านทํางานมากขึ้นเทาใดนัก
คอปเปอร (Cooper, 1976 : อางถึงใน ปวีณ แข็งเขตการณ 2544: 9) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบพื้นฐานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 7 ประการ ดังนี้
1. ทํางานที่นาสนใจ
2. มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
3. มีคาจางหรือเงินเดือนที่เปนธรรม
4. มีโอกาสกาวหนาในการทํางาน
5. มีสภาพการทํางานที่ดี มีชั่วโมงการทํางานและสถานที่ทํางานเหมาะสม
6. ความสะดวกในการเดินทางไปกลับ รวมทั้งสวัสดิการ
7. การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีและหลักการเพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
แมคซิแลนด (McClelland,1943: 19-70 อางถึงในสันติ สรอยสมวงษ,2547: 6) เสนอหลักการวา
ความพึงพอใจของเอกบุคคล จะบังเกิดเมื่อไดประสบความสําเร็จแตละขั้นตอนตามความตองการ เปนไป
ตามทฤษฎีลําดับขั้นตอนของความตองการ ของ มาสโลว (Maslow) ที่มีสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย ดังนี้
1. ทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะอยูตลอดเวลา และไมมีสิ้นสุด
2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป ความตองการที่
ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่ยังเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต อ งการของคนจะมี ลั ก ษณะเป น ลํา ดั บ ขั้ น จากต่ํา ไปหาสู ง ตามลํา ดั บ ของ
ความสําคัญกลาวคือ เมื่อความตองการในระดับตนไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงจะ
เรียกรองใหมีการตอบสนอง
อับบราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow cited in Robbins and Coulter, 2005: 393 – 394)
ไดสรุปลักษณะของการจูงใจ วาตองเปนไปตามลําดับขั้นตอนของความตองการ ซึ่งมีลักษณะจากต่ําไปหาสูง
ดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นมูลฐาน
ของมนุษยและเปนสิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม
การพักผอน และความตองการทางเพศ
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2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความรูสึก ที่ตองการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปจจุบัน และอนาคต รวมถึงความกาวหนาและความอบอุน
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and Belonging Needs)
เมื่อความตองการทางดานรางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการดานความรัก
และความเปนเจาของก็จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่ตามมา
4. ความตองการไดรับการยกยองจากสังคม (Esteem Needs) ความตองการดานนี้
เปน ความตองการดานรางกายเมื่อความตองการดานความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการทางดานสังคมก็จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เปนความตองการที่เปนสวน
หนึ่งของสังคม ใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก รวมถึงการไดรับความรักจากคนอื่นและเพื่อน
5. ความตองการไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self – Actualization Needs)
เปนความตองการระดับสูง ซึ่งเปนความตองการที่จะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความคิด
ของตน
เม็คจอรจ (McGregor, 1969: 252-268 อางถึงใน สืบวงศ คุมพงษ , 2541:28-30) ไดให
แนวคิดทฤษฏี X และทฤษฎี Y ซึ่งมาจากความคิดเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของมนุษยที่ตั้งใจทํางาน
และไมตั้งใจทํางาน ซึ่งขอสันนิษฐานของแตละทฤษฏีมีดังนี้
ทฤษฏี X มีสมมุติฐานธรรมชาติของคน คือ
1. โดยปกตินิสัยแลวคนจะขี้เกียจไมชอบทํางานและจะเลี่ยงงานถาทําได
2. เนื่องจากไมชอบทํางาน ดังนั้นจึงตองมีการสั่งการควบคุมและจูงใจทางลบ
เพื่อใหเขาทํางานตามเปาหมายขององคการ
3. โดยเฉลี่ ย คนทั่ว ไปชอบใหผูอื่ น แนะนํา แนวทางในการทํางาน จะพยายาม
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย แตตองการความมั่นคงในการทํางาน
ทฤษฏี Y มีสมมุติฐานธรรมชาติของคน คือ
1. สําหรับคนกลุมใหญแลวรักที่จะทํางานและมีความรับผิดชอบ
2. คนจะมีการควบคุมตนเองในการทํางาน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายขององคการที่เขา
ยอมรับ
3. ภายใตสภาพการทํางานที่เหมาะสม คนจะเรียนรูการยอมรับและอยากมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
4. คนจะมีค วามสนใจในการเรีย นรูเ พื่อที่ จ ะพัฒนาความคิด ทั ก ษะการทํางาน
ตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
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ทฤษฎีดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการจําแนกคนออกเปน 2 กลุม ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน
การปฏิบัติตอบุคคลทั้ง 2 กลุมจึงแตกตางไปดวย ดังนั้น การจูงใจคนนั้น ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร
จะตองใชทฤษฏี Y และตองมองคนในแงดี เปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาใชความสามารถของตนอยางเต็มที่
การใชทฤษฏี Y จะจูงใจคนไดมากกวาการใชทฤษฏี X แตทั้งนี้ มิไดหมายความวาจะละเลยตอการ
ควบคุมงานเสียโดยสิ้นเชิง
เฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50)
ไดเสนอทฤษฎี 2 ปจจัย (Two –Factors Theory) ซึ่งเปนทฤษฏีที่สรุปความตองการของคนในองคกรที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงาน โดยมีแนวคิดวาบุคคลที่มีความพึงพอใจ
ในการทํางานจะแสดงออกถึงความรูสึกพึงพอใจในการที่ไดทํางานมากกวาบุคคลที่ไมมีความพึงพอใจใน
การทํางานซึ่งความรูสึกของบุคคลที่มีความพึงพอใจและไมพึงพอใจไมไดมาจากปจจัยกลุมเดียวกัน
แตมีเหตุมาจากปจจัย 2 กลุม คือ ปจจัยลักษณะงานหรือปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปจจัย
สภาพแวดลอมในการทํางานหรือปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) โดยไดทําการศึกษาหาสาเหตุความพึง
พอใจในการทํางานของวิศวกรและพนักงานบัญชีในโรงเรียนที่เมืองฟตสเบิรก โดยวิธีการสัมภาษณใน
สวนที่ปฏิบัติงาน ผลของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดชีวิตความเปนอยูพบวามี
ปจจัย 2 กลุม ที่เรียกวาปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนจะมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง องคประกอบที่เกีย่ วกับลักษณะของงาน
นํา ไปสูก ารพัฒ นาทัศ นคติท างบวกและการจูง ใจ ปจ จัย เหลานี้มีผ ลใหผลผลิต ของงานเพิ่ม มากขึ้น
ประกอบดวย
1.1. ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางาน
แกปญหา มองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเปนความสํา เร็จ ที่วัด ไดจากการปฏิบัติง านไดตาม
เปาหมายตามกําหนดเวลา ความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และความพอใจในผลของ
การปฏิบัติงานนั้น
1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับ หรือเห็น
ดว ยกั บความสํ า เร็ จ การได รับ การชมเชยยกยอ งเชื่อถือไวว างใจในผลงานหรื อการดํ า เนิ น งานจาก
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ
1.3 ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่กําหนดเวลา หรือยืดหยุนได
เปนงานที่กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ลักษณะเนื้องานเปนงานที่ซับซอน มีความยุงยากทาทาย
ความสามารถ เปนงานที่มีคุณคา ตองใชทักษะเฉพาะ
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1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของงานไดเอง การได รับมอบหมายงานใหม ๆ ความตั้ ง ใจ ความสํานึ ก ในอํานาจหน าที่แ ละความ
รับผิดชอบ มีอิสระในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีอํานาจการตัดสินใจไดอยางเต็มที่
1.5 โอกาสกาวหนาในงาน (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการ
เลื่อนตําแหนงไปสูระดับที่สูงกวา โอกาสที่จะไดรับพิจารณาความดีความชอบ ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน
2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยอันเปนสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ชวยปองกันไมใหบุคลากรในองคกรเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
2.1 เงินเดือนและคาตอบแทน (Salary and Compensation) หมายถึง ความเหมาะสม
ของอัตราเงินเดือน ขั้นเงินเดือนและผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจางเงินเดือน คาตอบแทน
รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ รวมทั้งการไดรับการพิจารณาความดีความชอบที่มีความ
สอดคลองเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
2.2 นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดการ และการบริหารงาน การจัดลําดับเหตุการณตาง ๆ ของการทํางานซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
นโยบายของหนวยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวน
ร ว มในการกํ า หนดนโยบายเพื่ อ ให บุ ค คลดํ า เนิ น งานได ถู ก ต อ ง มี ก ารให ข อ มู ล สารสนเทศในการ
บริหารงานไดครอบคลุมถูกตองตรวจสอบได
2.3 การบังคับบัญชา (Supervision - Technical) หมายถึง ความรูความสามารถ
ของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหารงานรวมทั้งความเต็มใจหรือไมเต็ม
ใจของผูบังคับบัญชาในการที่จะใหคําแนะนําหรือมอบหมายความรับผิดชอบตาง ๆ ใหแกลูกนองเปน
การกระจายงาน
2.4 ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน
ดวยความมั่นคงในตําแหนง ความมั่นคงในอาชีพการงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2.5 ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relation ) หมายถึง การติดตอกัน
ไม ว า จะเป น ทางกริ ย า การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ข องบุ ค คลกั บ คนอื่ น ๆ ทั้ ง กริ ย าท า ทางหรื อ วาจา ได แ ก
ผูบั ง คั บบั ญชา เพื่ อนร ว มงาน และผูใ ต บังคั บบั ญ ชา ในสถานการณ ตาง ๆ การร ว มมือ ปฏิบัติ ง าน
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การสนับสนุนหรือการการปรึกษาหารือ ความเปนมิตรในกลุมงาน
2.6 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพ
ที่เหมาะสมในการทํางาน ไดแก สภาพแวดลอม สถานที่ทํางานสะอาด สงบเงียบ เครื่องมือ เครื่องใช
สะอาดปราศจากเชื้อ วัสดุอุปกรณทันสมัย มีเทคโนโลยีใหมอํานวยความสะดวกสบายในการทํางาน
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ ตลอดจนครอบคลุมถึงความสมดุลของปริมาณงานกับ
จํานวนบุคลากร
2.7 โอกาสทีจ่ ะไดรับความกาวหนา (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการเลื่อนตําแหนง อาจหมายความถึงสถานการณที่ทําใหบุคคลมีโอกาสไดรับความชํานาญ (Skill)
ในการทํางานดานนั้นดวย
2.8 ตําแหนงหนาที่ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ไดรับการยอมรับ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในสังคมดวย
2.9 ความเปนสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือไมดีตอผล
จากการไดเขาทํางานนั้น และมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยทางออมตอชีวิตสวนตัว หรืองานที่ทําโดยขัด
ตอความรูสึกของตนเอง
จากทฤษฎีของฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman,
1959: 44 – 50) ที่กลาวมาขางตน สิ่งสําคัญ คือปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจจะมาจาก
ปจจัยตางกัน จุดออนเกี่ยวกับองคประกอบดานปจจัยค้ําจุนในระดับหนึ่งนั้นสามารถทดแทนไดหรือ
ชดเชยได โดยการจัดการเพิ่มองคประกอบทางดานปจจัยจูงใจ แตตรงกันขามองคประกอบทางดาน
ปจจัยค้ําจุนนั้นจะไมสามารถทดแทนองคประกอบดานปจจัยจูงใจไดเลย ซึ่งทฤษฏีนี้ถือวาเปนทฤษฏีจูงใจ
ในการทํางานที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในการบริหาร การที่ผูปฏิบัติจะพึงพอใจในงานมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับองคกรนั้นมีสิ่งจูงใจมากนอยเพียงใด ดังนั้นผูบริหารงานในปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับ
ปจจัยจูงใจใหมากขึ้น เพราะจะทําใหผูปฏิบัติงานกาวไปสูความพรอมและอยากปฏิบัติงานอยางแทจริง
สวนปจจัยค้ําจุนนั้นเปนเพียงสิ่งจําเปนที่จะชวยสรางบรรยากาศในการเตรียมความ พรอมที่จะทํางาน
เทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงใชทฤษฏีของฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and
Synderman, 1959: 44 – 50) เปนแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยเลือก
ศึกษาปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
ความกาวหนาในงาน และปจจัยค้ําจุนที่ประกอบดวย เงินเดือนและคาตอบแทน นโยบายและการ
บริหารงาน การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา ตําแหนงหนาที่ และความเปนสวนตัว
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2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สํานักอนามัย เปนหนวยงานระดับสํานัก ของกรุงเทพมหานคร มีหนาที่เกี่ยวกับ สนับสนุน
สงเสริม การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค พัฒนาศักยภาพของประชาชนดานพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย โดยการเผยแพรความรูและการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสงเสริม
สุ ข ภาพ การป อ งกั น โรค การควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม ภายในอาคารสถานที่ การให บ ริ ก ารในระดั บ
ศูนยบริการสาธารณสุข และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 สวน คือ สวนสนับสนุนงานดานวิชาการ
มีจํานวนทั้งหมด 12 กอง และสํานักงานเลขานุการสํานักอนามัย และสวนปฏิบัติการในพื้นที่ ไดแก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 68 แหง และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา จํานวน 77 แหง
ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เป น หน ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ต า งๆ
ครอบคลุมทุกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยใหบริการดานการบําบัดรักษาผูปวยโรคทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพ โดยใหบริการ ทั้งภายใน และภายนอกศูนยฯ ปจจุบันมีอยู 68 แหง
และศูน ยบริการสาธารณสุขสาขา 77 สาขา บุคลากรประกอบดว ย แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร
ทันตแพทย นักสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่อื่นๆ ประมาณ 20 – 50 คน โดยพยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรสวนใหญและมีสวนรวมที่สําคัญในการดําเนินงานพัฒนาการบริการของศูนยบริการสาธารณสุข
รวมกับสหสาขาวิชาชีพของศูนยฯ โดยมีบทบาทรับผิดชอบงานครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แหงทั่วกรุงเทพมหานคร
จะตองมีทักษะความรู ความชํานาญเฉพาะทางดานสาธารณสุข โดยสามารถประยุกตความรูตางๆ มาใช
ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา และเครือขายอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งตองรับผิดชอบ
งานในดานการควบคุมปองกันโรคติดตอ การออกหนวยสงเสริมสุขภาพ การออกหนวยปฐมพยาบาล
เปนตน งานในความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพมีมากมายหลายดานทั้งงานหลักที่รับผิดชอบ และงาน
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งลักษณะของงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ประกอบดวย ลักษณะงานหลักที่รับผิดชอบ และจํานวนงานที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. งานหลักที่รับผิดชอบ หมายถึง งานในหนวยงาน ซึ่งบุคลากรสายงานพยาบาลไดรบั
มอบหมายใหรับผิดชอบเปนงานหลัก ประกอบดวย งานตรวจโรคทั่วไป งานคลินิกพิเศษ งานสงเสริมสุขภาพ
งานบริการในชุมชน และงานบริการในโรงเรียน (โดยเปนงานที่ปฏิบัติมากกวา หรือเทากับ 20 ชั่วโมง
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ตอสัปดาห นอกจากนั้นปฏิบัติงานพิเศษที่ไดรับ) มีรายละเอียดงานหลักที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
ในศูนยบริการสาธารณสุข ดังนี้
1.1 หั ว หน า พยาบาล หรื อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนหั ว หน า พยาบาล หมายถึ ง
งานบริหารจัดการบริการพยาบาล และพัฒนาวิชาการ โดยวางแผน จัดระบบงาน จัดสรรทรัพยากร
มอบหมายงานแกบุคลากร นิเทศงาน ประเมินผลงาน และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติการพยาบาลที่มี
คุณภาพสูง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาสรางสรรคงานใหมีความเหมาะสมคลองตัวทันสมัย มีการ
พัฒนาบุคลากร สงเสริมการสอนสุขภาพแกผูปวย ญาติและชุมชน สงเสริมงานดานเอกสารและงานวิจัย
ทางการพยาบาล และสงเสริมกิจกรรมวิชาชีพทั้งในองคกรสุขภาพในชุมชน และในองคกรวิชาชีพ
ตามนโยบายของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1.2 งานตรวจโรคทั่วไป หมายถึง การปฏิบัติการที่พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรทาง
การพยาบาลใหบริการแกผูใชบริการดานสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจรักษาพยาบาล การสรางเสริม
สุขภาพการปองกันควบคุมโรค การฟนฟูสภาพ และการบริการปรึกษาสําหรับผูมีสุขภาพดีและผูมีปญหา
สุขภาพ โดยการคัดกรองภาวะสุขภาพ แยกประเภทความเจ็บปวยและความรุนแรงของโรค ชวยเหลือ
แพทยในการตรวจรักษาโรคและสุขภาพ ใหการพยาบาลกอนตรวจ ขณะตรวจ และหลังการตรวจรักษา
ใหการดูแลรักษาพยาบาล ชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน ในรายที่มีอาการไมคงที่และอาการรุนแรง
หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเฉียบพลัน บริการใหความรูแกผูใชบริการและครอบครัวเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตน ปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการบริการปรึกษาสุขภาพ
1.3 งานคลินิกพิเศษ หมายถึง งานบริการในคลินิกพิเศษตาง ๆ ของศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดแก
1.3.1 คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหบริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย
เฉพาะทางและมีบริการตรวจคลื่นหัวใจดวยไฟฟา
1.3.2 คลินิกเบาหวาน ใหบริการตรวจน้ําตาลในเลือดและรักษาตอเนื่อง
1.3.3 คลินิกวัณโรค เปนการรักษา โดยกลวิธี DOTS ในกลุมผูรักษาวัณโรค
โดยไมเสียคาใชจาย มีการติดตามผูปวยที่บานในรายที่ขาดการรักษาอยางใกลชิดเพื่อใหผูปวยไดรับการ
รักษาอยางตอเนื่อง
1.3.4 คลินิกกามโรค ใหบริการกลุมเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ
มีการตรวจภายใน รักษาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1.3.5 คลินิกนิรนาม ใหบริการแกผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และประชาชนทั่วไป โดยไมตองแจงชื่อและที่อยู
1.3.6 คลินิกโรคผิวหนัง ตรวจรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง
1.3.7 คลินิก ผูสูงอายุ ให บริก ารตรวจสุขภาพ จัดโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพแกผูสูงอายุ
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1.3.8 คลินิกสุขภาพจิต โดยทีมงานสุขภาพจิต โดยมีบริการจัดโปรแกรม
การรักษา และฟนฟูสภาพตลอดจนติดตามเยี่ยมผูปวยที่สงตอจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพจิต (Hot Line) เพื่อคลายเครียด
1.3.9 คลินิกยาเสพติด ใหบริการบําบัดรักษาและปองกัน ใหแกผูติดยาเสพติด
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
1.3.10 งานในสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก กลางวั น หมายถึ ง การพยาบาลเพื่ อ
สงเสริมสุขภาพและสงเสริมพัฒนาการ ควบคุมปองกันโรค ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนและฟนฟูสภาพ
แกเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม รวมทั้งจัดการระบบสิ่งแวดลอมและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย ใหความรู คําแนะนําในการเลี้ยงดูเด็กแก บิดา มารดา ผูปกครอง/ผูดูแล รวมทั้งการสนับสนุนให
คําปรึกษาแนะนําแกสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการรับเลี้ยงเด็ก เพื่อให
เด็กปฐมวัยไดรับการดูแลอยางถูกตองและมีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพโดยพยาบาล
วิชาชีพที่มีความรูความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
1.4 งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพ หมายถึ ง งานบริ ก ารในคลิ นิ ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
โดยพยาบาลวิชาชีพ ไดแก คลินิกฝากครรภ คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี ฯลฯ
คลินิกฝากครรภ เปนการจัดบริการพยาบาลเพื่อใหการดูแลหญิงตั้งครรภที่
หนวยบริการฝากครรภศูนยบริการสาธารณสุข ทั้งรายใหมและรายเกา ตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนสงตอเพื่อการ
คลอดหรือการดูแลตอเนื่องทั้งสถานพยาบาลอื่น และในชุมชน เพื่อใหการดูแลสุขภาพอนามัยของหญิง
ตั้งครรภทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมไดอยางเหมาะสม และลดผลกระทบที่อ าจจะเปน
อันตรายตอมารดาและทางรกในครรภ เพื่อการเกิดรอดปลอดภัย โดยพยาบาลวิชาชีพตองมีความรู
ความสามารถดานการพยาบาล และการดูแลการตั้งครรภโดยใชทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล
ทักษะการพยาบาลเฉพาะดานการตั้งครรภและมุงเนนทักษะดานการสื่อสาร การถายทอดขอมูลความรู
ดานสุขภาพเพื่อใหหญิงตั้งครรภสามารถนําไปปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง และทารกใหสมบูรณแข็งแรง
คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด หมายถึง การดูแลสุขภาพสตรี ตั้งแตวยั
เจริญพันธุ วัยทอง และวัยสูงอายุ โดยการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ใหความรู ใหการปรึกษา (Counseling)
ใหบริการคุมกําเนิดตามความเหมาะสม เฝาระวัง และ คนหามะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกในระยะ
เริ่มตน ครอบคลุมองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาล ใชทฤษฎีทางการพยาบาล ทักษะทางการ
พยาบาลและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผูใชบริการ อันจะสงผลตอการพัฒนาครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งบุคลากรทางการพยาบาล
ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ และ บุคลากรทางการพยาบาล ไดแก พยาบาลเทคนิค หรือ
เจาหนาที่พยาบาล หรือ พนักงานวางแผนครอบครัว
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คลินิกสุขภาพเด็กดี เปนการใหบริการพยาบาลแกเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ป ใหมี
สุ ข ภาพแข็ ง แรง สมบรู ณ ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ และสั ง คม มี พั ฒ นาการเหมาะสมตามวั ย
โดยจัดบริการในดานการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจพัฒนาการ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตาม
แผนการใหวัคซีนในเด็กของประเทศไทย การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ การบริการปรึกษา
การดูแลเบื้องตนในเด็กกลุมเสี่ยงและเจ็บปวย การปองกันอุบัติภัยในเด็ก และการสงตอไปยังหนวยงาน
ภายใน และภายนอกศูนยบริการสาธารณสุขในรายที่มีปญหา
1.5 งานบริการในชุมชน หมายถึง การใหบริการสุขภาพเชิงรุก ระดับปฐมภูมิ
โดยใชก ารพยาบาลแบบองคร วม ครอบคลุม 4 มิต ิแ กป ระชาชน ทุก กลุ ม วัย ในระดับ บุค คล
ครอบครัว และชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน ตามภาวะสุขภาพ ปกติ เสี่ยง
และปวย โดยมุงเนนผูใชบริการเปนศูนยกลาง สงเสริมศักยภาพของประชาชนในการดูแลตนเอง ใชทรัพยากร
ในชุมชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การปฏิบัติการพยาบาลดังกลาวตอง
ผสมผสานระหวางทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล การสาธารณสุขมูลฐาน สังคมศาสตร
จิตวิทยา และการจัดการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
1.6 งานบริ ก ารในโรงเรี ย น หมายถึ ง งานบริ ก ารพยาบาลอนามั ย โรงเรี ย น
ดําเนินการโดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบดานการใหบริการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน โดยจัดกิจกรรมใหบริการอนามัยโรงเรียน การปฏิบัติการ
ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา บุคลากรในโรงเรียน เชน ครู
นั ก การภารโรง พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ผู ป รุ ง /ผู สั ม ผั ส อาหาร เป น ต น ให ค รอบคลุ ม ด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลและแกไขปญหาสุขภาพอนามัย การฟนฟูสุขภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ เสริมสรางความรู เจตคติ และการปฏิบัติตนที่ถูกตอง โดยครู ผูปกครองมีสวนรวมใน
การสนับสนุน รวมทั้งดูแลสภาพแวดลอมทางกาย จิต และสังคม ที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ ไดแก
การใหสุขศึกษา การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ การใหภูมิคุมกันโรคและปองกันโรค
การตรวจสุขภาพนักเรียนกลุมเปาหมาย การรักษาพยาบาลหรือสงตอและติดตามเยี่ยมนักเรียนที่พบปญหา
การสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน การอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน การประปา
และโภชนาการ การดําเนินโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพนักเรียน
2 จํานวนงานที่รับผิดชอบ หมายถึง จํานวนงานที่พยาบาลวิชาชีพ ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในศูนยบริการสาธารณสุข ซึ่งขอบเขตการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ไดหลากหลายงาน ไดแก งานตรวจโรคทั่วไป งานคลินิกพิเศษ งานสงเสริมสุขภาพ งานบริการในชุมชน
และงานบริการในโรงเรียน เปนตน ซึ่งจํานวนงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ อาจประกอบดวย
1 งาน 2 งาน หรือ มากกวา 2 งาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสราง การบริหารจัดการและการมอบหมายงาน
ของผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข รวมทั้งภาระงานหลักในการบริการสุขภาพ และบริบทของ
พื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึ ก ษา ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติง านของบุค ลากรสายงานพยาบาล ศู น ย บริก าร
สาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร ได มี ผู ศึ ก ษาวิจั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานไว ดังตอไปนี้
สุมณฑา สิทธิพงศกุล (2537: 144) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลเยี่ยมบานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏวา
ความพึงพอใจในงานรวมทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง ลักษณะสวนบุคคล คือ อายุ สถานภาพสมรส
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและความสามารถใน
การปฏิบัติงานในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณาองคประกอบของความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ความพึง
พอใจในด า น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร ว มงานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ส ว นความพึ ง พอใจในลั ก ษณะงาน ด า นความก า วหน า ด า นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร พบว า ไม มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
แจมจันทร คลายวงษ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน และความยึดมั่นผูกพันตอองคกรกับการปฏิบัติงานของ พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช โดยกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 193 คน ผลการศึกษา
พบวา ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน และความยึดมั่นผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมิติเวช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอายุ
ประสบการณก ารทํ า งานวิ ช าชี พ พยาบาลไมมี ค วามสั ม พั น ธกั บ การปฏิ บั ติง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลเครือสมิติเวช
เอียดศิริ เรืองภักดี (2543: 79) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 266 คน
ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาหลายดานพบวา ในดานปจจัยจูงใจนั้นพยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจ
สูงสุดในดานลักษณะงาน รอยละ 70.4 เนื่องจากงานดานการพยาบาลเปนงานที่ทาทายความสามารถ
มีความยากงายแตกตางกันในผูปวยแตละราย ทําใหมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่
สํ า หรั บ ความพึ ง พอใจในด า นป จ จั ย จู ง ใจที่ พ ยาบาลวิ ช าชี พ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด คื อ
ดานความกาวหนาในงาน คิดเปนรอยละ 5.3 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพขาดความ
เชื่อมั่นในความกาวหนาในงานกระบวนการพิจารณาความดีความชอบไมชัดเจน ยังขาดการสนับสนุนใน
ดานการอบรมเพิ่มเติม และการศึกษาตอ ผูบริหารจึงควรจูงใจผูปฏิบัติงานดวยการทําใหพวกเขารู
สึกวา

ตนเองมีประโยชน และความสําคัญตอองคการ
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ชนิดา ศรีบวรวิวัฒน (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศูน ยป องกั น ควบคุมโรคมะเร็ ง จังหวั ดชลบุรี โดยกลุ มตัว อย างเปนบุคลากรที่ปฏิบัติ งานของศูน ย
ปองกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี จํานวน 197 คน ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ทําพบวา กลุมตําแหนงงานสูง ไดแก แพทย พยาบาล กลุมผูมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน กลุมผูมีรายไดต่ํา และกลุมผูมีระดับตําแหนงสูง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
ดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา กลุมการศึกษาต่ํา กลุมผูมีรายไดต่ํา และกลุมผูมีระดับตําแหนง
งานสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานสูง สวนเรื่องรายได พบวามีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับต่ําสุด เพราะปจจุบันบุคลากรมีเงินเดือนนอยจึงเปนเหตุใหมีปญหาทางเศรษฐกิจ
จารุพ รรณ แก ว ล ว น (2544: บทคัด ยอ ) ไดศึก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิบัติ ง านของ
ข า ราชการในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นราธิ ว าส ผลการศึ ก ษา พบว า ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
หากพิ จ ารณาแยกตามองค ป ระกอบของความพึ ง พอใจ พบว า ความพึ ง พอใจที่ อ ยู ใ นระดั บ มากมี
3 องคป ระกอบ คื อ 1) ลั ก ษณะงาน 2) ความสํา เร็จ ในงาน และ 3) การไดรับ การยอมรับ นับ ถือ
นอกจากนี้ พ บว า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ปานกลาง 6 องค ป ระกอบ คื อ 1) ความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 2) ความกาวหนาในการทํางาน 3) สภาพแวดลอมในการทํางาน
4) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 5) นโยบายและการบริหารงาน และ 6) เงินเดือนและสวัสดิการ สําหรับ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาที่
รับราชการในตําแหนงปจจุบัน ลักษณะงาน ระดับซี และระดับเงินเดือน มีความสัมพันธกับระดับความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 สว นเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ รั บ ราชการ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลาวัลย จิรนาท (2545: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีไดแก อายุ สถานภาพสมรส แผนกที่
ปฏิ บั ติ งาน อั ตราเงิ นเดื อน ระยะทางจากบ านที่ พั กถึ งโรงพยาบาล พื้ นฐาน ความรู ด า นวิ ช าชี พ และ
3) เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หา อุ ป สรรค ในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลในโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค
อุบลราชธานี กลุ มตัวอยางที่ ใชในการศึกษาไดแก พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี จํานวน 178 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล และการวิเคราะหการถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา 1) พยาบาล
สวนใหญมีอายุไมเกิน 40 ป ทํางานในแผนกหอผูปวยหนัก จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร และ
ผดุงครรภชั้นสูง หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลับพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไมไดลาศึกษาตอ เงินเดือนไมเกิน 20,000 บาท ระยะทางจากที่พักไมเกิน 5 กิโลเมตร ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพพยาบาลระหวาง 2-5 ป ไมไดปฏิบัติงานลวงเวลา ความกาวหนาในงานใกลเคียงกับเพื่อนรวมงาน
เคยไดรับการฝกอบรมดูงานและมีความพรอมของวัสดุ อุปกรณในหนวยงานอยูในระดับปานกลาง
2) ระดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค
อุบลราชธานี อยูในระดับปานกลาง 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงคอุบลราชธานี คือ แผนกที่ปฏิบัติ งาน โอกาส
ความกาวหนาในงาน และความพรอมของทรัพยากร สวนอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ระยะทางจากที่พักถึงโรงพยาบาล พื้นฐานความรูดานวิชาชีพ และชั่วโมงการทํางานพิเศษ
ไมมีความสัมพันธตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงคอุบลราชธานี และ 4) ปญหา อุปสรรค ไดแก ปญหาในการปฏิบัติงานในดานลักษณะและ
ปริมาณงาน ปญหาดานเพื่อนรวมงาน ดานอุปกรณ / สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานสวัสดิการ
รัชนี โกศลศรีวิวัฒน (2545: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
พยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภูมิหลังกับระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร
พยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จํานวน 103 คน ในระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2545 ผลการศึกษา
พบวา 1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สําหรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในแตละดาน พบวา ดานการบริการ
และดานการจัดระบบเอกสารขอมูล และการใชเครื่องมืออยูในระดับสูง สวนดานบริหารจัดการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยลักษณะงานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คืองานรวบรวมรายงานสถิติ
ตาง ๆ ของหนวยงานประจําเดือน 2) ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลใน
ภาพรวม พบวา ปจจัยสวนใหญเปนสาเหตุสําคัญคอนขางมากที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยแบงระดับ
ความสําคัญเปน 2 กลุม ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญพบวา มีปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญคอนขางมากที่มีผล
ตอการปฏิบัติงาน 9 ปจจัย สวนอีก 3 ปจจัย เปนสาเหตุสําคัญในระดับปานกลางที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
3) จากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานปจจัยภูมิหลังกับระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรพยาบาล พบว า อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน วุฒิการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
อารี ย ขํา นุ รั ก ษ (2546: บทคัด ยอ ) ศึก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิบัติ ง านของเจา หนา ที่
สาธารณสุข : ศึกษากรณีอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของในการปฏิบัติงานของ
เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ในอํ า เภอกงหรา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ตลอดจนหน ว ยงานสาธารณสุ ข อื่ น ๆ
กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สาธารณสุข ในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ทุกระดับในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอํา เภอกงหรา จํา นวน 43 คน โรงพยาบาลกงหรา 50 คน รวมจํา นวนทั้ง หมด 93 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลัก นํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ
ค า เฉลี่ ย ( Χ ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิ ธี ก ารทดสอบแบบ t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา 1) ขาราชการสาธารณสุขในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 35 – 45 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงระดับ 5 และ 6 อัตราเงินเดือน
10,000 – 15,000 บาท อายุราชการ 10 – 20 ป มีสถานภาพสมรส เคยไดรับการศึกษาอบรมและไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกวา 1 ขั้น 4 – 6 ครั้ง 2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขาราชการสาธารณสุขในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
พบวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองคประกอบความพึงพอใจ 9 ดาน พบวา ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การปกครอง
บังคับบัญชา การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความสําเร็จในการทํางาน ความกาวหนาในการ
ทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลําดับ 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไดแก เพศ อายุ
อัตราเงินเดือน สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ไดแก
ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง การไดรับการศึกษาอบรม และการ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกวา 1 ขั้น
รอยตํารวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร (2548: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และ 3) เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของกองการ
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ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจาก
ขาราชการตํารวจกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 83 ราย ขอมูลสถิติที่ใช ไดแก
ความถี่ รอยละ มัชฌิม เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ประชากรที่ศึกษา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.0 สถานภาพโสด รอยละ 50.6
มีอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 45.7 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 81.9 ตําแหนงลูกแถวถึง
ผูบังคับหมูรอยละ 49.4 อัตราเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 48.2 อายุราชการมากกวา 10 ป
รอยละ 50.6 และมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นที่ไมใชกรุงเทพมหานคร รอยละ 61.4 ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองการตางประเทศในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ ความกาวหนาในการทํางาน
ลักษณะของงาน และการไดรับการยอมรับนับถือปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกอง
การตางประเทศโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ สวัสดิการและคาตอบแทน รองลงมา คือ นโยบายของหนวยงาน ความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพการทํางาน สภาพความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการตํารวจกองการตางประเทศโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองการตางประเทศ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง
เงินเดือน อายุราชการ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร ภูมิลําเนา ความสําเร็จใน
การทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความกาวหนาในการทํางาน คาตอบแทนและ
สวัสดิการ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา นโยบายของหนวยงาน สภาพการทํางาน และความมั่นคง
ในอาชี พ ส ว นป จ จั ย ที่ ไ ม มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการตํ า รวจกองการ
ตางประเทศ คือ เพศ และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สวนขอเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการ
เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบงานมากขึ้น ควรมีการสนับสนุนยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหมีความ
ทันสมัยและเพียงพอ
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมาจากปจจัย
ตางกัน จุดออนเกี่ยวกับองคประกอบดานปจจัยค้ําจุนในระดับหนึ่งนั้นสามารถทดแทนไดหรือชดเชยได
โดยการจัดการเพิ่มองคประกอบทางดานปจจัยจูงใจ แตตรงกันขามองคประกอบทางดานปจจัยค้ําจุนนั้น
จะไมสามารถทดแทนองคประกอบดานปจจัยจูงใจไดเลย ทฤษฏีของเฮอรซเบอรก เมาสเนอร และ
ซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50) เปนทฤษฏีจูงใจในการทํางานที่ยอมรับ
กันอยางกวางขวางในการบริหาร การที่ผูปฏิบัติจะพึงพอใจในงานมากหรือนอย ขึ้นอยูกับองคกรนั้น
มีสิ่งจูงใจมากนอยเพียงใด ดังนั้นผูบริหารงานในปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจใหมากขึ้น
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เพราะจะทําใหผูปฏิบัติงานกาวไปสูความพรอมและอยากปฏิบัติงานอยางแทจริง สวนปจจัยค้ําจุนนั้น
เปนเพียงสิ่งจําเปนที่จะชวยสรางบรรยากาศในการเตรียมความพรอมที่จะทํางานเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึง
ใชทฤษฏีของเฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50)
เปนแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยเลือกศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจ จั ย จูง ใจ ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความสํ าเร็จของงาน การยอมรั บนั บถื อ ลั กษณะงาน ความรั บผิ ดชอบ
ความก าวหน าในงาน และป จจั ยค้ํ าจุ น ที่ ประกอบด วย เงิ นเดื อนและค าตอบแทน นโยบายและการ
บริหารงาน การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา ตําแหนงหนาที่ และความเปนสวนตัว กับ ปจจัยสวนบุคคลซึ่ง
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุข และลักษณะงานที่
ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวา งปจ จัย สว นบุค คล ไดแ ก อายุ ระดับ การศึก ษา ประสบการณใ นการทํา งานที่ศูน ยบ ริก าร
สาธารณสุขปจจุบัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 68 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 446 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบัติงานที่ศนู ยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมประชากร และนํามาเปนกลุมตัวอยางที่ศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 446 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ
ในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และจํานวนงานที่รับผิดชอบ
โดยมีลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ มี 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะผูวิจัย ไดทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสรางขึ้นจากแนวทฤษฎี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50)
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ป จ จั ย จู ง ใจ ได แ ก ความสํา เร็ จ ของงาน การยอมรั บ นั บ ถื อ ลั ก ษณะงาน
ความรับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในงาน จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย ขอความทางบวก 13 ขอ (ขอ 1 – 8,
11 – 15) ขอความทางลบ 2 ขอ (ขอ 9,10) และปจจัยค้ําจุน ไดแก เงินเดือนและคาตอบแทน นโยบาย
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และการบริหารงาน การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพแวดลอมใน
การทํา งาน โอกาสที่ จ ะได รั บ ความกา วหนา ตํา แหนง หน า ที่ แ ละความเป น ส ว นตัว จํา นวน 27 ขอ
ประกอบดวย ขอความทางบวก 22 ขอ (ขอ 17 – 26, 28 – 35 และ 37 – 40) ขอความทางลบ 5 ขอ
(ขอ 16, 27, 36, 41 และ 42) รวมจํานวนทั้งสิ้น 42 ขอ ดังนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ
ความสําเร็จของงาน
การยอมรับนับถือ
ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ
โอกาสกาวหนาในงาน

ประกอบดวย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
3
3
3
3

ขอ (ขอ 1 – 3)
ขอ (ขอ 4 – 6)
ขอ (ขอ 7 – 9)
ขอ (ขอ 10 – 12)
ขอ (ขอ 13 – 15)

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน ประกอบดวย
เงินเดือนและคาตอบแทน
จํานวน
นโยบายและการบริหารงาน จํานวน
การบังคับบัญชา
จํานวน
ความมั่นคงในงาน
จํานวน
ความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน
สภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน
โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา จํานวน
ตําแหนงหนาที่
จํานวน
ความเปนสวนตัว
จํานวน

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ขอ (ขอ 16 – 18)
ขอ (ขอ 19 – 21)
ขอ (ขอ 22 – 24)
ขอ (ขอ 25 – 27)
ขอ (ขอ 28 – 30)
ขอ (ขอ 31 – 33)
ขอ (ขอ 34 – 36)
ขอ (ขอ 37 – 39)
ขอ (ขอ 40 – 42)

แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอบถามถึง ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (ประคอง กรรณสูต, ม.ป.ป.:70)
มีตัวเลือก 5 ตัว สําหรับขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบจะใหคะแนนดังนี้
คําตอบ
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ขอคําถามเชิงบวก
คะแนน
5
4
3
2
1

ขอคําถามเชิงลบ
คะแนน
1
2
3
4
5
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สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะอื่น ๆ ของการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสุข
โดยมีลักษณะขอคําถาม เปนแบบเติมขอความ มี 2 ขอ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยคณะผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยที่สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาคนควาจากงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไปตรวจสอบเนื้อหา ความครบถวน และความถูกตองของ
เนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย และ
หัวหนาพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการบริการสาธารณสุข (ภาคผนวก ก) และนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
2. ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานความตรงตาม
เนื้อหาแลวไปทดลองใช โดยสอบถามจากพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานในหนวยงานที่มีลักษณะใกลเคียง
กับ ศูนยบริการสาธารณสุขจํานวน 30 คน วิเ คราะหค า ความเชื่อ มั่ น โดยคํา นวณสัม ประสิท ธิ์อั ล ฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.80
จากนั้น ทําการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบสอบถามใหเ ปน ฉบับ สมบูร ณ แล ว นํา ไปเก็ บ รวบรวมขอ มูล ใน
กลุมตัวอยาง ไดคาความเที่ยงของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เทากับ 0.86

การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
โดยเก็บรวบรวมขอมูล ในศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง ระหวางวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2551
และนํา ขอ มูล ทั้ ง หมดที่ ร วบรวมไดม าตรวจสอบความถูก ตอ ง สมบูร ณ ไดข อ มูล ที่มี ค วามถูก ต อ ง
สมบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 446 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00

การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิ เคระห ขอมูลป จ จั ย ส ว นบุ คคล ไดแ ก อายุ ระดับการศึก ษา ประสบการณ ใ นการ
ปฎิ บัติ ง านที่ ศู น ยบ ริ ก ารสาธารณสุ ขป จ จุ บัน โดยใชก ารแจกแจงความถี่ ร อยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลปจจัย ลักษณะงานที่ปฎิบัติ และจํานวนงานที่รับผิดชอบ โดยใชการแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

34
3. วิ เ คระห ข อ มู ล ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร โดยการหาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยใชวิธี
ของเบสท (Best,1977: 174) ซึ่งไดแบงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบ
ดวยคะแนนต่ําสุดและนํามาหารดวยจํานวนกลุมที่ตองการแบง
จากสูตร ชวงคะแนนในชั้น

=
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนกลุม
5-1
=
1.33
3

ตามหลักเกณฑดังกลาว จะไดคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
3.68 – 5.00 หมายถึง
2.34 – 3.67 หมายถึง
1.00 – 2.33 หมายถึง

ความหมาย
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูในระดับสูง
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูในระดับต่ํา

4. วิเคราะหความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และลักษณะงาน กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้งรายดาน
และโดยรวม โดยใชสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) สํา หรับขอ มูลที่วัด แบบอัน ตรภาค (Interval) ที่มีก ารกระจายแบบปกติ และไคสแคว
(Chi-square) สําหรับขอมูลที่วัดแบบแบงกลุม (Nominal)
การแปลความหมายค า สั ม ประสิ ท ธ ส หสั ม พั น ธ ใช เ กณฑ ก ารพิ จ ารณา ดั ง นี้
(ประคอง กรรณสูต , 2542)
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ
0.70-1.00
0.30-0.69
0.00-0.29

ระดับความสัมพันธ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

5. วิเคราะห ขอมูลปญหาอุปสรรคจากการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสุข โดยหา
คาความถี่ รอยละ และนํามาพรรณนา เรียบเรียงและนําเสนอเปนรายดาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข
ปจจุบัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
สวนที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
สวนที่ 3 ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติง าน ของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บริ ก ารสาธารณสุ ข
สํานักอนามัย
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และลักษณะงานที่รับผิดชอบ กับ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
สวนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
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สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน โดยใชการแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล (N = 446)
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
1. อายุ
20 – 30 ป
8
1.8
31 – 40 ป
88
20.2
41 – 50 ป
214
49.2
51 – 60 ป
125
28.7
รวม
435
100.0
ไมตอบ
11
รวมทั้งหมด
446
คาเฉลี่ย 46.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.99 Max = 60 Min = 28
2. ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
384
86.3
ระดับปริญญาโท หรือ สูงกวา
61
13.7
รวม
445
100.0
ไมตอบ
1
รวมทั้งหมด
446
ตารางที่ 1
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จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล (N = 446) (ตอ)
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน(คน)
รอยละ
3. ประสบการณในการปฏิบตั งิ านที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน
< 2 ป
47
10.8
2 – 5 ป
62
14.2
6 – 10 ป
67
15.3
11 – 15 ป
86
19.7
15 – 20 ป
61
14.0
21 – 25 ป
48
11.0
> 25 ป
66
15.1
รวม
437
100.0
ไมตอบ
9
รวมทั้งหมด
446
คาเฉลี่ย 14.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.57 Max = 39 Min = 1
ตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพ มีอายุเฉลี่ย 46.19 ป มีอายุระหวาง 41 – 50 ป
มากที่สุด รอยละ 49.2 รองลงมาอายุ ระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 28.7 สวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ถึงรอยละ 86.3 รองลงไป คือระดับปริญญาโทหรือสูงกวา รอยละ 13.7
โดยมีประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขเฉลี่ย 14.12 ป มากที่สุด ระหวาง 11 – 15 ป
รอยละ 19.7 รองลงไปคือมีประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยฯ ปจจุบันมากกวา 25 ป รอยละ 15.1
และนอยที่สุดมีประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขนี้ นอยกวา 2 ป รอยละ 10.8

38
สวนที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย
ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบดวย งานหลักที่รับผิดชอบ
ของศูนยบริการสาธารณสุข และจํานวนงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน โดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (N = 446)
ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จํานวน
รอยละ
1. งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข
หัวหนาพยาบาล หรือ ผูปฏิบัติหนาที่
38
8.5
แทนหัวหนาพยาบาล
งานตรวจโรคทั่วไป
56
12.6
งานคลินิกพิเศษ
47
10.6
งานสงเสริมสุขภาพ
78
17.5
งานบริการในชุมชน
169
38.0
งานบริการในโรงเรียน
57
12.8
รวม
445
100.0
ไมตอบ
1
รวมทั้งหมด
446
2. จํานวนงานที่รบั ผิดชอบในปจจุบัน
1 งาน
81
18.2
2 งาน
145
32.7
3 งาน
121
27.3
10.4
4 งาน
46
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (N = 446)
(ตอ)
ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จํานวน
รอยละ
2. จํานวนงานที่รบั ผิดชอบในปจจุบัน (ตอ)
5 งาน
24
5.4
6 งาน
27
6.1
444
100.0
รวม
ไมตอบ
2
446
รวมทั้งหมด
คาเฉลี่ย 2.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 Max = 6 Min= 1
จากตารางที่ 2 แสดงให เ ห็น วา ลัก ษณะงานที่รับผิ ดชอบของพยาบาลวิชาชีพ งานหลั ก ที่
รับผิดชอบมากที่สุด คือ งานบริการในชุมชน รอยละ 38.0 รองลงมาคืองานสงเสริมสุขภาพ รอยละ 17.5
สวนจํานวนงาน ที่รับผิดชอบในปจจุบัน เฉลี่ย 2.70 งาน โดยมากที่สุด 6 งาน และนอยที่สุด 1 งาน
ซึ่งจํานวนงานที่รับผิดชอบมากที่สุดในปจจุบัน คือ 2 งาน รอยละ 32.7
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ในเรื่องปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ โอกาส
กาวหนาในงาน และปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือนและคาตอบแทน นโยบายและการบริหารงาน การบังคับบัญชา
ความมั่ น คงในงาน ความสัมพั น ธร ะหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน โอกาสที่ จ ะไดรับ
ความกาวหนา ตําแหนงหนาที่ และความเปนอยูสวนตัว ซึ่งมีเกณฑการแบงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การไดรับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 ระดับต่ํา คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 โดยนําเสนอดวยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในเรื่องปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุนของพยาบาลวิชาชีพ เปนรายดานและโดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จําแนกตามรายดาน
และโดยรวม (N = 446)
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ระดับ
ในการปฏิบัตงิ าน
Χ (S.D.)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ปจจัยจูงใจ
117 (28.2) 289 (69.6) 9 (2.2) 3.75 (0.29)
สูง
1. ความสําเร็จของงาน
359 (81.4) 79 (17.9) 3 (0.7) 4.06 (0.46)
สูง
2. การยอมรับนับถือ
335 (76.0) 105 (23.8) 1 (0.2) 3.94 (0.43)
สูง
3. ลักษณะงาน
117 (26.8) 309 (70.9) 10 (2.3) 3.54 (0.50) ปานกลาง
4. ความรับผิดชอบ
53 (12.2) 371 (85.1) 12 (2.8) 3.32 (0.46) ปานกลาง
5. โอกาสกาวหนาในงาน
279 (62.8) 145 (32.7) 20 (4.5) 3.85 (0.66)
สูง
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จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จําแนกตามรายดาน
และโดยรวม (N = 446) (ตอ)
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ระดับ
ในการปฏิบัตงิ าน
Χ (S.D.)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ปจจัยค้ําจุน
23 (5.6) 362 (87.9) 27 (0.6) 3.67 (0.37) ปานกลาง
6. เงินเดือนและคาตอบแทน 55 (12.6) 292 (66.7) 91 (20.8) 3.04 (0.77) ปานกลาง
7. นโยบายและการบริหารงาน 208 (47.2) 205 (46.5) 28 (6.3) 3.59 (0.66) ปานกลาง
8. การบังคับบัญชา
290 (65.9) 136 (30.9) 14 (3.2) 3.88 (0.57)
สูง
9. ความมั่นคงในงาน
116 (26.2) 322 (72.9) 4 (0.9) 3.59 (0.45) ปานกลาง
10. ความสัมพันธระหวางบุคคล 310 (70.3) 127 (28.8) 4 (0.9) 3.95 (0.49)
สูง
11. สภาพแวดลอมในการทํางาน 244 (55.0) 189 (42.5) 11 (2.5) 3.79 (0.56)
สูง
12. โอกาสที่ จ ะได รั บ
63 (14.3) 329 (74.6) 49.1 (11.1) 3.26 (0.61) ปานกลาง
ความกาวหนา
13. ตําแหนงหนาที่
338 (87.0) 53 (12.0)
4.22 (0.52)
สูง
14. ความเปนสวนตัว
214 (48.9) 181 (41.3) 13 (9.8) 3.61 (0.82) ปานกลาง
รวม
34 (8.8) 323 (83.5) 30 (7.8) 3.71 (0.28)
สูง
ตารางที่ 3

จากตารางที่ 3 แสดงให เ ห็ น ว า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แบบอันตรภาค (Interval) โดยรวมอยูในระดับสูง
( Χ = 3.71, SD = 0.28) เมื่ อ จํา แนกเปน ดา นปจ จัย จูง ใจและป จ จั ย ค้ํา จุน พบวา พยาบาลวิช าชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ
ใน ระดั บ สู ง ( Χ = 3.75, SD = 0.29) โดยด า นความสํา เร็ จ ของงาน ด า นการยอมรั บ นั บ ถื อ
ดานโอกาสกาวหนาในงานอยูในระดับสูง ( Χ = 4.06 SD = 0.46, Χ = 3.94 SD = 0.43 และ Χ = 3.85
SD = 0.66 ตามลําดับ) สวนดานลักษณะงาน และดานความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.54
SD = 0.50 และ Χ = 3.32 SD = 0.46 ตามลําดับ) สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุน
ของพยาบาลวิชาชี พ ศู นย บริการสาธารณสุข สํ านักอนามัย กรุงเทพมหานคร อยู ในระดับปานกลาง
( Χ = 3.67 SD = 0.37) โดยดานตําแหนงหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการบังคับบัญชา
และดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับสูง ( Χ = 4.22 SD = 0.52 , Χ = 3.95 SD = 0.46,
Χ = 3.88 SD = 0.57 และ Χ = 3.79 SD = 0.56 ตามลํา ดั บ ) ส ว นด า นความเป น ส ว นตั ว
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ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความมั่นคงในงาน ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา และดาน
เงินเดือนและคาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.61 SD = 0.82, Χ = 3.59 SD = 0.45, Χ = 3.59
SD = 0.45 , Χ = 3.26 SD = 0.61 และ Χ = 3.04 SD = 0.77 ตามลําดับ)
เมื่อจําแนกขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนแบบแบงกลุม (Nominal) 3 ระดับ ไดแก ความพึงพอใจในระดับสูง
ปานกลาง และระดับต่ํา พบวาพยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจในภาพรวม
ในระดั บ สู ง ร อ ยละ 8.8 ระดั บ ปานกลาง ร อ ยละ 83.5 และระดั บ น อ ย ร อ ยละ 7.8 เมื่อจําแนก
เปนรายปจจัย พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจใน
ระดับสูง รอ ยละ 28.2 ระดับ ปานกลาง รอ ยละ 69.6 และระดับ นอ ย รอ ยละ 2.2 และพยาบาล
วิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจดานปจจัยค้ําจุน ในระดับสูง รอยละ 5.6 ระดับปานกลาง
รอยละ 87.9 และระดับนอย รอยละ 0.6
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และลักษณะงานที่รับผิดชอบ กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คล และลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ กั บ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย คณะผูวิจัย
เสนอผลการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ
ประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และจํานวนงานที่รับผิดชอบ กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยขอมูลที่วัดแบบชวง (Interval) ขึ้นไป ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยแบงเปนภาพรวม จําแนกตาม
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน และจําแนกตามรายดาน และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุ ค คลด า นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย บริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งเป น ข อมู ลแบบ
แบงกลุมใช ไคสแคว (Chi – square) ดังแสดงในตารางที่ 4, 5 และ 6
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ดานอายุ ประสบการณใน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ป จ จุ บั น และจํ า นวนงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ กั บ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และจําแนกตามปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (N = 446)
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน (r)
ปจจัยสวนบุคคล
จําแนกตามปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (r)
รวม
p-value
ปจจัยจูงใจ p-value ปจจัยค้ําจุน p-value
อายุ
0.123*
0.017
0.106*
0.032
0.125*
0.012
ประสบการณ ใ น
0.040
0.432
0.056
0.259
0.056
0.259
การปฏิ บั ติ ง านที่
ศูนยบริการสาธารณสุข
ปจจุบัน
จํา น ว น ง า น ที่
– 0.043 0.402
0.026
0.596
– 0.053
0.288
รับผิดชอบ
*p < 0.05
ตารางที่ 4

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพภาพรวม ในระดับต่ํา (r = 0.123) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบันและจํานวนงานที่รับผิดชอบ ไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.040 และ – 0.043 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อจําแนกเปนปจจัยจูงใจ พบวา อายุมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพดานปจจัยจูงใจ ในระดับต่ํา (r = 0.106) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และจํานวนงานที่รับผิดชอบ ไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ (r = 0.056 และ 0.026 ตามลําดับ)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อจําแนกเปนปจจัยค้ําจุน พบวา อายุมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพดานปจจัยค้ําจุนในระดับต่ํา (r = 0.125) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน และจํานวนงานที่รับผิดชอบ ไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.056 และ – 0.053 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 เมื่อหาความสัมพันธระหวางอายุ ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขปจจุบัน จํานวนงานที่รับผิดชอบ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้ําจุน และรายดานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย พบวา
1) อายุ มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
(r = 0.123) ปจจัยจูงใจ (r = 0.106) ปจจัยค้ําจุน (r = 0.125) และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อายุ
มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับดานความสําเร็จของงาน (r = 0.163) ดานการยอมรับนับถือ (r = 0.157)
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน (r = 0.134) ดานความมั่นคงในงาน (r = 0.109) ดานตําแหนงหนาที่ (r = 0.126)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม และจําแนกตามปจจัยจูงใจและค้ําจุน (r = 0.040, 0.056 และ 0.056
ตามลําดับ) และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวามีเพียงดานความมั่นคงในงานที่มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับต่ํากับประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน (r = 0.121) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) จํานวนงานที่รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และจําแนกตามปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (r = 0.043, 0.026 และ 0.053 ตามลําดับ) และเมื่อจําแนกเปน
รายด าน พบว า มี เพี ยงด านความเป นส วนตั วที่ มี ความสั มพั นธ ทางลบในระดั บต่ํ ากั บจํ านวนงานที่
รับผิดชอบ (r = – 0.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ในขณะเดียวกันเมื่อหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวม
ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และรายดาน (14 ดาน) พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (r = 0.710 และ 0.949 ตามลําดับ)
และเมื่ อ จํ า แนกเป น รายด า น พบว า ทุ ก ด า นมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวก โดยมี ด า นนโยบายและการ
บริ ห ารงาน และด านการบั งคั บบั ญชามี ความสั มพั นธ ทางบวกในระดั บสู งกั บความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติ ง าน (r = 0.702 และ 0.750 ตามลํา ดับ ) ดา นความสํา เร็ จ ของงาน ด า นการยอมรับ นับ ถือ
ดานลักษณะงาน ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
ด า นตํ า แหน ง หน า ที่ และด า นความเป น ส ว นตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางบวกในระดั บ ปานกลาง
(r = 0.463, 0.380, 0.380, 0.547, 0.520, 0.505, 0.640, 0.618, 0560, 0.526 และ 0.400 ตามลําดับ) และ
ดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (r = 0.283) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแบบกลุม ระดับความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน กับ
ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ดวยการวิเคราะหสถิติ ไคสแคว (Chi-square) โดยมีขอตกลงเบื้องตนคือคาความ
คาดหวังที่มีคานอยกวา 5 ไมควรมีมากกวา 20 % ของจํานวนชอง และคาคาดหวังต่ําสุด ไมควรต่ํากวา 1
(วิไล กุศลวิศิษฏกุล, 2535 : 156) ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ครั้งนี้
พบวา ไมเปนไปตามขอตกลงทางสถิติ จึงมีความจําเปนตองรวมขอมูลกลุมต่ําและกลุมปานกลางเขา
ดวยกัน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6

ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา งานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
ศูนยบริการสาธารณสุข และจํานวนงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จําแนกตามรายรวม
และจําแนกตามปจจัยจูงใจและ ปจจัยค้ําจุน (N = 446)
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้ําจุน
รวม

ปจจัย
สวนบุคคล

n
(%)

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)

n
(%)

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)

n
(%)

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)

212
(59.2)

146
(40.8)

179
(50.4)

176
(49.6)

183
(55.0)

150
(45.0)

ระดับปริญญาโท
หรือสูงกวา
งานหลักที่รับผิดชอบ
ของศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข
หัวหนาพยาบาล

32
(57.1)

24
(42.9)

22
(38.6)

35
(61.4)

32
(61.5)

20
(38.5)

30
(78.9)

8
(21.1)

22
(57.9)

16
(42.1)

27
(71.1)

11
(28.9)

งานตรวจโรคทั่วไป

26
(55.3)

21
(44.7)

23
14.268 0.014* (43.4)

30
(56.6)

24
(51.1)

23
(48.9)

งานคลินิกพิเศษ

30
(66.7)

15
(33.3)

21
(52.5)

19
(47.5)

26
(68.4)

12
(31.6)

งานสงเสริมสุขภาพ

33
(45.8)

39
(54.2)

28
(39.4)

43
(60.6)

27
(40.9)

39
(59.1)

งานบริการในชุมชน

91
(56.2)

71
(43.8)

74
(47.7)

81
(52.3)

78
(53.1)

69
(46.9)

ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี
เทียบเทา

สูง

X2

0.86

pvalue

0.769

สูง

X2

2.749

6.586

pvalue

0.097

0.253

สูง

X2

df

p-value

0.79

1

0.374

14.62

5

0.012*
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ตารางที่ 6

ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา งานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
ศูนยบริการสาธารณสุข และจํานวนงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จําแนกตามรายรวม
และจําแนกตามปจจัยจูงใจและ ปจจัยค้ําจุน (N = 446) (ตอ)
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้ําจุน
รวม

ปจจัย
สวนบุคคล

n
(%)
33
(66.0)

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)
17
(34.0)

40
(52.6)

36
(47.4)

2 งาน

75
(56.0)

59
(44.0)

> 2 งาน

127
(62.6)

76
(37.4)

งานบริการในโรงเรียน
จํา นวนงานที่
รับผิดชอบ
1 งาน

สูง

X2

pvalue

สูง

n
(%)
32
14.268 0.014*
(58.2)

2.811

0.245

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)
23
(41.8)

40
(51.9)

37
(48.1)

67
(50.8)

65
(49.2)

92
(45.5)

110
(54.5)

X2

pvalue

6.586

0.253

1.341

0.511

n
(%)
32
(65.3)

ปานกลาง
ต่ํา
n
(%)
17
(34.7)

39
(53.4)

34
(46.6)

66
(53.7)

57
(46.3)

108
(57.4)

80
(42.6)

สูง

X2

df

p-value

14.62

5

0.012*

0.584

2

0.747

*p-value < 0.05
จากตารางที่ 6 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานสูง (55.0%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (45.0%) พยาบาลวิชาชีพที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (61.5%) รองลงมา
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (38.5%) ซึ่งเมื่อใชสถิติทดสอบแลว พบวา ปจจัยสวน
บุคคลดานระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (X2 = 0.79) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สําหรับ งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยฯ พบวา หัวหนาพยาบาล สวนใหญมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูง (71.1%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (28.9%) พยาบาล
วิชาชีพ ที่ ปฏิ บั ติงานคลิ นิกตรวจโรคทั่ วไป สว นใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานสูง (51.1%)
รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (48.9%) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ
สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (68.4%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปาน
กลางต่ํา (31.6%) สวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความพึงพอใจใน
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การปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (59.1%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (40.9%) พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในชุมชน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (53.1%) รองลงมามี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (46.9%) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน
สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (65.3%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปาน
กลางต่ํา (34.7%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยฯ มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน (X2 = 14.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนจํานวนงานที่รับผิดชอบ พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ที่รับผิดชอบงาน 1 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (53.4%) รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางต่ํา (46.6%) เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงาน 2 งาน ที่สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (53.7%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (46.3%)
และพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานมากกวา 3 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
(55.5%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (44.5%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา จํานวน
งานที่รับผิดชอบไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (X2 = 0.584) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อจําแนกเปนปจจัยจูงใจ พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานสูง (59.2%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (40.8%) พยาบาลวิชาชีพที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (57.1%) รองลงมา
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (42.9%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา ปจจจัยสวนบุคคล
ดานวุฒิการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ (X2 = 0.86)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สําหรับ งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยฯ พบวา หัวหนาพยาบาล สวนใหญมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูง (78.9%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (21.1%) พยาบาล
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานคลินิกตรวจโรคทั่ว ไป สว นใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (55.3%)
รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (44.7%) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ
สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (66.7%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปาน
กลางต่ํา (33.3%) สวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (54.2%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (45.8%) พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในชุมชน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (56.2%) รองลงมามี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (43.8%) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน
สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (66.0%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปาน
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กลางต่ํา (34.0%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยฯ มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ (X2 = 14.268) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
สวนจํานวนงานที่รับผิดชอบ พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ที่รับผิดชอบงาน 1 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (52.6%) รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางต่ํา (47.4%) เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงาน 2 งาน ที่สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (56.0%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (44.0%)
และพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานมากกวา 3 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
(62.6%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (37.4%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา จํานวน
งานที่รับผิดชอบไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ (X2 = 2.811)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อจําแนกเปนปจจัยค้ําจุน พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานสูง (50.4%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับต่ํา (49.6%) แตพยาบาลวิชาชีพที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (61.4%) รองลงมา
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (38.6%) ซึ่งเมื่อใชสถิตทดสอบ พบวา ปจจจัยสวนบุคคลดานวุฒิ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุน (X2 = 2.749) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สําหรับ งานหลักที่รับผิดชอบของศูนยฯ พบวา หัวหนาพยาบาล สวนใหญมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูง (57.9%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (42.1%) แตพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกตรวจโรคทั่วไป สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา
(56.6%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (43.4%) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิก
พิ เ ศษ ส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านสู ง (52.5%) รองลงมามี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (47.5%) สวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (60.6%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
(39.4%) เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในชุมชน สวนใหญมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานปานกลางต่ํา (52.3%) รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (47.7%) และพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (58.2%) รองลงมา
มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านปานกลางต่ํ า (41.8%) ซึ่ ง เมื่ อ ใช ส ถิ ติ ท ดสอบ พบว า งานหลั ก ที่
รับผิดชอบของศูนยฯ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุน (X2 = 6.586)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนจํานวนงานที่รับผิดชอบ พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ที่รับผิดชอบงาน 1 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (51.9%) รองลงมามีความพึง
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พอใจในระดับปานกลางต่ํา (48.1%) เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงาน 2 งาน ที่สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง (50.8%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ํา (49.2%)
แตพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานมากกวา 3 งาน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
ต่ํา (54.5%) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับสูง (45.5%) ซึ่งเมื่อใชสถิติทดสอบ พบวา จํานวนงานที่
รับผิดชอบไมมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุน (X2 = 1.341) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
จากการวิจัย พบวา ปญหา อุปสรรคที่สําคัญของการใหบริการ ที่พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ใหขอมูล และเสนอแนะประเด็นที่นาสนใจ โดยจําแนก
ตามรายด า นเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ในโอกาสต อ ไป
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 7, 8, 9, 10 และ 11
ตารางที่ 7
ลําดับ
1
2

3
4
5
6

จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหา อุปสรรคของการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณสุข (n = 199)
ปญหาอุปสรรค
n
%
ขาดบุ คลากรเนื่ องจากมี การลาออก โอนยาย ฯลฯ ไดแก แพทย 56 28.14
พยาบาล ฯลฯ
ภาระงานของบุคลากรในศูนยฯ มีเพิ่มขึ้น แนวทางการดําเนินงานของ 53 26.63
กองตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีนโยบายมากเกินไปและ
บางครั้งไมชัดเจน ลักษณะงานในชุมชนมีความหลากหลายและมาก
เกิ นไป จํ านวนผูรับบริ การเพิ่มมากขึ้น บุ คลากรมีการอบรมมาก
เกินไป ฯลฯ มีผลทําใหบุคลากรมีการสรางสรรคงานที่นอยเกินไป
ขาดวัสดุ อุปกรณ คอมพิวเตอรและเครือขาย ฯลฯ
27 13.57
กายภาพและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยฯ ยังไมเอื้อตอการ 17
8.54
ใหบริการ
การมอบหมายหนาที่บุคลากร การจัดวางบุคลากรไมสอดคลองกับ 13
6.53
ความรูความสามารถ
ผูรับบริการ และประชาชนในพื้นที่ยังไมรูจักและการใหบริการของ 9
4.52
ศูนยฯ
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ตารางที่ 7
ลําดับ
7
8
9
10
11
12
13
14

จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหา อุปสรรคของการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณสุข (n = 199) (ตอ)
ปญหาอุปสรรค
n
%
ขาดการพั ฒ นาความรู ค วามสามารถ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 6
3.02
ความชํานาญเฉพาะทาง กฎหมายและจริยธรรมการบริการ ฯลฯ
ระเบี ยบการเงิ นการคลั ง และการพั สดุ ขาดความคล องตั วและไม 4
2.01
สะดวก ในการดําเนินงานในศูนยฯ
งบประมาณไมเพียงพอ และการเบิกจายเงินของสํานักอนามัยลาชา
4
2.01
การเดินทางมารับบริการที่ศูนยฯ ไมสะดวก
3
1.51
การติดตอประสานงานภายในและภายนอกศูนยฯ ขาดความคลองตัว 3
1.51
ทําใหการใหบริการลาชา
ความลาชาในการรอรับบริการของศูนยฯ
2
1.01
มีการเมืองในองคกร
1
0.50
มีขอจํากัดการบริหารจัดการของศูนยฯ ทําใหการใหบริการยังไม 1
0.50
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชนในพืน้ ที่
รวม
199 100.00

จากตารางที่ 7 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 199 ราย ใหขอมูลเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรคของการใหบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุข 5 อันดับมากที่สุด คือ การขาดแคลนบุคลากร รอยละ 28.14 รองลงมา คือ ภาระงานของ
บุ คลากรในศู นย ฯ มี เ พิ่ มขึ้ น แนวทางการดํ าเนิ นงานของกองต า งๆ ไม เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
มีนโยบายมากเกินไปและบางครั้งไมชัดเจน ลักษณะงานในชุมชนมีความหลากหลายและมากเกินไป
จํานวนผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีการอบรมมากเกินไป ฯลฯ มีผลทําใหบุคลากรมีการสรางสรรค
งานที่นอยเกินไป รอยละ 26.63 ขาดวัสดุ อุปกรณ คอมพิวเตอรและเครือขาย ฯลฯ รอยละ 13.57
กายภาพและสิ่ ง แวดล อ มภายในและภายนอกศู น ย ฯ ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ การให บ ริ ก าร ร อ ยละ 8.54
และ การมอบหมายหนาที่บุคลากร การจัดวางบุคลากรไมสอดคลองกับความรูความสามารถ รอยละ 6.53
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ตารางที่ 8
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จํ า นวนและร อ ยละ ของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามข อ เสนอแนะ ด า นนโยบายและ
การบริหารงาน (n = 39)
ขอเสนอแนะดานนโยบายและการบริหารงาน
n
%
เพิ่ ม บุ ค ลากร มี ก ารกระจายกํ า ลั ง ให เ พี ย งพอ มี ร ะบบทดแทน 12 30.77
บุคลากรที่ดี และมีการบริหารจัดการบุคลากร
กองตางๆ ควรมีการบูรณาการงาน การจัดประชุมและอบรมรวมกัน 10 25.64
กอนนําลงสูภาคปฏิบัติ
เพิ่มการพัฒนาภาวะผูนํา และทักษะการบริหารจัดการ
3
7.69
มีระบบสารสนเทศมาใชในการบริการที่ศูนยฯ เชน งานเวชระเบียน 3
7.69
งานการเงินและงบประมาณ การเบิกจาย และการสรุปรายงานตางๆ
มีรถยนตเยี่ยมบานเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการยานยนตใหมีความ 3
7.69
เพียงพอ มีประสิทธิผล
พัฒนาระบบการติดตอสื่อสาร ภายในและภายนอกสํานักอนามัย
1
2.56
ใหทันตอเหตุการณ และคลองตัว
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย ใหครบถวน เพียงพอ พรอมใช 1
2.56
และมีคุณภาพ
ควรมีการปรับวิทยฐานะวิชาชีพพยาบาล และความกาวหนา
1
2.56
เพิ่มคาตอบแทนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
1
2.56
ควรมีการประกันภัยใหกับบุคลากร จากอุบัติเหตุตางๆ ในงาน
1
2.56
พยาบาลบรรจุใหม ควรมีการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานที่ศูนยฯ
1
2.56
มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับภาระงาน
1
2.56
เพิ่มการอบรมเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การเบิกจาย 1
2.56
งบประมาณของศูนยฯ และสํานักอนามัย
รวม
39 100.00

จากตารางที่ 8 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 39 ราย ใหขอเสนอแนะดานนโยบายและการบริหารงาน 5 อันดับมากที่สุด
คือ การเพิ่มบุคลากร มีการกระจายกําลังใหเพียงพอ มีระบบทดแทนบุคลากรที่ดี และมีการบริหาร
จัดการบุคลากร รอยละ 30.77 กองตางๆ ควรมีการบูรณาการงาน การจัดประชุมและอบรมรวมกัน
กอนนําลงสูภาคปฏิบัติ รอยละ 25.64 และ 3 อันดับสุดทายที่เทากัน คือ รอยละ 7.69 เสนอแนะใหมีการ
เพิ่มการพัฒนาภาวะผูนํา และทักษะการบริหารจัดการ มีระบบสารสนเทศมาใชในการบริการที่ศูนยฯ
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เชน งานเวชระเบียน งานการเงินและงบประมาณ การเบิกจาย และการสรุปรายงานตางๆ และการมี
รถยนตเยี่ยมบานเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการยานยนตใหมีความเพียงพอ มีประสิทธิผล
ตารางที่ 9
อันดับ
1

2
3

4

5

จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอเสนอแนะ ดานความรับผิดชอบ
(n = 100)
ขอเสนอแนะ ดานความรับผิดชอบ
n
%
ควรมี ค วามชั ด เจนในความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก 70 70.00
การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ภาระงานหลัก
ระบบการจั ด สรรงานและการทดแทน กฎหมายด า นวิ ช าชี พ
ความยุติธรรมและความเทาเทียม
ควรมีการเพิ่มอัตรากําลัง วิเคราะหอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพให 15 15.00
สอดคลองกับภาระงานและสภาพความตองการของประชาชน
การพัฒนาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 7
7.00
ไดแก บทบาทหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ กฎหมายวิชาชีพ
ความเสี่ยงดานวิชาชีพและการบริหารจัดการ ฯลฯ
ควรมีระบบการมอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถ 4
4.00
ของบุคลากร การสับเปลี่ยนและโยกยายงาน การเพิ่มภาระงานและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิผล
ควรมีการเพิ่มเงินเดือนและคาตอบแทนตามความรับผิดชอบ ภาระงาน 4
4.00
และ อัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
รวม
100 100.00

จากตารางที่ 9 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ราย ใหขอเสนอแนะดานความรับผิดชอบ 5 อันดับมากที่สุด คือ ควรมี
ความชัดเจนในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไดแก การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของพยาบาล
วิชาชีพ ภาระงานหลัก ระบบการจัดสรรงานและการทดแทน กฎหมายดานวิชาชีพ ความยุติธรรมและ
ความเทาเทียมรอยละ 70.00 ควรมีการเพิ่มอัตรากําลัง วิเคราะหอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพใหสอดคลอง
กับภาระงานและสภาพความตองการของประชาชน รอยละ 15.00 การพัฒนาความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ไดแก บทบาทหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ กฎหมายวิชาชีพ
ความเสี่ยงดานวิชาชีพและการบริหารจัดการ ฯลฯ รอยละ 7 และ 2 อันดับสุดทายที่เทากัน คือ รอยละ 4
เสนอแนะให มี ร ะบบการมอบหมายงานให ส อดคล อ งกั บ ความรู ค วามสามารถของบุ ค ลากร
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การสับเปลี่ยนและโยกยายงาน การเพิ่มภาระงานและความรับผิดชอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และการมีการเพิ่มเงินเดือนและคาตอบแทนตามความรับผิดชอบ ภาระงาน
และ อัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามดานโอกาสกาวหนาในงาน (n = 111)
อันดับ
ดานโอกาสกาวหนาในงาน
n
%
1
มีระบบ ความชัดเจน และใหความสําคัญในความกาวหนาในงาน 44 39.64
และวิชาชีพ การเลื่อนระดับควรมีความเปนธรรมและเทียบเคียงกับ
สายวิชาชีพอื่น
2
เพิ่มการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เชน การพัฒนา 28 25.23
หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การ ในบทบาทหั ว หน า พยาบาล ผู ช ว ย
หัวหนาการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติ การพยาบาล
เฉพาะทาง การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา
3
มีเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นที่ชัดเจน และเปนระบบ 25 22.52
ที่ ยุ ติ ธ รรม โปร ง ใส พิ จ ารณาตามผลงาน ความสามารถ และ
เงินเดือน
4
ควรมีการขยายกรอบอัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพ ศู นยบริการ 11
9.91
สาธารณสุขใหสอดคลองกับภาระงาน
5
ควรมีการสนับสนุนใหมีการนิเทศงาน และพัฒนาหลักเกณฑการ 2
1.80
นิเทศงานรวมกัน
6
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น และจู ง ใจบุ ค ลากรในการพั ฒ นางานตาม 1
0.90
เปาหมาย
รวม
111 100.00
จากตารางที่ 10 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 111 ราย ใหขอเสนอแนะดานโอกาสกาวหนาในงาน 5 อันดับมากที่สุด คือ
มีระบบ ความชัดเจน และใหความสําคัญในความกาวหนาในงานและวิชาชีพ การเลื่อนระดับควรมี
ความเปน ธรรมและเที ย บเคี ย งกั บ สายวิ ช าชีพ อื่น รอ ยละ 39.64 เพิ่ม การอบรม และศึ ก ษาดูง าน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เชน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ ในบทบาทหัวหนาพยาบาล ผูชวยหัวหนา
การพยาบาล การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง การศึกษาตอเนื่องในระดับที่
สูงขึ้น และสนับสนุนทุนการศึกษา รอยละ 25.23 มีเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นที่ชัดเจน
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และเปนระบบที่ยุติธรรม โปรงใส พิจารณาตามผลงาน ความสามารถ และเงินเดือน รอยละ 22.52
ควรมีการขยายกรอบอัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับภาระงาน
รอยละ 9.91 และควรมีการสนับสนุนใหมีการนิเทศงาน และพัฒนาหลักเกณฑการนิเทศงานรวมกัน
รอยละ 1.80
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามดานคาตอบแทน (n = 126)
อันดับ
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
n
1
ควรเพิ่มเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ 54
สาธารณสุข (พตส.) ของพยาบาลวิชาชีพใหเทียบเคียงกับวิชาชีพ
ใกลเคียง
2
ปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ
31
3
ปรับคาตอบแทน คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง ใหเหมาะสมกับลักษณะ 30
งาน และภาระงานที่เพิ่มขึ้น
4
ระบบการเบิกจายเงินตางๆ ควรรวดเร็ว และโปรงใส
5
5
ควรเพิ่มความกาวหนาในงาน
2
6
ปรั บ ระบบงานให เ หมาะสมกั บ งานนโยบาย และเงิ น เดื อ น 2
คาตอบแทนใหสอดคลองกัน และเทียบเคียงเอกชน
7
มีระบบสวัสดิการตางๆ เชน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และ 2
เทียบเคียงเอกชน
รวม
126

%
42.86

24.60
23.81
3.97
1.59
1.59
1.59
100.00

จากตารางที่ 11 พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํา นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 126 ราย ใหขอเสนอแนะดานเงินเดือนและคาตอบแทน 5 อันดับมากที่สุด
คือ ควรเพิ่มเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พตส.) ของพยาบาล
วิชาชีพใหเทียบเคียงกับวิชาชีพใกลเคียง รอยละ 42.86 รองลงมาคือ ปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ รอยละ 24.60 ปรับคาตอบแทน คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และภาระงานที่เพิ่มขึ้น รอยละ 23.81 ระบบการเบิกจายเงินตางๆ ควรรวดเร็ว และโปรงใส
รอยละ 3.97 ควรเพิ่มความกาวหนาในงาน รอยละ 1.59

ตารางที่ 5

ความสัมพนธระหวางป
จจัยจงใจ
ั 
 จจัยสวนบุ
 คคลดานอายุ ประสบการณในการปฏบั

ิ ติงานที่ ศูนยบริ
 การสาธารณสุขปจจุ
 บัน และจํานวนงานที่รับผิดชอบ กบความพงพอใจในการปฏบั
ั
ึ
ิ ติงานจาแนกตามป
ํ
ู ปจจั
 ยคาจน
้ํ ุ และรายดานของพยาบาลวิชาชพี
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ศูนยบริ
 การสาธารณสุข สานั
ํ กอนามัย

อายุ (ป)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

ประสบการณใน
Pearson Correlation
การทํางานที่ศูนยฯนี
 ้
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
จํานวนงานที่
Sig. (2-tailed)
รบผดชอบ
ั ิ
1 ดานความสํ
าเร็จ Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
ของงาน
2.ดานการยอมรั
บ

นบถอ
ั ื

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

 กษณะงาน
3. ดานลั

Pearson Correlation

 ความ
4. ดาน
ั ิ
รบผดชอบ

ปจจัยจูงใจ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

9 ดานความมั

่นคง
ในงาน

10 ดาน
ั
ความสัมพนธ

11 ดาน

สภาพแวดลอมใน

12 ดานโอกาสที
่จะ
ั

ไดรบความกาวหน
า
 าแหนง
13 ดานตํ
หนาที่
14 ดานความเป
น

สวนตวั
้ํ น
ปจจัยคาจุ
**
*

จํานวนงานที่
ิ
รับผดชอบ

1.000

0.645**
0.000
1.000

0.107*
0.026
0.085
0.078
1.000

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

7 ดาน
 นโยบาย
และการบริหาร
8 ดานการบั
งคับ

บัญชา

ประสบการณใน

การทางานที
ํ
่
ศูนยฯนี้

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

 โอกาส
5. ดาน

กาวหน
าในงาน

6 ดาน
 เงนเดื
ิ อน
และคาตอบแทน

อายุ (ป)

Sig. (2-tailed)

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2.ดานการ
3. ดาน
4. ดาน
1 ดาน
ั ื ลักษณะงาน
ความ
ความสําเร็จ ยอมรับนบถอ
ิ
รับผดชอบ
ของงาน

5. ดาน
โอกาส
กาวหนาใน

ปจจัยจูงใจ

0.163**
0.001
0.075
0.119
-0.022
0.641
1.000

-0.016
0.737
0.035
0.464
0.008
0.861
0.119*
0.013
0.180**
0.000
0.141**
0.003
0.125**
0.009
1.000

0.106*
0.032
0.056
0.259
0.026
0.596
0.609**
0.000
0.641**
0.000
0.603**
0.000
0.497**
0.000
0.616**
0.000
1.000

0.157** 0.031 0.034
0.001
0.525 0.483
0.081 -0.027 0.046
0.095
0.580 0.345
0.025
0.027 0.062
0.607
0.578 0.200
0.456** 0.218** 0.123*
0.000
0.000 0.011
1.000 0.286** 0.156**
0.000 0.001
1.000 0.152**
0.002
1.000

้ํ น พอใจงานรวม
11 ดาน
8 ดานการ 9 ดานความ
10 ดาน
7 ดาน
6 ดาน
13 ดาน 14 ดานความ ปจจัยคาจุ
12 ดานโอกาสที่
ั ญชา มนคงในงาน
ั่
 ่ เปนสวนตัว
ความสัมพันธ สภาพแวดลอม
เงินเดือนและ นโยบายและ บังคบบั
จะไดรับ ตําแหนงหนาที
 คคล ในการทางาน

ํ
ระหวางบุ
การบริหาร
คาตอบแทน
ความกาวหนา

0.134**
0.005
0.050
0.302
-0.046
0.341
0.128**
0.007
0.030
0.534
-0.002
0.972
0.054
0.262
0.138
0.004
0.129
0.009
1.000

0.089
0.065
0.080
0.094
-0.001
0.982
0.303**
0.000
0.127
0.008
0.093
0.054
0.111*
0.022
0.357**
0.000
0.361**
0.000
0.375**
0.000
1.000

0.088
0.067
0.056
0.244
-0.027
0.577
0.279**
0.000
0.275**
0.000
0.215**
0.000
0.134**
0.006
0.373**
0.000
0.429**
0.000
0.296**
0.000
0.670**
0.000
1.000

0.109*
0.024
0.121*
0.012
-0.066
0.170
0.153**
0.001
0.113*
0.018
0.194**
0.000
0.074
0.123
0.177**
0.000
0.242**
0.000
0.297**
0.000
0.234**
0.000
0.301**
0.000
1.000

0.053
0.276
0.013
0.794
0.076
0.112
0.249**
0.000
0.366**
0.000
0.133**
0.006
0.133**
0.006
0.367**
0.000
0.409**
0.000
0.196**
0.000
0.436**
0.000
0.666**
0.000
0.230**
0.000
1.000

0.074
0.123
0.035
0.470
-0.022
0.651
0.203**
0.000
0.159**
0.001
0.105*
0.029
0.121*
0.011
0.354**
0.000
0.362**
0.000
0.335**
0.000
0.441**
0.000
0.421**
0.000
0.268**
0.000
0.367**
0.000
1.000

0.023
0.630
-0.016
0.747
0.017
0.727
0.014
0.767
0.029
0.550
0.116*
0.016
0.034
0.477
0.341**
0.000
0.211**
0.000
0.332**
0.000
0.379**
0.000
0.376**
0.000
0.272**
0.000
0.332**
0.000
0.342**
0.000
1.000

0.126**
0.009
0.051
0.294
0.057
0.230
0.201**
0.000
0.268**
0.000
0.219**
0.000
0.137**
0.004
0.255**
0.000
0.375**
0.000
0.119*
0.013
0.259**
0.000
0.354**
0.000
0.284**
0.000
0.360**
0.000
0.301**
0.000
0.210**
0.000
1.000

0.024
0.620
-0.016
0.742
-0.127
0.008
0.154**
0.001
0.020
0.672
0.029
0.554
0.030
0.539
0.085
0.075
0.092
0.063
0.211**
0.000
0.189**
0.000
0.172**
0.000
0.212**
0.000
0.169**
0.000
0.148**
0.002
0.107*
0.025
0.133**
0.006
1.000

0.125*
0.012
0.056
0.259
-0.053
0.288
0.317**
0.000
0.245**
0.000
0.182**
0.000
0.145*
0.003
0.427**
0.000
0.451**
0.000
0.602**
0.000
0.728**
0.000
0.756**
0.000
0.535**
0.000
0.646**
0.000
0.636**
0.000
0.603**
0.000
0.507**
0.000
0.482**
0.000
1.000

0.123*
0.017
0.040
0.432
-0.043
0.402
0.463**
0.000
0.379**
0.000
0.380**
0.000
0.283**
0.000
0.547**
0.000
0.709**
0.000
0.520**
0.000
0.702**
0.000
0.750**
0.000
0.505**
0.000
0.640**
0.000
0.618**
0.000
0.559**
0.000
0.526**
0.000
0.400**
0.000
0.949**
0.000

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เ ปนการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึก ษาความสัมพัน ธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข
และลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยทั้งหมด
68 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 446 คน และนํามาเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
สูง สุ ด ประสบการณใ นการปฏิบ ัต ิง านที่ศ ูน ยบ ริก ารสาธารณสุข ปจ จุบัน ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัติ
จํานวนงานที่รั บ ผิด ชอบ และความพึ ง พอใจในการปฏิบัติ ง านของเฮอรซ เบอรก เมาสเ นอร และ
ซิน เดอร แ มน (Herzberg, Mausner and Synderman, 1959: 44 – 50) จํานวนทั้งหมด 42 ขอ
ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
โอกาสกา วหนา ในงาน และป จ จั ย ค้ํา จุน ได แ ก เงิน เดื อ นและคา ตอบแทน นโยบายและการ
บริ ห ารงาน การบัง คับ บั ญ ชา ความมั่นคงในงาน ความสัมพัน ธร ะหวางบุคคล สภาพแวดลอม
ในการทํา งาน โอกาสที่จ ะไดรับ ความกาวหนา ตําแหนงหนาที่และความเปนสวนตัว ประกอบดวย
ขอความทางบวก และขอความทางลบ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การแปลผลด ว ยค า คะแนนความพึ ง พอใจในการปฏิบ ัต ิง านเกี ่ย วกับ ปจ จัย จูง ใจและปจ จัย ค้ํ า จุน
แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ สู ง ระดั บ ปานกลาง และ
ระดั บ ต่ํา รวมทั้ ง สอบถาม ป ญ หาอุ ป สรรคและขอเสนอแนะอื่น ๆ ของการใหบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุข โดยมีลักษณะขอคําถาม เปนแบบเติมขอความ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของเครื่องมื อที่ใ ชในการศึก ษา จากผูทรงคุ ณ วุฒิ จํา นวน
3 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไข ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือ ไปทดลองใชกับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกับศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 30 คน
และหาคา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ด ว ยการวิเ คราะหค าความเชื่อมั่น โดยคํา นวณสั ม ประสิท ธิ์อั ล ฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.80
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
โดยเก็บรวบรวมขอมูล ในศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง ระหวางวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2551
และนํา ขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ไดขอมูลกลับคืนมาที่มีความ
ถูกตองสมบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 446 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป ด ว ยการแจกแจงความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สั ม ประสิ ท ธ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และไคสแคว (Chi-square)
สรุปผลการวิจยั
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย พบวา มีอายุเฉลี่ย 46.19 ป อายุมากที่สุด
60 ป อายุต่ําสุด 28 ป มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด รอยละ 49.2 รองลงมาอายุ ระหวาง 51 – 60 ป
รอยละ 28.7 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ถึงรอยละ 86.3 รองลงมา คือ
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวารอยละ 13.7 ประสบการณในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขเฉลี่ย
14.12 ป โดยประสบการณที่ปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขต่ําสุด 1 ป สูงสุด 39 ป มากที่สุด
ระหวา ง 11 – 15 ป ร อ ยละ 19.7 รองลงมา คือ มีป ระสบการณใ นการปฏิบัติ ง านที่ศู น ยบ ริก าร
สาธารณสุ ข ป จ จุ บั น มากกว า 25 ป ร อ ยละ 15.1 และน อ ยสุ ด ที่มี ป ระสบการณใ นการปฏิบัติ ง านที่
ศูนยบริการสาธารณสุข นอยกวา 2 ป รอยละ 10.8
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สวนที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย
ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
พบวา งานหลักที่รับผิดชอบมากที่สุด คือ งานบริการในชุมชน รอยละ 38.0 รองลงมา คือ งานสงเสริม
สุขภาพ รอยละ 17.5 สวนจํานวนงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน เฉลี่ย 2.70 งาน โดยมากที่สุด 6 งาน และ
นอยที่สุด 1 งาน ซึ่งจํานวนงานที่รับผิดชอบมากที่สุดในปจจุบัน คือ 2 งาน รอยละ 32.7
สวนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร แบบอันตรภาค (Interval) พบวา โดยรวมอยูในระดับสูง ( Χ = 3.71, SD = 0.28)
เมื่อจําแนกเปนดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน พบวา พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจในระดับสูง ( Χ = 3.75, SD = 0.29)
โดยด า นความสํ า เร็ จ ของงาน ด า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด า นโอกาสก า วหน า ในงานอยู ใ นระดั บ สู ง
( Χ = 4.06 SD = 0.46, Χ = 3.94 SD = 0.43 และ Χ = 3.85, SD = 0.66 ตามลําดับ) สวนดานลักษณะงาน
และดานความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.54, SD = 0.50 และ Χ = 3.32, SD = 0.46
ตามลํ าดั บ) ส วนความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานด านป จจั ย ค้ํ าจุ นของพยาบาลวิ ชาชี พ ศู น ย บริ การ
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.67, SD = 0.37) โดยดาน
ตําแหนงหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยูในระดับสูง ( Χ = 4.22 SD = 0.52, Χ = 3.95 SD = 0.46 , Χ = 3.88, SD = 0.57 และ
Χ = 3.79, SD = 0.56 ตามลําดับ) สวนดานความเปนอยูสวนตัว ดานนโยบายและการบริหารงาน
ดานความมั่นคงในงาน ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา และดานเงินเดือนและคาตอบแทนอยูใน
ระดับปานกลาง ( Χ = 3.61 SD = 0.82, Χ = 3.59 SD = 0.45, Χ = 3.59 SD = 0.45 , Χ = 3.26 SD = 0.61
และ Χ = 3.04, SD = 0.77 ตามลําดับ)
ในขณะเดีย วกัน เมื่อจํา แนกขอมูล ความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพยาบาลวิช าชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนแบบแบงกลุม (Nominal) 3 ระดับ ไดแก
ความพึงพอใจในระดับสูง ปานกลาง และระดับต่ํา พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุขมี
ความพึ ง พอใจในระดั บ สู ง ร อ ยละ 8.8 ระดั บ ปานกลาง ร อ ยละ 83.5 และระดั บ ต่ํา ร อ ยละ 7.8
เมื่อจําแนกเปนรายปจจัย พบวา พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจดานปจจัย
จูงใจในระดับสูง รอยละ 28.2 ระดับปานกลาง รอยละ 69.6 และระดับต่ํา รอยละ 2.2 และพยาบาล
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วิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจดานปจจัยค้ําจุน ในระดับสูง รอยละ 5.6 ระดับปานกลาง
รอยละ 87.9 และระดับต่ํา รอยละ 0.6
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และลักษณะงานที่รับผิดชอบ กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
4.1 ปจจัยสวนบุคคล กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย พบวา
4.1.1 อายุ มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของพยาบาลวิชาชีพ ในระดับต่ํา (r = 0.123) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปน
รายปจจัย พบวาอายุ มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับปจจัยจูงใจ (r = 0.106) ปจจัยค้ําจุน (r = 0.125)
และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อายุ มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับดานความสําเร็จของงาน
(r = 0.163) ดานการยอมรับนับถือ (r = 0.157) ดานเงินเดือนและคาตอบแทน (r = 0.134) ดานความ
มั่นคงในงาน (r = 0.109) ดานตําแหนงหนาที่ (r = 0.126) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.2 ประสบการณ ใ นการปฏิบัติงาน ไมมี ความสัมพัน ธกั บความพึ ง พอใจในการ
ปฎิ บั ติ ง าน (r = 0.040) และเมื่ อ จํา แนกเเป น รายป จ จั ย พบว า ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่
ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานดานปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุน (r = 0.056 และ 0.056 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนก
เปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมั่นคงในงานที่มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับประสบการณ
ในการทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน (r = 0.121) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.3 ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 0.79) โดยพบวา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา มีความพึง พอใจในการปฏิบัติง านสูง (55.0% ,61.5% ตามลําดับ )
รองลงมามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ํา (38.5 %)
เมื่อจําแนกเปนปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน พบวาพยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับปริญญาโท
หรือสูงกวา ไมมีค วามสัมพัน ธกับ ความพึง พอใจในการปฏิบัติง านในปจ จัย จูงใจ และปจ จัย ค้ํา จุน
(X2 = 0.86, 2.749) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจทั้งสองปจจัยมากที่สุด คือ
ระดับสูง (59.2% และ 57.1% ตามลําดับ)
4.2 ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ กั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย พบวา
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4.2.1 งานหลักที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 14.62) โดยพบวา พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบ
สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาพยาบาล ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน
ปฏิบัติงานบริการในชุมชนและปฏิบัติงานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป (71.1%, 68.4%, 65.3%, 53.1% และ
51.1% ตามลําดับ) ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในระดับต่ํา (59.1%)
เมื่อจํา แนกเปน ปจ จัย จูง ใจ และปจ จัยค้ําจุน พบวา งานหลัก ที่รับผิดชอบของ
ศูนยฯบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธกับปจจัยจูงใจ (X2 = 14.268) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบวาพยาบาลวิชาชีพในตําแหนงหัวหนาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการในชุมชน ปฏิบัติงาน
คลินิกตรวจโรคทั่วไป สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย
(78.9%, 66.7%, 66.0%, 56.2% และ 55.3% ตามลําดับ) ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิก
สงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับต่ํา (54.2%) และพบวางานหลักที่
รับผิดชอบของศูนยฯ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปจจัยค้ําจุน (X2 = 6.586)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.2 จํานวนงานที่รบั ผิดชอบไมมคี วามสัมพันธกบั ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และจําแนกตามปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน (r = 0.043, 0.026 และ 0.053 ตามลําดับ) และเมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา มีเ พีย งดา นความเปน สว นตัว ที่มีความสัมพัน ธท างลบในระดับต่ํากับจํา นวนงานที่
รับผิดชอบ (r = – 0.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามจํานวนงานที่รับผิดชอบ
พบวา พยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบงาน 1 งาน 2 งาน และมากกวา 3 งาน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มากที่สุด คือ ระดับสูง (53.4 %, 53.7% และ 55.5% ตามลําดับ)
สวนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 199 ราย
มีปญหา อุปสรรคของการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสุข 5 อันดับมากที่สุด คือ การขาดแคลน
บุคลากร รอยละ 28.14 รองลงมา คือ ภาระงานของบุคลากรในศูน ยฯ มีเ พิ่มขึ้น จากแนวทางการ
ดําเนินงานของกองตางๆ ไมเปนแนวทางเดียวกัน มีนโยบายมากเกินไปและบางครั้งไมชัดเจน ลักษณะ
งานในชุมชนมีความหลากหลายและมากเกินไป จํานวนผูรับบริการเพิ่มมากขึ้นบุคลากรมีการอบรมมาก
เกินไป ฯลฯ มีผลทําใหบุคลากรมีการสรางสรรคงานที่นอยเกินไป รอยละ 26.63 ขาดวัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ฯลฯ รอยละ 13.57 กายภาพและสิ่ ง แวดล อ มภายในและภายนอก
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ศู น ย ฯ ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ การให บ ริ ก าร ร อ ยละ 8.54 และ การมอบหมายหน า ที่ บุ ค ลากร การจั ด วาง
บุคลากรไมสอดคลองกับความรูความสามารถ รอยละ 6.53
ขอเสนอแนะ
พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 39 ราย
ใหขอเสนอแนะดานนโยบายและการบริหารงาน 5 อันดับมากที่สุด คือ มีการเพิ่มบุคลากร มีก าร
กระจายกําลังใหเพียงพอ มีระบบทดแทนบุคลากรที่ดี และมีการบริหารจัดการบุคลากร รอยละ 30.77
กองตางๆ ควรมีการบูรณาการงาน การจัดประชุมและอบรมรวมกัน กอนนําลงสูภาคปฏิบัติ รอยละ
25.64 และ 3 อันดับสุดทายที่เทากัน คือ รอยละ 7.69 เสนอแนะใหมีการเพิ่มการพัฒนาภาวะผูนํา และ
ทัก ษะการบริห ารจัด การ มีร ะบบสารสนเทศมาใชใ นการบริก ารที่ศู น ยฯ เชน งานเวชระเบี ย น
งานการเงินและงบประมาณ การเบิก จาย และการสรุป รายงานตางๆ และการมีรถยนตเ ยี่ย มบาน
เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการยานยนตใหมีความเพียงพอ มีประสิทธิผล
พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ราย
ใหขอเสนอแนะดานความรับผิดชอบ 5 อันดับมากที่สุด คือ ควรมีความชัดเจนในความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ไดแก การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ภาระงานหลัก ระบบการ
จัดสรรงานและการทดแทน กฎหมายดานวิชาชีพ ความยุติธรรมและความเทาเทียมรอยละ 70.00 ควรมี
การเพิ่มอัตรากําลัง วิเคราะหอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพใหสอดคลองกับภาระงานและสภาพความ
ตองการของประชาชน รอยละ 15.00 การพัฒนาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ไดแก บทบาทหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ กฎหมายวิชาชีพ ความเสี่ยงดานวิชาชีพและ
การบริหารจัดการ ฯลฯ รอยละ 7 และ 2 อันดับสุดทายที่เทากัน คือ รอยละ 4 เสนอแนะใหมีระบบการ
มอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถของบุคลากร การสับเปลี่ยนและโยกยายงาน การเพิ่ม
ภาระงานและความรับผิดชอบ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีการเพิ่ม
เงินเดือนและคาตอบแทนตามความรับผิดชอบ ภาระงาน และ อัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 111 ราย
ใหใหขอเสนอแนะดานโอกาสกาวหนาในงาน 5 อันดับมากที่สุด คือ มีระบบ ความชัดเจน และให
ความสําคัญในความกาวหนาในงานและวิชาชีพ การเลื่อนระดับควรมีค วามเปน ธรรมและเทีย บเคี ย ง
กั บสายวิ ชาชี พ อื่ น ร อ ยละ 39.64 เพิ่ ม การอบรม และศึก ษาดูง านเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เชน การพัฒนา
หลักสูตรการบริหารจัดการ ในบทบาทหัวหนาพยาบาล ผูชวยหัวหนาการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฎิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง การศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนทุนการศึกษา
รอยละ 25.23 มีเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นที่ชัดเจน และเปนระบบที่ยุติธรรม โปรงใส
พิจารณาตามผลงาน ความสามารถ และเงินเดือน รอยละ 22.52 ควรมีการขยายกรอบอัตรากําลังของ
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พยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ให ส อดคล อ งกั บ ภาระงาน ร อ ยละ 9.91 และควรมี ก าร
สนับสนุนใหมีการนิเทศงาน และพัฒนาหลักเกณฑการนิเทศงานรวมกัน รอยละ 1.80
พยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 126 ราย
ใหขอเสนอแนะดานเงินเดือนและคาตอบแทน 5 อันดับมากที่สุด คือ ควรเพิ่มเงินสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พตส.) ของพยาบาลวิชาชีพใหเทียบเคียงกับวิชาชีพ
ใกลเคียง รอยละ 42.86 รองลงมาคือ ปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ
รอยละ 24.60 ปรับคาตอบแทน คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระงานที่
เพิ่มขึ้น รอยละ 23.81 ระบบการเบิกจายเงินตางๆ ควรรวดเร็ว และโปรงใส รอยละ 3.97 ควรเพิ่ม
ความกาวหนาในงาน รอยละ 1.59
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
1.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสูง ( Χ = 3.71) แสดงใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานที่
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย มีรูสึกนึกคิด และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในเชิงบวกและ
การจู ง ใจ โดยแสดงออกมาเป น ความสนใจ กระตือรื อร น เต็ม ใจ และสนุก ร า เริง มี ค วามพยายาม
อุตสาหะ มีความสุขกับงานที่ทํามีความรับผิดชอบและมุงมั่นจากงานนั้น ปจจัยเหลานี้มีผลใหผลผลิตของ
งานเพิ่มมากขึ้น เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของสํานักอนามัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานโอกาสกาวหนาในงาน ซึ่งเปนปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ( Χ = 4.06, 3.94 และ 3.85 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวาพยาบาล
วิชาชีพ มีความสามารถในการทํางาน แกปญหา มองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเปนความสําเร็จ
ของงานที่วัดไดจากการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายตามกําหนดเวลา และเกิดความพอใจในผลของการ
ปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งลักษณะการปฏิบัติงานทางการพยาบาลไดรับการยอมรับนับถือ เกิดผลสําเร็จของงาน
และไดรับการชมเชย ยกยองเชื่อถือไววางใจในผลงาน และการดําเนินงานจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา ผูรับบริการและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ ตลอดจนพบวาพยาบาล
วิชาชีพมีโอกาสกาวหนาในงาน มองเห็นการเลื่อนตําแหนงไปสูระดับที่สูงกวาทางสายวิชาชีพ โอกาสที่
จะไดรับพิจารณาความดีความชอบ ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
โดยการศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรม และดู ง านอย า งต อ เนื่ อ ง (McGregor,1969:252-268 อ า งถึ ง ใน
สืบวงศ คุมพงษ, 2541:28-30 และ เฮอรซเบอรก เมาสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner and
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Synderman, 1959: 44 – 50) สอดคลองกับการศึกษาของจารุพรรณ แกว ลว น (2544: บทคัด ยอ)
ที่ พ บว า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นราธิ ว าส
อยูในระดับมากไดแก ความสําเร็จในงาน และ การไดรับการยอมรับนับถือ และปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองการตางประเทศดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสําเร็จในการ
ทํางาน รองลงมาคือ ความกาวหนาในการทํางาน และการไดรับการยอมรับนับถือ (รอยตํารวจโทหญิง
สุภัค สุพัฒสร, 2548: บทคัดยอ)
1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ในองคประกอบปจจัยจูงใจ ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ
ศูนยบริการสาธารณสุข อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.54 และ 3.32 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะเนื้องานที่มีความหลากหลายของภาระงานประจํา รวมทั้งงานดานนโยบายของสํานักอนามัยที่มี
จํานวนมากและตองจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานเปนอันดับแรก ทําใหงานทางการพยาบาลไม
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว ประกอบกับลักษณะและภาระงานบางอยางไมกอใหเกิดความทาทายความรู
ความสามารถ ทั ก ษะเฉพาะด า นวิ ช าชี พ ความมี คุ ณ ค า และความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ร วมทั้ ง ความ
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ในศูนยบริการสาธารณสุข สวนใหญยังขาดความคลองตัว ความมีอิสระ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีอํานาจการตัดสินใจไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีภาระงานอื่นๆ
ที่ไดรับการมอบหมายแทรกและเพิ่มเติม ทําใหตองมีการยืดหยุนและปรับการจัดลําดับความสําคัญของ
งานตนเองอยูตลอดเวลา มีแนวโนมทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดลงได สอดคลองกับ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ พ บว า ป ญ หา อุ ป สรรค ของการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข มากที่สุด คือ การขาดแคลนบุคลากร รอยละ 28.14 รองลงมา คือ ภาระงานของบุคลากร
ในศูนยฯ มีเพิ่มขึ้น จากแนวทางการดําเนินงานของกองตางๆ ไมเปนแนวทางเดียวกัน มีนโยบายมาก
เกินไปและบางครั้ง ไมชั ดเจน ลัก ษณะงานในชุมชนมี ความหลากหลายและมากเกินไป มีผลทํา ให
บุคลากรมีการสรางสรรคงานที่นอยเกินไป ถึงรอยละ 26.63 และสอดคลองกับการศึกษาของอารีย ขํานุรักษ
(2546: บทคัดยอ) และรอยตํารวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร (2548: บทคัดยอ) ที่พบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข อํ า เภอกงหรา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง และข า ราชการตํ า รวจ กองการ
ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีองคประกอบความพึงพอในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน
อยูในระดับปานกลาง
1.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ในองคประกอบปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.67) ทั้งนี้แสดงให
เห็นวาปจจัยอันเปนสภาพแวดลอมในการทํางานที่ชวยปองกันไมใหบุคลากรในองคกรเกิดความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจไมสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากนัก โดยเฉพาะปจจัยค้ําจุนนอยที่สุด คือ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
แสดงใหเห็นวา ความเหมาะสมของอัตราเงินเดือน ขั้นเงินเดือนและผลตอบแทนจากการทํางานของ
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พยาบาลวิ ช าชี พ สวั ส ดิ ก าร ประโยชน เ กื้ อ กู ล อื่ น ๆ ยั ง ไม เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ ภาระงาน
โดยข อ เสนอของพยาบาลวิ ช าชี พ ของศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 5 อันดับมากที่สุด คือ ควรเพิ่มเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พตส.) ของพยาบาลวิชาชีพใหเทียบเคียงกับวิชาชีพใกลเคียง รอยละ
42.86 รองลงมาคือ ปรับเงิน เดือ นใหเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิจ และคาครองชีพ รอยละ 24.60
ปรับคาตอบแทน คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระงานที่เพิ่มขึ้น รอยละ 23.81
ระบบการเบิกจายเงินตางๆ ควรรวดเร็ว และโปรงใส รอยละ 3.97 ควรเพิ่มความกาวหนาในงาน รอยละ 1.59
ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดา ศรีบวรวิวัฒน (2544: บทคัดยอ) ที่พบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยปองกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี ดานรายไดมีความพึงพอใจใน
ระดับต่ําสุด เพราะปจจุบันบุคลากรมีเงินเดือนนอยจึงเปนเหตุใหมีปญหาทางเศรษฐกิจของบุคลากรตามมา
และพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ อยูในระดับปานกลาง คือ เงินเดือน สวัสดิการ
และคาตอบแทน (จารุพรรณ แกว ลว น, 2544: บทคัด ยอ ; รอ ยตํา รวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร,2548:
บทคัดยอ)
ในขณะเดียวกันความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ ดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนา
อยูในระดับปานกลางคอนขางนอย แสดงใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพสวนใหญยังขาดความมั่นใจในระบบ
ความกาวหนาในงานการพยาบาล รวมทั้งการไดรับการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงที่
เพิ่มสูงขึ้นตามความรูความสามารถ และการใหโอกาสไดรับความเฉพาะทาง ที่สอดคลองและเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน โดยพบวาพยาบาลวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุ ง เทพมหานคร มี ข อ เสนอด า นโอกาส และความก า วหน า ในงาน มากที่ สุ ด คื อ ควรมี ร ะบบ
ความชัดเจน และใหความสําคัญในความกาวหนาในงานและวิชาชีพ การเลื่อนระดับควรมีความเปนธรรม
และเทียบเคียงกับสายวิชาชีพอื่น รอยละ 39.64 เพิ่มการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เชน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การ ในบทบาทหั ว หน า พยาบาล ผู ช ว ยหั ว หน า การพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง การศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และ
สนับสนุนทุนการศึกษา รอยละ 25.23 มีเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้น ที่ชัดเจน และ
เปน ระบบที่ยุติธ รรม โปรงใส พิจ ารณาตามผลงาน ความสามารถ และเงิน เดือน รอ ยละ 22.52
สอดคลองกับการศึกษาของเอียดศิริ เรืองภักดี (2543: 79) ที่พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ กรุงเทพมหานคร สวนใหญอยูในระดับปานกลาง
โดยพึงพอใจดานความกาวหนาในงานนอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพขาดความเชื่อมั่นใน
ความกาวหนาในงาน กระบวนการพิจารณาความดีความชอบไมชัดเจน ยังขาดการสนับสนุนในดานการ
อบรมเพิ่มเติม และการศึกษาตอ ผูบริหารจึงควรจูงใจผูปฏิบัติงานดวยการทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองมี
ประโยชน และความสําคัญตอองคการ
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อยางไรก็ดี พบวา พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีความพึงพอใจในปจจัยค้ําจุน มากที่สุด
คือ ดานความเปนอยูสวนตัว มีความรูสึกที่ดี ในการที่ไดเขาทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข เนื่องจาก
ลักษณะงานไมตองทํางานเวรวิกาล ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยทางออมตอชีวิตสวนตัว และ
ครอบครัวที่ยอมรับได
1.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ในองคประกอบปจจัยค้ําจุนในดานตําแหนงหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับสูง ( Χ = 4.22, 3.95, 3.88 และ
3.79 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานศูนยบริการสาธารณสุข มีระบบการทํางานเปนทีม
สหวิชาชีพที่ดี บุคลากรทุกคนในศูนยฯ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
มีสัมพันธภาพที่ดี การรวมมือปฏิบัติงาน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การสนับสนุนหรือการปรึกษาหารือ
ความเป น มิ ต รในกลุ ม งาน และด า นการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการ
ดําเนินงาน มีการบริหารจัดการและใหคําแนะนํา ที่พยาบาลวิชาชีพสวนใหญพึงพอใจ รวมถึงพอใจใน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก กายภาพของศูน ยฯ ที่เหมาะสม ในการทํางาน มีความสะอาด
ปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องใชสะอาดปราศจากเชื้อ วัสดุอุปกรณทันสมัย มีเทคโนโลยีใหมอํานวยความ
สะดวก สบายในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ อารีย ขํานุรักษ (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข อํ า เภอกงหรา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
การปกครองบังคับบัญชา และ สภาพแวดลอมในการทํางาน ตามลําดับ
2. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
2.1 อายุ มีความสัมพันธในทางบวกในระดับต่ํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งใน
ภาพรวม และสัม พัน ธ กับ ทั้ง ปจ จัย จูง ใจและปจ จัย ค้ํา จุน (r = 0.123,0.106 และ 0.125 ตามลํา ดับ )
โดยเฉพาะดานความสําเร็จของงาน (r = 0.163) ดานการยอมรับนับถือ (r = 0.157) ดานเงินเดือนและ
คาตอบแทน (r = 0.134) ดานความมั่นคงในงาน (r = 0.109) ดานตําแหนงหนาที่ (r = 0.126) แสดงใหเห็นวา
ปจจัยอายุมีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ แตอยูในระดับต่ํา
โดยพบวารอยละ 77.9 ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย อยูใน
กลุมอายุอายุระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด รองลงมาอายุ ระหวาง 51 – 60 ป สวนใหญจึงเปนกลุมที่
ปฏิบัติงานในสํานักอนามัยมาเปนระยะเวลายาวนาน ยอมมีความมั่นคงในงานมีตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ
การยอมรับนับถือจากผูรวมงานและไดรับการยอมรับผลสําเร็จของงานจากทีมบุคลากรในหนวยงาน
ซึ่งองคประกอบของปจจัยเหลานี้ มีแนวโนมทําใหพยาบาลวิชาชีพ ในกลุมที่อายุเพิ่มมากขึ้น จะพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นได โดยปจจัยดานอายุ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรพยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข รวมทั้งขาราชการตํารวจ (รัชนี โกศลศรีวิวัฒน, 2545:
บทคัดยอ; อารีย ขํานุรักษ, 2546: บทคัดยอ; รอยตํารวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร, 2548: บทคัดยอ)
2.2 ประสบการณ ใ นการทํา งานที่ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ป จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกในระดับต่ํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงในงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย ส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานที่
ศูนยบริการสาธารณสุขเปนจํานวนมาก โดยพบวามีประสบการณเฉลี่ย 14.12 ป จํา นวน 11-15 ป
มากที่สุดถึงรอยละ 19.7 แสดงใหเห็นวา ปฏิบัติงานและมีประสบการณทางการพยาบาลเปนจํานวนมาก
สอดคลองการระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนาน ยอมเกิดความมั่นคงในงาน และสามารถอธิบายไดวา
เมื่อพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณในการทํางานในศูนยบริการสาธารณสุข มากขึ้น มีแนวโนมที่จะพึง
พอใจดานความมั่นคงในงานเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของรัชนี โกศลศรีวิวัฒน (2545: บทคัดยอ)
และรอยตํารวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา ปจจัยระยะเวลาปฏิบัติงาน และความ
มั่นคงในอาชีพ มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และขาราชการ
2.3 งานหลักที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ปจจัยจูงใจ (X2 =14.62) โดยพบวา พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบ สวนใหญมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติ อยูในระดับสูง ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหน าพยาบาล
ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน ปฏิบัติงานบริการในชุมชนและ ปฏิบัติงานใน
คลินิกตรวจโรคทั่วไป เรียงตามลําดับ (71.1%, 68.4%, 65.3%, 53.1% และ 51.1% ตามลําดับ) อธิบายไดวา
หัวหนาพยาบาล มีภาระงานหลักดานการบริหารการพยาบาลและสาธารณสุข ในขณะเดียวกันภาระงาน
หลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานบริการในโรงเรียน ปฏิบัติงานบริการในชุมชน
และ ปฏิบัติงานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป มีลักษณะงานใชความรูเฉพาะทาง ประสบการณและความ
ชํานาญพิเศษ ขอบเขต ความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่และผลสําเร็จของงานมีความชัดเจนและเปน
ระบบ ซึ่งเปนงานที่ทาทายความสามารถ ตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลาย
มีความยากงายแตกตางกันในแตละบริบทของการปฏิบัติงาน ทําใหมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถ
อยางเต็มที่ ทําใหพยาบาลวิชาชีพสวนใหญที่รับผิดชอบงานหลักเหลานี้ ของศูนยบริการสาธารณสุข
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมและสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย จู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานได สอดคลองกับการศึกษาของ เอียดศิริ เรืองภักดี (2543: 79) ที่พบวาพยาบาลวิชาชีพมีความ
พึงพอใจสูงสุดในดานลักษณะงานที่ทาทาย มีโอกาสไดใชความรูความสามารถ ถึงรอยละ 70.4
ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิกสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและปจจัยจูงใจแลปจจัยค้ําจุนในระดับต่ํา (59.1%, 54.2%, 60.6%
ตามลํ า ดั บ ) อธิ บ ายได ว า ลั ก ษณะงานส ง เสริ ม สุ ข ภาพในศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ประกอบด ว ย
งานบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ ไดแก คลินิกฝากครรภ คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกสุขภาพสตรี คลินิกสงเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง ฯลฯ สวนใหญเปนเนื้องานหลักของสํานักอนามัย
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ที่จะมีนโยบาย การพัฒนาและแนวทางการดําเนินงานของกองตางๆ มายังศูนยบริการสาธารณสุขซึ่งเปน
หนวยงานปฏิบัติการเปนจํานวนมาก จากการศึกษาครั้งนี้ พบวากองตางๆ บางครั้งแนวทางดําเนินงาน
ยังไมเปนแนวทางเดียวกัน และไมชัดเจน ประกอบกับมีนโยบายมากเกินไป ประกอบกับ ภาวะการขาด
แคลนพยาบาลวิชาชีพ ของศูนยบริการสาธารณสุข ถึงรอยละ 28.14 และปญหาอุปสรรคดานการ
มอบหมายงานการขาดอัตราและระบบทดแทน อาจสงผลตอพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานหลักใน
คลินิกสงเสริมสุขภาพ ที่มีแนวโนมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลดต่ําลงได
ในขณะเดียวกั น พยาบาลที่ปฏิบัติ งานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป และปฏิบัติงาน
บริการในชุมชน สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุนต่ํา (56.6% และ 52.3%
ตามลําดับ) อธิบายไดวา ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพในงานบริการในชุมชน มีเนื้องานหลัก คือ
งานการพยาบาลในชุมชน การพยาบาลเยี่ยมบาน และการดูแลผูปวยที่บาน งานบริการเชิงรุกในชุมชนตางๆ
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง ซึ่งปจจุบันพบวามีจํานวนพยาบาล
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ไมเพียงพอกับภาระงานบริการในชุมชน (อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 1 คน :
ประชาชน 5,000 คน) ขาดบุคลากรถึง 700 คน (กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย, 2551)
ในขณะที่การบริ ก ารพยาบาลในชุ มชน มุ ง เนนความครอบคลุ มของบริก ารสุข ภาพในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
ลักษณะงานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป มีนโยบายและลักษณะงานพัฒนาอยางตอเนื่อง จากระบบงาน
หลักประกันสุขภาพ (30 บาท) ที่มีการจัดบริการตรวจโรคทั่วไป และเฉพาะโรคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบตรวจรักษา และใหการพยาบาลที่ทันสมัย และมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้นในขณะที่บุคลากรมีจํานวนเทาเดิม ปจจัยดังกลาว อาจสงผลตอพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในชุมชนและคลินิกตรวจโรคทั่วไป มีแนวโนมพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดต่ําลงได
2.4 จํานวนงานที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบในระดั บ ต่ํ า กั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ด า นความเป น ส ว นตั ว ที่ มี
ความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับจํานวนงานที่รับผิดชอบ (r = – 0.127) แสดงใหเห็นวา จํานวนงานที่
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสวนตัว ทั้งนี้
อธิบายไดวา พยาบาลวิชาชีพที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น มีแนวโนมที่ทําใหความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ดานความเปนสวนตัวลดต่ําลง ทั้งดานความรูสึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานใน
ทางตรงและทางออม
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษา พบขอเสนอเชิงพัฒนา ดังนี้
1. เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สําหรับพยาบาลวิชาชีพ สํานักอนามัย ทัง้ ดาน
ปจจัย จูงใจ ไดแก ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ
การบริการในชุมชน และการบริการในคลินิกตรวจโรคทั่วไป ใหมีความชัดเจน เปนระบบ และมีกรอบ
อัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนใหมีการปรับเงินเดือนและคาตอบแทน และจัดหาสวัสดิการตางๆ เพิ่มเติมให
สอดคลองและเหมาะสมกับภาระงาน ปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความตองการและภาวะคาครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึ้นในปจจุบัน
3. สนับสนุนใหมีระบบ ความชัดเจน และใหความสําคัญในความกาวหนาในงานและวิชาชีพ
พยาบาล มีเกณฑการพิจารณาความกาวหนาที่เปนระบบพิจารณาตามผลงานและความสามารถ ยุติธรรม
และเทียบเคียงกับสายวิชาชีพอื่น
4. สรางเสริมแรงจูงใจ ดานการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เชน การพัฒนา
หลักสูตรการบริหารจัดการในบทบาทหัวหนาพยาบาล ผูชวยหัวหนาการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง การศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนทุนการศึกษา
เปนตน
5. ผูบริหารและผูเกี่ยวของ ควรมีระบบการมอบหมายงาน พิจารณากรอบอัตรากําลังและ
ระบบทดแทนที่เหมาะสม
6. พัฒนาระบบการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในศูนยฯ
โดยเฉพาะการสรางเสริมการยอมรับนับถือ การใหเกียรติยอมรับผลงานและสนับสนุนความกาวหนาใน
กลุมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีอายุ ประสบการณในงานเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
2. ควรศึก ษาความพึง พอใจในการปฏิบั ติ ง านใหค รอบคลุ มบุ ค ลากรสายงานพยาบาล
ของสํานักอนามัย

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร. คูมือการปฐมนิเทศบุคลากรสายงาน
พยาบาล สําหรับหัวหนาและผูชวยหัวหนาพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข . กองการพยาบาล
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2551.
. รางมาตรฐานการบริหารการพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย.
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, 2551.
. ร างมาตรฐานการปฏิ บั ติ การพยาบาลศู นย บริ การสาธารณสุ ข สํ านั ก
อนามัย กรุงเทพมหานคร. กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2551.
จารุ พ รรณ แก ว ล ว น. ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการในสํา นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนราธิวาส. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2544.
แจมจันทร คลายวงษ. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจ ลักษณะงานและความยึด
มั่นผูกพันตอองคการกับการปฏิบัติง านของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช.
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
ชนิดา ศรีบวรวิวัฒน. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยปองกันควบคุมโรคมะเร็ง
จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ, 2544.
ชยุต ธิมามนตรี. ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของขาราชการตํารวจชุมชนสัมพันธสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดชัยภูมิ. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543.
ชวณิชย ทองแกว. ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ตํารวจ : ศึกษากรณีสถานี ตํารวจภูธร
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2543.
ทินกร สมหวังดี. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานี
ตํารวจนครบาลพญาไท. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543.
เทพพนม เมื อ งแมน และสวิ ง สุ ว รรณ. พฤติ ก รรมองค ก าร. กรุ ง เทพมหานคร: พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 2.
ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
ประคอง กรรณสูต. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. ปทุมธานี : บริษัทศูนยหนังสือศรีสงา จํากัด ,
ม.ป.ป.

70
ปวีณ แข็งเขตการณ. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธร
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร. 2544.
เพชรดา หวยเรไร. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลศูนย
กระทรวงสาธารณสุ ข . วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
รัชนี โกศลศรีวิวัฒน. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2545.
รอยตํารวจโทหญิงสุภัค สุพัฒสร. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองการ
ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2548.
ลาวัลย จิ รนาท. ปจจัย ที่ มี ความสั มพัน ธต อ ความพึง พอใจในการปฏิบัติ ง านของพยาบาลวิ ช าชีพ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ป ระสงค อุบ ลราชธานี . ภาคนิพ นธ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2545.
วิชัย แหวนเพชร. มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรกมล, 2543.
วิไล กุศลวิศิษฏกุล. ชีวสถิติเบื้องตน สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ เลม 2. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2535.
วันชนะ ธรรมเสมา. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของขาราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนและพลตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการในสั ง กั ด กองกํ า กั บ การ 2 กองปราบปราม.
ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543.
สมเดช มีทรัพย. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค . วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541.
สมพงษ ชิ ง ดวง. ความพึง พอใจในการปฏิบัติ ง านของเจ าหน า ที่ตํา รวจแผนก 3 กองกํา กั บ การ 2
กองปราบปราม. ภาคนิพ นธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริ ห าร
ศาสตร, 2542.
สัน ติ สรอ ยสมวงษ . ความพึง พอใจของประชาชนตอ บริก ารของสถานีอ นามัย ตํา บลวัง ตะเคีย น
อํ า เภอบิน ทรบ ุร ี จัง หวัด ปราจีน บุร ี . ภาคนิพ นธป ริญ ญาสาธารณสุข ศาสตรบ ัณ ฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
สืบวงศ คุมพงษ. ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการทหารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม:
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมการเงินกลาโหม. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2541.

71
สุมณฑา สิทธิพงศกุล. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเยี่ ย มบ า นในเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
สํานักอนามัย สํานักงานเลขานุการ. รายงานผลงานสํานักอนามัย ประจําป 2548. ฝายแผนงานและ
สารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย, 2548.
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 – 2551 ฉบับผูบริหาร.
เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม.
หทั ย รั ต น ประทุ ม สู ต ร. ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลโรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.
เอียดศิริ เรืองภักดี. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
กรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธป ริ ญ ญาวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารสาธารณสุ ข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
อารีย ขํานุรักษ. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข : ศึกษากรณีอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง. ภาคนิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2546.
ภาษาอังกฤษ
Best, JW. Research in Education. 3 rd ed . New Jersey: Prentice Hall. 1977.
Herzberg, F., Mausner, B., and Synderman, B. B. The Motivation to Work. 2 nd ed. United
States of America: John Wiley & Sons, Inc. 1959.
Robbins, S.P., and Coulter, M. Management. 8 th ed. United States of America: Pearson Education,
Inc. 2005.

72

ภาคผนวก

73

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา
นางวรณิช
เรืออากาศโทหญิงทศพร
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หัวหนาพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข 53
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง แบบสอบถามศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
โดยคณะผูวิจัยขอความรวมจากพยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และนํามาใชเพื่อนําเสนอเปน
ภาพรวม และขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี
ทั้งหมด 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

จํานวน 4 ขอ
จํานวน 42 ขอ
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สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
(
) ชาย
(
) หญิง
2. ปจจุบันทานอายุ ......................ป (ระบุอายุปเต็ม)
3 ระดับการศึกษาสูงสุด
(
) ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทา
(
) ระดับปริญญาโท หรือ สูงกวา
4 ประสบการณในการปฏิบัติงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขปจจุบัน.........................ป (ระบุปเต็ม)
5. ลักษณะงานที่ทานปฏิบัติงาน
5 .1 งานหลักที่ทานรับผิดชอบ ในศูนยบริการสาธารณสุข (งานที่ทานปฎิบัติมากที่สุด)
(เลือกตอบเพียงขอเดียว)
( ) หัวหนาพยาบาล หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพยาบาล
( ) งานตรวจโรคทั่วไป ไดแก งานในการใหบริการดานการรักษาโรคเบื้องตนและ
บริการพยาบาลในหองปฏิบัติการพยาบาล
(
) งานคลินิกพิเศษ ไดแก คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกเบาหวาน
คลินิกวัณโรค คลินิกกามโรค คลินิกนิรนาม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกผูสูงอายุ คลินิกสุขภาพจิต คลินิก
ยาเสพติด และสถานรับเลี้ยงเด็ก เปนตน
(
) งานสงเสริมสุขภาพ ไดแก งานสุขศึกษา คลินิกฝากครรภ คลินิกวางแผน
ครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกสุขภาพสตรี คลินิกสงเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง
( ) งานบริการในชุมชน (งานเยีย่ มบาน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมโรคในชุมชน)
( ) งานบริการในโรงเรียน
( ) อื่นๆ………………………………………………………
5.2 จํานวนงานที่ทานรับผิดชอบในปจจุบัน (จํานวนงานหมายถึงงาน 6 ดานที่ระบุไวใน ขอ 5.1)
( ) 1 งาน
( ) 2 งาน
( ) 3 งาน
( ) 4 งาน
( ) 5 งาน
( ) 6 งาน
( ) อื่นๆ…………………………………………………….
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนีแ้ ลวทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานของทานในปจจุบันมากที่สุด โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เมื่อทานเห็นวาขอความ ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เมื่อทานเห็นวาขอความ ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
เมื่อทานไมแนวาขอความตรง กับความคิดเห็นของทาน
เมื่อทานเห็นวาขอความตรงกับความคิดเห็นของทานนอย
เมื่อทานเห็นวาขอความตรงกับความคิดเห็นของทานนอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ลําดับ

ขอความ

1
2
3
4

ทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดดี
ทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรบั มอบหมายไดสําเร็จทันเวลา
ทานสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ
เพื่อนรวมงานยอมรับความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของทาน
เพื่อนรวมงานไววางใจทีจ่ ะขอคําปรึกษาจากทาน
เพื่อนรวมงานขอคําแนะนําจากทานในการปฏิบัติงาน
งานของทานเปนงานที่ทาทายความสามารถ
การปฏิบัติงานของทานเปน งานที่ตอ งใชความคิดริเรมิ่ สรางสรรค
ทานตองปฏิบัติงานที่ซ้ํา ๆ เปนประจํา
ทานไมมีอิสระในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ทานไดรับมอบหมายใหทํางานอื่นที่ไมตรงกับบทบาท
หนาที่ของทาน
ทานมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย

5
6
7
8
9
10
11
12

ไม
ไม
เห็นดวย
เห็นดวย ไมแนใจ
เห็นดวย
อยางยิง่
เห็นดวย
อยางยิง่
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13
14

ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ทานไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใหม ๆ
ในการปฏิบัติงานใหทนั สมัย
ทานไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
คาตอบแทนและคาลวงเวลาที่ทานไดรับนอยกวาใน
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน
ทานพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ เชนคารักษาพยาบาล
คาเลาเรียนบุตร
เงินเดือนทีไ่ ดรับเหมาะสมกับงาน และความสามารถ
ของทาน
ทานพอใจกับนโยบายของหนวยงาน
ศูนยบริการสาธารณสุขของทานมีระบบการบริหาร
จัดการคลองตัวตอการทํางาน
ผูบริหารของหนวยงานของทานมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
หัวหนางานของทานบริหารงานดวยความยุติธรรม
หัวหนางานมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถ
ของทาน
เมื่อทานมีปญหาในการทํางานแลวทานสามารถขอ
คําแนะนําจากผูบังคับบัญชาได
ทานมีตําแหนงหนาที่การงานที่มั่นคงในปจจุบัน
ทานปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุขที่นาเชื่อถือ
ของประชาชน
ทานมีโอกาสเสี่ยงสูงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จากการทํางาน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ไม
ไม
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่
เห็นดวย
อยางยิง่
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ขอความ

28

ทานไดรับความชวยเหลือเกือ้ กูลจากเพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา
ทานมีความสนิทสนมเปนกันเอง กับ หัวหนาหนวยงาน
ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก ผูรวมงาน
ในหนวยงานของทาน
สภาพแวดลอมในการทํางานของทานเหมาะสม ไมกอ
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานของทานมีเครื่องมือ เครื่องใช ที่เพียงพอ
พรอมใชงาน
หนวยงานของทานมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช เชน คอมพิวเตอร
ทานมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงตามระยะเวลาที่
โครงสรางกําหนด
ทานมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหนาที่การทํางานสูงขึ้นตาม
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
การพิจารณาความกาวหนาในหนวยงานของทานเนน
อาวุโสมากกวาผลงาน
วิชาชีพของทานไดรับการยอมรับในสังคม
วิชาชีพของทานมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
ทานไดรับการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพในศูนยฯ ของทาน
ทานรูสึกดีในการทํางานที่ศนู ยฯ เพราะไมตองอยูเวร
บาย- ดึก
งานของทานมีผลกระทบตอการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ทําใหมีเวลาสวนตัวนอยลง
งานที่ทานทําทําใหมีเวลาตอครอบครัวนอยลง

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ไม
ไม
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่
เห็นดวย
อยางยิง่
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ปญหา อุปสรรคของการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสุข
..……………………………………..………
…………………………………………………………..…………………………………………….

ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดานโอกาส ความกาวหนาในงาน………………………...…………………………………..……
……………………………..………………………………...…………………………………..……

ดานความรับผิดชอบ……………………………..……………………………………..……….
…………………………………………………………..…………………………………………….

ดานคาตอบแทน…………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….

ดานนโยบายและการบริหารงาน…………………..………………………………………..……
…………………………………………………………..…………………………………………….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม

