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บทคัดยอ 
 การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี และหา
ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด และคุณลักษณะงาน กับความ
ตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และ
ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามสมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด เทากับ 0.98 แบบสอบถาม
คุณลักษณะงาน เทากับ 0.89 และแบบสอบถามความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด 
เทากับ 0.98 โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูบริหารของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 361 แหง เก็บ
ขอมูลระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อัตราการตอบกลับ รอยละ 61.80 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหถดถอยไบนารีโลจิสติก (Binary Logistic Regression) 
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 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบาํบัดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.50 มีสมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 76.20 มีลักษณะงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 83.40 โดยดานความ
หลากหลายของทักษะอยูในระดับดี รอยละ 44.80 และความสําคัญของงาน รอยละ 43.50 ปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก ความสําคัญของงานระดับดี (Adj. OR = 4.22; 95% CI 2.29 - 7.76) 
ความเปนเอกลักษณของงานระดับดี (Adj. OR = 2.27; 95% CI 1.14 - 4.52) การศึกษาระดับปริญญาโท 
(Adj. OR = 7.16; 95% CI 1.29 - 39.80) และระดับปริญญาตรี (Adj. OR = 6.75; 95% CI 1.38 - 33.06) 
คา Nagelkerke R Square เทากับ 0.25 
 ถาบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเห็นความสําคัญของงานและงานนั้นมีความ
เปนเอกลักษณ โดยเฉพาะผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะเห็นความสําคัญของงานดาน
กายภาพบําบัด และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสมควรไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความครอบคลุมการดูแลและใหบริการสุขภาพแก
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง 

คําสําคัญ : ความตองการดานกายภาพบําบัด ผูสูงอายุ สมรรถนะในตน ลักษณะงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

Abstract 

 This research aimed at assessing the need to enhance the physical therapy ability 
and finding the relationship between personal characteristics, self-efficacy in physical 
therapy, job characteristics, and need assessment to enhance physical therapy ability of 
health personnel in sub-district health promoting hospitals. The research instrument was 
a questionnaire, which passed the content validity measurement by using Cronbach’s 
alpha coefficient to check reliability. The values were 0.98 for self-efficacy in physical 
therapy and 0.89 for job characteristics. The value of the need to enhance physical 
therapy ability was 0.98. Data were collected by sending 361 questionnaires to the directors of 
subdistrict health promoting hospital. The questionnaires were returned by mail between 
July 1 – November 30, 2016. The response rate was 61.80%. Data were analyzed using 
descriptive statistics and binary logistic regression. 
 The research results revealed that health personnel had the need to enhance 
their physical therapy ability at a moderate level, 52.50%. Overall self-efficacy in physical 
therapy was at a moderate level, 76.20%. Overall job characteristics was at a moderate 
level 83.40%. Variety of skills was at a good level, 44.80%, and task significance was at 
43.50%. The factors related to the need assessment to enhance physical therapy ability 
of health personnel were task significance at a good level (Adj. OR = 4.22; 95% CI 2.29 - 7.76), 
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task identity at a good level (Adj. OR = 2.27; 95% CI 1.14 - 4.52), education at a master’s 
degree level (Adj. OR = 7.16; 95% CI 1.29 - 39.80) and at a bachelor’s degree level (Adj. OR = 
6.75; 95% CI 1.38 - 33.06). The Nagelkerke R Square value was 0.25. 
 Health personnel should be aware of their job characteristics with their 
responsibility so that they can enhance their physical therapy ability to provide service to 
those who are elderly and dependent people. 

Keywords : need assessment of physical therapy, elderly, self-efficacy, job characteristics, 
sub-district health promoting hospitals 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ของปญหา 

 ปจจุบันโครงสรางประชากรของประเทศ
ไทยมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีจํานวนคน
พิการ อัมพาต และผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ เพิ่มขึ้น 
ซึ่งกลุมคนเหลานี้โดยสวนใหญจะพักอาศัยอยูที่
บานในชุมชนของตน1,2 และในป พ.ศ. 2568 
คาดการณวาจะมีประชากรที่เปนผูสูงอายุประมาณ 
14 ลานคน ประชากรไทยที่มีความพิการประมาณ 
1.2 ลานคน และที ่เปนความพิการทางกาย 
รอยละ 47 ซึ่งเปนกลุมที่จําเปนตองไดรับการดูแล
โดยนักกายภาพบําบัด3 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการ
เตรียมการเพื่อรองรับสภาพปญหาของผูสูงอายุ 
กรมอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้ 
จึงมีการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการ
บริการดูแลระยะยาวในผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยอาสาสมัครที่เปนผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) 
ปฏิบัติงานภายใตผูดูแลระบบการดูแลผูสูงอายุ 
(Care manager) ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
ในแตละตําบล จึงสงผลใหบุคลากรสาธารณสุข 
รพ .สต. ตองการใหหนวยงานแสวงหาความ
รวมมือทางการดูแลดานกายภาพบําบัดเพื่อให
บุคลากรไดพัฒนาความสามารถของตน ใหมีการ

สงเสริมการศึกษาตอเพื่อเพิ่มความรูความสามารถ
ใหมๆ ในการดูแลดานกายภาพบําบัด และสามารถ 
ถายทอดความรูการดูแลผูปวยทางกายภาพบําบัด
แกญาติหรือผูดูแล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขได
อยางถูกตองเหมาะสม4 และหากบุคลากรสาธารณสุข 
ของ รพ.สต. มีความตองการการพัฒนาความสามารถ 
ของตนเอง จะสงผลใหบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพที่
จะปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายในงานอาชีพนั้น
ทําใหมีศักยภาพพรอมที่จะกาวหนาตอไป ชวย
กอใหเกิดการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการ
ทํางานอยางสูงสุด ซึ่งการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ และสรางทัศนคติอันด ี
จะสงเสริมใหทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงความ
ตองการและความยากของงาน และเพื่อยกระดับ
ความสามารถในความรับผิดชอบที่ สูงขึ้นของ
ผูปฏิบัติงาน5-7 
 ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนนัก
กายภาพบําบัดในระบบบริการสุขภาพ จากขอมูล
ของสภากายภาพบําบัด8,9 พบวา มีนักกายภาพบําบัด
ที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ประมาณ 8,000 คน แตมีนักกายภาพบําบัดที่
ประมาณการวายังคงปฏิบัติงานบริการในระบบ
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนเพียง 5,000 คน ในป 
พ.ศ. 2558 จากผลการวิเคราะหอัตรากําลังของ
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กระทรวงสาธารณสุข พบวา จํานวนนักกายภาพบําบัด
ที่ ควรจะมี เฉพาะในส วนของสํ านั กงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขมี เพียงแคครึ่งหนึ่ งของ
จํานวนที่ตองการ และผลการสํารวจจํานวนและ
การกระจายตัวของนักกายภาพบําบัดของชมรม
นักกายภาพบําบัดชุมชนป พ.ศ. 2557 พบวา 
โรงพยาบาลชุมชนประมาณรอยละ 44 มีนักกายภาพ 
บําบัดเพียง 1 คน ซึ่งไมเพียงพอตอลักษณะงาน
ของนักกายภาพบําบัดชุมชนที่ตองใหบริการ
กายภาพบําบัดทั้งในเชิงรุกหรือตั้งรับ ดังนั้นหากมี
นักกายภาพบําบัดหรือการใหบริการทางกายภาพ 
บําบัดใน รพ.สต. จะชวยใหสามารถขยายการ
ใหบริการที่เขาถึงผูปวย ผูสูงอายุ และผูพิการได
อยางทั่วถึง1-3 
 พ.ศ. 2558 ศูนยอนามัยที่  4 สระบุรี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดําเนินการ
โครงการนํารองเรื่องการพัฒนาระบบการบริการ
ดูแลระยะยาวในผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยอาสาสมัครที่จะเปน
ผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) จะไดรับการฝกอบรม 
เพื่อดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ของตนเอง โดยใชคูมือแนวทางการอบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูดูแล
ผูสูงอายุ (Caregiver) จะปฏิบัติงานภายใตผูดูแล
ระบบการดูแลผูสูงอายุ (Care manager) ซึ่งสวนใหญ 
เปนบุคลากรสาธารณสุขของ รพ.สต. ในแตละตําบล 
และจากรายงานโครงการของศูนยอนามัยที่  4 
สระบุรี ประเมินโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัย 
มหิดล4 ประเมินทักษะของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง พบวา ปญหาที่พบมากสุด คือ ผูสูงอายุและ
ญาติใหความรวมมือในการแกปญหาทางสุขภาพ
นอยมาก โดยเฉพาะดานการจัดสภาพแวดลอม
ภายในบานที่เอื้อตอการรักษาและฟนฟูสุขภาพ 

และความรวมมือของผูสูงอายุในเรื่องการออก
กําลังกาย ผูดูแลผู สูงอายุก็มีปญหาเรื่องขาด
ความรู ทักษะ และประสบการณในการดูแล ทํา
ใหผูสูงอายุและญาติขาดการยอมรับในตัวผูดูแล 
จากปญหาดังกลาวขางตนสวนหนึ่งเกิดจากปญหา
ในการดูแลดานกายภาพบําบัด ซึ่งในแตละ รพ.สต. 
ไมไดมีนักกายภาพบําบัดอยูปฏิบัติงานประจํา มี
เพียงนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชนรวม
ใหบริการตามความเหมาะสมเทานั้น10 จึงไมมีผูที่มี
ความสามารถเฉพาะทางชวยให คําปรึกษาแก
ผู ดู แล ผู สู งอายุ  (Caregiver) ขณ ะปฏิบั ติ งาน 
โรงพยาบาลชุมชนเองก็มีนักกายภาพบําบัดไม
เพียงพอตอลักษณะงาน หากบุคลากรสาธารณสุข
ในแตละ รพ.สต. ไดรับการพัฒนาความสามารถ
ดานกายภาพบําบัดจะสามารถชวยดูแลฟนฟูทาง
กายภาพบําบัดเบ้ืองตน เชน การชวยบริหารรางกาย 
การเคล่ือนยายตัวเองบนเตียงใหแกผูมีภาวะพึ่งพิง 
เปนตน อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรูหรือให
คําแนะนําแกผูดูแลผูสูงอายุได และอาจสงผลให
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงและญาติมีการยอมรับ
และความเชื่อมั่นในตัวผูดูแลมากขึ้น 
 บุคคลที่ รับรูถึ งสมรรถนะในตนของ
ตนเองจะสามารถรับรูความตองการของตนเอง 
Bandura พบวา การรับรูความสามารถของตนเอง 
เปนการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของ
ตน เอ งที่ จ ะจั ด ก ารและดํ า เนิ น การกระทํ า
พฤติกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และ
หากบุคคลใดมีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองสูงและมีความคาดหวังผลลัพธที่ไดจากการ
กระทําสูง บุคคลนั้นจะมีแนวโนมที่ตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน11,12 สวน Hackman 
& Oldham กลาววา ผลลัพธของงานที่มีประสิทธิภาพ
เกิดขึ้นจากคุณลักษณะของงาน 5 ดาน คือ ความ
หลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน 
ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระของงาน และ
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ผลยอนกลับของงาน และลักษณะงานที่ดีจะเปน
เสมือนแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่จะทําให
รูสึกอยากทํางาน13,14 
 การพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมที่สําคัญ
ของกระบวนการจัดการมนุษยในองคกร ซึ่ ง
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และสรางทัศนคติอันดี 
เพื่อใหทํางานไดมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง 
ตอความเปล่ียนแปลงความตองการและความยาก
ของงาน และเพื่อยกระดับความสามารถในความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้นของผูปฏิบัติงาน5-7 ฉะนั้นหาก
บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. มีความตองการ
การพัฒนาความสามารถของตนเอง จะสงผลให
บุคคลนั้นมีประสิทธิภาพที่จะปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลายในงานอาชีพน้ัน ทําใหมี ศักยภาพ
พรอมที่จะกาวหนาตอไป ชวยกอใหเกิดการเพิ่ม
ผลผลิต และประสิทธิภาพการทํางานอยางสูงสุด 
 จากที่ กลาวขางตน  การเพิ่ มขึ้นของ
จํานวนผูรับบริการที่ควรไดรับการบริการทาง
กายภาพบําบัด ปญหาการขาดแคลนบุคลากรดาน
กายภาพบําบัด บริบทของ รพ.สต. ที่สามารถชวย
ขยายการใหบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง จึงเปน
ปจจัยเกื้อหนุนใหการดูแลดานกายภาพบําบัดแกผู
มีภาวะพึ่งพิงมีความสําคัญและเดนชัดมากขึ้น 
และปจจุบันทางศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี รวมกับ
สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดดําเนินโครงการอบรม
ผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) ในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 4 จังหวัดใน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งมี รพ.สต. อยูในพื้นที่รับผิดชอบ 
361 แหง15 เพื่อใหบุคลากรของ รพ.สต. สามารถ
ปฏิบัติงานในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี ใน 4 จังหวัด ที่ไดดําเนิน 
การเกี่ยวกับผูสูงอายุ และหนวยวิเคราะห (Unit 
of analysis) ที่ผูวิจัยตองการศึกษา คือ รพ.สต. 
โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ 
รพ.สต. หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
รพ.สต. ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาสนับสนุน
ใหบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ไดพัฒนาความ 
สามารถดานกายภาพบําบัด เปนตัวแทนของ 
รพ.สต. แตละแหง ในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความตองการการพัฒนาความสามารถ
ดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. 
ศูนยอนามัยที่  4 สระบุรี และหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดาน
กายภาพบําบัด และลักษณะงาน กับความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของ
บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ศูนยอนามัยที่  4 
สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางาน
บริการเชิงรุกในพื้นที่ตอไป 

วัตถุประสงคการวจิัย 
 1. เพื่อประเมินความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากร
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 
 2. เพื่ออธิบายลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
เฉล่ียตอเดือน ตําแหนงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
จํานวนงานที่รับผิดชอบ การไดรับการอบรมดาน
กายภาพบําบัด ของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 
 3. เพื่ อประเมินสมรรถนะในตนดาน
กายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 
 4. เพื่อประเมินลักษณะงาน ไดแก ความ
หลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน 
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ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระของงาน และ
ผลปอนกลับของงาน ของบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 
สระบุรี 
 5. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดานกายภาพ 
บําบัด และลักษณะงาน กับความตองการการ
พัฒนาความสามารถด านกายภาพบํ าบัดของ
บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional study) โดยเลือกองคกร (Organizations) 
เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ที่ผูวิจัย
ตองการศึกษา ในที่น้ี คือ รพ.สต. จํานวน 361 แหง 
ซึ่งมีบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. เปนตัวแทนของ 
รพ.สต. แตละแหง ในการตอบแบบสอบถามการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. ซึ่งหมายถึง ตัวแทนของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละแหงที่อยู
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี ใน
ที่นี้หมายถึง บุคลากรผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ
ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ประกอบดวย จังหวัดสระบุร ี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสิงหบุรี 
จํานวน 361 คน โดยมี เกณฑการคัดเขารวม
โครงการ (Inclusion criteria) คือ เปนผูอํานวยการ 
รพ.สต. หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
รพ.สต. ที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ
สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย เกณฑการคัดออก
จากโครงการ (Exclusion criteria) คือ ผูที่ลาปวย 
ลากิจ ลาพักรอน ไปปฏิบัติราชการที่อื่นในชวงที่

เก็บขอมูล ในการวิจัยนี้เนื่องจากจํานวนประชากร
นอย และเพื่อปองกันในกรณีไดรับแบบสอบถาม
กลับมาไมครบ หรือแบบสอบถามที่ไดรับไมสมบูรณ 
หรืออาจจะไมสามารถติดตามแบบสอบถามคืน
กลับได ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางทัง้หมด 361 คน จาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยอนามัยที่ 4 
สระบุรี ทั้งหมด 361 แหง 
 จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 
361 ชุด ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 223 ชุด 
คิดเปนรอยละ 61.80 ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง
ดังกลาวเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดและ
สามารถอธิบายไดโดยใชสูตรในการคํานวณขนาด
ตัวอยางของ Daniel16 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นใหมทั้ งหมด จากการศึกษาคนควาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี ไดแก 
จังหวัดที่ทํางาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ตําแหนงงาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวนงานที่รับผิดชอบ การได 
รับการอบรมดานกายภาพบําบัด โดยลักษณะคําถาม
มีทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด จํานวน 10 ขอ 
 สวนที่  2 สมรรถนะในตนดานกายภาพ 
บําบัด เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีของ Bandura17 เปนหลักมาประยุกต 
ใชรวมกับลักษณะงานกายภาพบําบัดชุมชน18 และ
เปนงานกายภาพบําบัดตามแผนการสอนในคูมือ
แนวทางการอบรมผูดูแลผู สูงอายุ  โดยสํานัก
สงเสริมสุขภาพ19 จํานวน 27 ขอ และวัดการรับรู
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สมรรถนะในตนโดยใชวิธีการวัดความเขมแข็งหรือ
ความมั่นใจ20 ซึ่งเปนวิธีวัดโดยการถามผูตอบถึง
ความมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานที่มีความยากของ
งานเพิ่มขึ้นไดเพียงใด ลักษณะคะแนนของคําตอบ
เปนมาตรประมาณคาแบบ Visual Rating Scales 
ซึ่งประเมินระดับความเชื่อมั่นโดยการบันทึก
หมายเลข 0 - 100 โดยใชขนาดที่กําหนด คือ 
คะแนน 0 - 40 เทากับ ไมมั่นใจถึงคอนขางไม
มั่นใจ คะแนน 50 เทากับ มั่นใจปานกลาง และ
คะแนน 60 - 100 เทากับ คอนขางมั่นใจถึงมั่นใจ
เต็มที่ ดังนี้ 
 
 
 
 โดยเกณฑการแบงกลุมสมรรถนะในตน
ดานกายภาพบําบัดใชรอยละของคะแนนแบงเปน 
3 ระดับ คือ รอยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง สมรรถนะ
ในตนระดับสูง รอยละ 60 – 79 หมายถึง สมรรถนะ
ในตนระดับปานกลาง และต่ํากวารอยละ 60 
หมายถึง สมรรถนะในตนระดับต่ํา 
 สวนที่ 3 ลักษณะงาน เปนแบบสอบถามที่
ผู วิจั ยสรางขึ้ น โดยอาศัยแนวคิดทฤษ ฎีของ 
Hackman & Oldham13,14 5 ดาน คือ ดานความ
หลากหลายของทักษะ จํานวน 4 ขอ ดานความ
เปน เอกลักษณ ของงาน จํานวน 6 ขอ  ด าน
ความสําคัญของงาน จํานวน 6 ขอ ดานความเปน
อิสระของงาน จํานวน 6 ขอ และดานผลปอนกลับ
ของงาน จํานวน 4 ขอ ลักษณะคะแนนของคําตอบ
เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑการให
คะแนนเปน 1 - 5 จากนอยที่สุด นอย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด การแปลผลคะแนน คือ รอยละ 
80 ขึ้นไป หมายถึง ลักษณะงานระดับดี รอยละ 
60 – 79 หมายถึง ลักษณะงานระดับปานกลาง 
และต่ํากวารอยละ 60 หมายถึง ลักษณะงาน
ระดับตองปรับปรุง 

 สวนที่ 4 ความตองการการพัฒนาความ 
สามารถดานกายภาพบําบัด เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยหลักของงานกายภาพบําบัด
ชุมชน18 และงานกายภาพบําบัดตามแผนการสอน
ในคูมือแนวทางการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ โดยสํานัก
สงเสริมสุขภาพ19 จํานวน 29 ขอ ลักษณะคะแนน
ของคําตอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑ
การใหคะแนนเปน 1 - 5 จากมีความตองการพัฒนา
ตนเองนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
การแปลผลคะแนน คือ รอยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง 
ความตองการการพัฒนาอยูในระดับมาก รอยละ 
60 – 79 หมายถึง ความตองการการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง และต่ํากวา รอยละ 60 หมายถึง 
ความตองการการพัฒนาอยูในระดับนอย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่สรางเสร็จใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของเนื้อหา การใชภาษา และความชัดเจนของ
ภาษา แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข 
เพื่ อใหมี เนื้ อหาตามที่ตองการวัด กอนนําไป
ทดลองใช และมีการตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่
ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) 
กับผูอํานวยการ รพ.สต. ที่มิใชอยูในกลุมตัวอยางใน
การวิจัยในเขตศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี จํานวน 30 คน 
เพื่อหาความเขาใจในแบบสอบถาม และความ
ชัดเจนในเนื้อหา แลวนํามาวิเคราะหหาคาความ
เที่ยง โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถาม สมรรถนะในตนดานกายภาพ 
บําบัด เทากับ 0.98 แบบสอบถามคุณลักษณะงาน
โดยรวม เทากับ 0.89 แบบสอบถามคุณลักษณะ
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ของงานรายดาน ไดแก ความหลากหลายของ
ทักษะ เทากับ 0.83 ความเปนเอกลักษณของงาน
เทากับ 0.84 ความสําคัญของงานเทากับ 0.86 
ความเปนอิสระของงานเทากับ 0.59 และผล
ปอนกลับของงานเทากับ 0.74 และความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด
เทากับ 0.98 

การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัย ในมนุษย  จากคณ ะกรรมการพิ จารณ า
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารรับรองเลขที่ MUPH 
2016-074 อนุมัติวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย พรอมทั้งแนบ
ซองเปลาติดแสตมปที่จาหนาซองกลับถึงผูวิจัย 
จํานวนเทากับกลุมตัวอยาง 361 ฉบับ โดยผูวิจัย
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการสงกลับ พรอมทั้ง
กําหนดวัน เวลา ในการสงแบบสอบถาม ซึ่ ง
เอกสารลงนามและแบบสอบถามจะสงกลับโดยใส
แยกซองกัน เพื่อปองกันการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 
หลังจากสงแบบสอบถามผานไป 6 สัปดาห ผูวิจัย
จะทําจดหมายติดตามไปยังกลุมเปาหมายเดิม

ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความอนุเคราะหใหสง
แบบสอบถามกลับมาถึงผูวิจัยภายในเวลาที่
กําหนดไวในแบบสอบถาม (1 เดือน หลังไดรับ
แบบสอบถาม) พรอมทั้งสงแบบสอบถามชุดที่ 2 
แนบไปดวย เพื่อกรณีมีผูที่ไมไดรับแบบสอบถาม 
หรือแบบสอบถามอาจ สูญ หาย  และจะใช
ระยะเวลาติดตามอีก 6 สัปดาห โดยหลังจากนั้น
หากแบบสอบถามชุดที่ 2 ไมถูกสงกลับมาถึงผูวิจัย 
ถือวาเปนผูไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ผูวิจัย
ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 5 เดือน คือ ตั้งแตวันที ่
1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
อัตราการตอบกลับรอยละ 61.80 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของ
บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ความตองการการ
พัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด สมรรถนะ
ในตนดานกายภาพบําบัด และลักษณะงาน โดยใช
คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาต่ําสุด สูงสุด และวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดาน
กายภาพบําบัด และลักษณะงาน กับความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของ
บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ศูนยอนามัยที่  4 
สระบุรี โดยใชการวิเคราะหถดถอยไบนารีโลจิสติก 
(Binary logistic regression)21 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะสวนบุคคล 
 พบวา บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
62.80 มีอายุเฉล่ีย 47.77 ป อายุนอยที่สุด 24 ป และอายุมากที่สุด 60 ป สวนใหญมสีถานภาพสมรส รอยละ 
74.00 มีการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี รอยละ 77.60 รายไดเฉล่ีย 36,220.55 บาท รายไดต่ําสุด 
10,000 บาท สูงสุด 65,000 บาท ตําแหนงงานระดับชํานาญการ รอยละ 84.30 ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 
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25.49 ป ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยที่สุด 1 ป สูงที่สุด 40 ป สวนใหญ รอยละ 61.40 รับผิดชอบงานดาน
บริหาร รอยละ 26-75 รองลงมารอยละ 60.50 รับผิดชอบงานดานบริการ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 25 
และรอยละ 57 รับผิดชอบงานดานวิชาการนอยกวาหรือเทากับรอยละ 25 ไมเคยไดรับการฝกอบรมดาน
กายภาพบําบัด รอยละ 85.70 และรอยละ 6.70 ของผูที่เคยไดรับการฝกอบรมผานการฝกอบรมมาแลวเปน
ระยะเวลามากกวา 10 ป 
 ความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด 
และลักษณะงาน 
 จากการประเมิน พบวา บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 52.50 มีระดับ
ความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก รอยละ 
43.50 มีระดับสมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดสวนใหญ รอยละ 76.20 อยูในระดับปานกลาง สวนระดับ
มากมีเพียงรอยละ 11.20 (1 ใน 10 ของบุคลากรสาธารณสุข) และลักษณะงานโดยรวม สวนใหญ รอยละ 
83.40 มีลักษณะงานอยูในระดับปานกลาง สวนระดับมากมีเพียงรอยละ 13.50 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา มีดานความหลากหลายของทักษะอยูในระดับมาก รอยละ 44.80 รองลงมา คือ ความสําคัญของงาน 
รอยละ 43.50 และความเปนเอกลักษณของงาน รอยละ 26.90 สวนลักษณะงานดานที่อยูในระดับตอง
ปรับปรุงมากที่สุด คือ ดานผลปอนกลับของงาน รอยละ 12.60 รองลงมา คือ ดานความเปนอิสระของงาน
รอยละ 6.70 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของระดับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด สมรรถนะ
ในตนดานกายภาพบําบัด และลักษณะงาน ของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ศูนยอนามัยที่ 4 
สระบุรี โดยรวมและรายดาน (n = 223) 

ตัวแปร 

ระดับ 

นอย ปานกลาง มาก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความตองการการพัฒนาความสามารถ

ดานกายภาพบําบัด 

9 4.00 117 52.50 97 43.50 

สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด 28 12.60 170 76.20 25 11.20 

ลักษณะงานโดยรวม 7 3.10 186 83.40 30 13.50 

     ความหลากหลายของทักษะ 8 3.60 115 51.60 100 44.80 

     ความเปนเอกลักษณของงาน 13 5.80 150 67.30 60 26.90 

     ความสําคัญของงาน 12 5.40 114 51.10 97 43.50 

     ความเปนอิสระของงาน 15 6.70 162 72.60 46 20.60 

     ผลปอนกลับของงาน 28 12.60 141 63.20 54 24.20 
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 ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด และลักษณะงาน 
กับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด และ
ลักษณะงาน กับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี โดยใช Binary logistic regression มีตัวแปรทั้งหมด 20 ตัว พบวา ความสําคัญ
ของงานถูกคัดเลือกเขาในขั้นตอนที่ 1 มีคา Nagelkerke R Square เทากับ 0.18 ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขา
ขั้นตอนที่ 2 คือ ความสําคัญของงานเมื่อรวมกับความเปนเอกลักษณของงานมีคา Nagelkerke R Square 
เทากับ 0.21 และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขาขั้นตอนที่ 3 คือ ความสําคัญของงานเมื่อรวมกับความเปน
เอกลักษณของงาน การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาโท มีคา Nagelkerke R Square เทากับ 0.25 และเมื่อควบคุม
อิทธิพลจากปจจัยอื่น ลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ตําแหนงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวนงานที่รับผิดชอบ การไดรับการอบรมดาน
กายภาพบําบัด ไมมีความสัมพันธกับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด ยกเวน
ระดับการศึกษา พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทจะมีความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัดมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาตรี 7.16 เทา (Adjusted OR = 7.16; 95% CI 1.29 - 39.80) และบุคลากรสาธารณสุขที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดมากกวาผูที่มี
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรี 6.75 เทา (Adjusted OR = 6.75; 95% 
CI 1.38 - 33.06) ดังน้ันกลุมเปาหมายที่มีความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด คือ 
ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา 
 สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด เมื่อควบคุมอิทธิพลของระดับการศึกษา พบวา 
บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ที่มีลักษณะงานดานความสําคัญของงาน และเอกลักษณของงานระดับด ี
มีความสัมพันธกับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด พบวา บุคลากรสาธารณสุข 
รพ.สต. ที่ มีระดับความสําคัญของงานดี จะมีระดับความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัดมากกวาผูที่มีความสําคัญของงานระดับปานกลางหรือตองปรับปรุง 4.22 เทา (Adjusted 
OR = 4.22; 95% CI 2.29 - 7.76) และผูที่มีระดับความเปนเอกลักษณของงานดีจะมีระดับความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดมากกวาผูที่มีความเปนเอกลักษณของงานระดับปานกลางหรือ
ตองปรับปรุง 2.27 เทา (Adjusted OR = 2.27; 95% CI 1.14 - 4.52) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัด และลักษณะงาน 
กับความตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวน (n = 223) 

ตัวแปร Adjusted OR 95% CI p-value 

อายุ (ป)    

≤ 40 1   

41 - 45 2.62 1.06-6.50 0.037* 

46 - 50 1.46 0.58-3.68 0.424 

51 ขึ้นไป 1.00 0.44-2.28 0.992 

ระดับการศึกษา    

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรี 1   

ปริญญาตร ี 6.75 1.38-33.06 0.019* 

ปริญญาโท 7.16 1.29-39.80 0.024* 

ลักษณะงานดานความเปนเอกลักษณของงาน    

ตองปรับปรุง/ปานกลาง 1   

ด ี 2.27 1.14-4.52 0.020* 

ลักษณะงานดานความสําคัญของงาน    

ตองปรับปรุง/ปานกลาง 1   

ด ี 4.22 2.29-7.76 < 0.001 

 * p < .05 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสาธารณสุข 
รพ.สต. ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 52.50 มีระดับ
ความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
และระดับมาก รอยละ 43.50 การวิจัยน้ีเปนการ
ประเมินความตองการการพัฒนาบุคลากรเพื่อให
ผูปฏิบัติงานไดรับความรูและทักษะในงานที่จําเปน
ใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด และเพื่อ
หาทางเลือกในการตัดสินใจแกปญหาและนําไปสู
การปรับปรุงโครงการ บริการ โครงสรางการ
บริหารองคกร และการดําเนินการตางๆ จากการ
ประเมินความตองการการพัฒนาความสามารถ

ของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. พบมีความ
ตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานกายภาพบําบัดมากและสามารถจัด
อันดับความสําคัญของความตองการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัด ซ่ึงเปนงาน
กายภาพบําบัดตามแผนการสอนในคูมือแนว
ทางการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ โดยสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
แ ผ น ก ารส อ น ที่ มี ค ว าม เกี่ ย ว ข อ งกั บ ง าน
กายภาพบําบัด19 ไดแก แผนการสอนเรื่องการ
ดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได โรคที่พบบอย
ในผู สูงอายุ  ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เกี่ยวกับการ
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ออกกําลังกายที่ เหมาะสมกับ ผู สู งอายุ  และ
แผนการสอนเรื่องสุขภาพจิตกับผูสูงอายุ การดูแล
ตนเองเพื่อคลายเครียด ซึ่งจากรายงานโครงการ
ของศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี4 พบวา ผูดูแลผูสูงอายุ
มีปญหาเรื่องขาดความรู ทักษะ และประสบการณ
ในการดูแล ทําให ผู สูงอายุและญาติขาดการ
ยอมรับในตัวผูดูแลจากปญหาดังกลาวขางตนสวน
หนึ่งเกิดจากปญหาในการดูแลดานกายภาพบําบัด
ซึ่งในแตละ รพ.สต. มิไดมีนักกายภาพบําบัดอยู
ปฏิบัติงานประจํา จึงไมมี ผูที่มีความสามารถ
เฉพาะทางชวยใหคําปรึกษาแกผูดูแลผูสูงอาย ุ
(Caregiver) ขณะปฏิบัติงาน หากบุคลากรสาธารณสุข
ในแตละ รพ.สต. ไดรับการพัฒนาความสามารถ
ดานกายภาพบําบัดจะสามารถชวยดูแลฟนฟูทาง
กายภาพบําบัดเบื้องตน เชน การชวยบริหาร
รางกาย การเคล่ือนยายตัวเองบนเตียงใหแกผูมี
ภาวะพึ่งพิง เปนตน อีกทั้งยังสามารถถายทอด
ความรูหรือใหคําแนะนําแกผูดูแลผูสูงอายุได และ
อาจสงผลใหผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงและญาติ
มีการยอมรับและความเชื่อมั่นในตัวผูดูแลมากขึ้น 
 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีอายุ 41 - 45 ป 
จะมีความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัดระดับมากกวาผูที่มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 40 ป 2.62 เทา (Cruded OR = 2.62; 95% 
CI 1.06 - 6.50) ซึ่ งเปนผูที่ทํางานมีประสบการณ 
โดยเฉพาะดานบริหาร จะเขาใจความตองการของ
งานไดดีกวา และเมื่อควบคุมอิทธิพลจากปจจัยอื่น 
พบวา การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 
มีความสัมพันธกับความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัด (p < .05) บุคลากร
สาธารณสุขที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรี จะมีความตองการการพัฒนาความ 
สามารถด านกายภาพ บํ า บั ดมากกว า ผู ที่ มี
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

เทียบเทาปริญญาตรี 7.16 เทา และ 6.75 เทา 
ตามลําดับ ฉะนั้นผูที่ มีการศึกษาตั้ งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป อาจมีความเขาใจจริงและเห็น
ความสําคัญของงานบริการดูแลระยะยาวใน
ผูสูงอายุ และการพัฒนาความสามารถของตนใน
การดูแลดานกายภาพบําบัด เพื่อเปนผูดูแลระบบ
การดูแลผูสูงอายุ (Care manager) ที่สามารถถายทอด
ความรูการดูแลผูปวยทางกายภาพบําบัดแกญาติ
หรือผูดูแล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ McEnrue ที่พบวา 
ผูที่มีอายุนอย และผูที่อยูในระดับสูงขององคกร 
มีความเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง 
เพื่ อ เตรียมความพรอมตั ว เองสําหรับความ
รับผิดชอบขององคกรที่สูงขึ้น22 
 บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. สวนใหญมี
สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดระดับปาน
กลางถึงระดับมาก เนื่องจาก รพ.สต. มีขอบเขต
การดําเนินงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้ง
ดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค 
การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ รวมทั้งการ
จัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ7 จึงพบวาบุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. มีความมั่นใจมากในการดูแล
ผูสูงอายุ เชน เรื่องการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการสรางเสริมสุขภาพการแนะนําหลักปฏิบัติ 
การออกกําลังกาย และการปองกันภาวะแผลกดทับ 
ในผูปวยหรือผูสูงอายุที่ติดเตียง เปนตน รวมทั้งใน
พื้นที่ไดเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู สูงอายุระยะยาวในทองถิ่น ชุมชน และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือขายที่
ทํางานดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 
บุคลากรจึงมีความรู ความเขาใจ เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผูสูงอายุและปฏิบัติตอผูสูงอายุไดดี 
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Bandura17 ที่
อธิบายวา ระดับของสมรรถนะในตนมีผลตอการ
กระทําและความไมยอทอตอความลมเหลวของ
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บุคคล และการรับรูความสามารถของตนเองเปน
การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของ
ตน เอ งที่ จ ะจั ด ก ารและดํ า เนิ น การกระทํ า
พฤติกรรมน้ันใหบรรลุเปาหมายที่กํ าหนดไว 
นอกจากนี้ McClelland23 กลาววา สมรรถนะ คือ 
บุคลิกที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถ
ผลักดันใหปจเจกบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี
ตามเกณฑที่กําหนดในงานที่รับผิดชอบ 
 สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดของ
บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ไมมีความสัมพันธกับ
ความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัด ซึ่งบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ที่มี
สมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดอยูในระดับ
มากมีความตองการการพัฒนาความสามารถดาน
กายภาพบําบัดอยูในระดับมากไมแตกตางจากผูที่
มีสมรรถนะในตนดานกายภาพบําบัดในระดับปาน
กลางหรือตองปรับปรุง แมวาบุคลากรสาธารณสุข 
รพ.สต. สวนใหญคอนขางมีความมั่นใจถึงม่ันใจ
เต็มที่ตอสมรรถนะในตนทางดานกายภาพบําบัด 
แตยังคงเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ฝกอบรมพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด
เพิ่ม เติม อาจเปนเพราะความยากของงานที่
เพิ่มขึ้น การเปนผูดูแลระบบการดูแลผูสูงอายุ 
(Care manager) จึงสงผลใหบุคลากรสาธารณสุข 
รพ.สต. ตองการพัฒนาความสามารถในการดูแล
ดานกายภาพบําบัด เพื่อจะสามารถถายทอด
ความรูการดูแลผูปวยทางกายภาพบําบัดแกญาติ
หรือผูดูแล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขไดอยาง
ถู กต อ งเหมาะสม  อี กทั้ ง เพื่ อ ให ทํ างาน ได มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถในความ
รับ ผิดชอบที่ สู งขึ้ นของตนเอง เชน เดียวกับ
การศึกษาของ Thaler และคณะ24 ที่พบวา บุคคล
ที่ ไดรับการอบรมพัฒนาความสามารถในตน
ม าแ ล ว  แ ต ยั ง รู สึ ก มี ค ว า ม มั่ น ใจ น อ ย ใน
ความสามารถของตนเอง ยังคงตองการการ

ฝกอบรมเพิ่มเติมในทักษะอื่นๆ และมีความรูสึกวา
จะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมเพิ่มเติมนั้น 
และการศึกษาของ พิษณุ วิชยโยธิน25 พบวา การ
แบงสมรรถนะออกเปนหลายระดับจะสงผลให
บุคลากรมีความตองการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง เนื่องจากแสดงใหเห็นถึงระดับความรู
ความสามารถของตนเองวามีมากนอยเพียงใด ทํา
ใหตระหนักถึงการพัฒนาความรูและทักษะ
เพิ่ ม เติ ม ซ่ึ งจะกอ ให เกิ ดประโยชน ต อ งานที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. ที่มีลักษณะ
งานดานความสําคัญของงาน และเอกลักษณของ
งานอยูในระดับดี มีความสัมพันธกับความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด 
เนื่องจากงานของบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. 
จะตองรับผิดชอบจํานวนประชากรหลายระดับ 
มีการบริการแบบผสมผสานใหแกประชากรทุก
กลุมอายุในสถานพยาบาล ที่บาน และชุมชน 
ซึ่งเปนภารกิจที่  รพ.สต. จะตองดําเนินงานให
ครอบคลุมโดยเนนตามสภาพปญหาสุขภาพที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่10 ซึ่งงานของบุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. มีเอกลักษณที่ดี สามารถ
ทราบถึงหนาที่ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน และเปน
งานที่ตองนําความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญเฉพาะตนมาใชในการปฏิบัติงานตั้งแต
เริ่มตนจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการ สําหรับการ
เตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาวในทองถิ่นหรือชุมชน บุคลากรสาธารณสุข 
รพ.สต. รับ ผิดชอบเปนผูดูแลระบบการดูแล
ผูสูงอายุ (Care manager) เพื่อใหผูดูแลผูสูงอายุ 
(Caregiver) สามารถดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ4 
จึงเห็นงานที่ไดรับมอบหมายนี้มีความสําคัญ สงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ รวมทั้ง
สงผลตอประสิทธิภาพงาน ผลการดําเนินงานของ
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หนวยงาน และการทํางานของเพื่อนรวมงาน จึง
ทําใหบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต. เกิดแรงจูงใจใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายนี้ จึงมีความตองการ
การพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัดเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อใหมีความครอบคลุมการดูแลและ
ใหบริการสุขภาพแกผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง 
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Hackman & 
Oldham13,14 คือ คุณลักษณะของงานมีสวนใหเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรูสึกเต็มใจ
และสมัครใจในการทํางาน และ Milton26 อธิบายวา 
คุณลักษณะงาน คือ ความนาสนใจของงาน ความ
เปล่ียนแปลงของงาน โอกาสที่จะเรียนรูงาน โอกาส
ที่จะทําใหงานสําเร็จ และไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางาน นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ6 พบวา 
ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ
ของงาน ความสําคัญของงาน สามารถใชอธิบาย
เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของงานไดมาก 
นั่นคือ หากเมื่อใดก็ตามที่ผูทํางานมีโอกาสไดทําส่ิง
ตางๆ ที่สามารถสงผลใหงานน้ันสําเร็จ โดยสามารถ
เห็นผลสําเร็จชัดเจน และงานที่ทํามีความสําคัญที่
จะกอผลถึงคนอื่นๆ ดวยแลว งานนั้นๆ ก็จะ
สามารถใหประสบการณที่มีคุณคาแกผูทําได 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย 
ไปใช 

 ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
การพัฒนางานทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ 
และสามารถเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ความสามารถของตนในการเปนบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานดานกายภาพบําบัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตาม
บริบทของพื้นที่ และสถานการณสังคมผูสูงอายุ
ของประเทศ ดังนี้ 
 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรให
ความสําคัญของการเตรียมแผนการรองรับระบบ

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่ โดย
บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลควรไดรับการชี้แจงใหเห็นความสําคัญของ
การดูแลผูสูงอายุ เกิดแรงจูงใจในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย และมีความตองการการพัฒนา
ความสามารถดานกายภาพบําบัดเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหมีความครอบคลุมการดูแลและใหบริการ
สุขภาพแกผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง 
 2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรมอบ 
หมายงานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวที่มี
เอกลักษณของงานที่ดี  คือ ชี้แจงใหบุคลากร
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลได
ทราบถึงขั้นตอนการทํางาน และหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการดูแลผูสูงอายุ หรือการเปนผูดูแลระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ (Care manager) อยางชัดเจน และ
มีการสนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุขสามารถ
ปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุดวยตนเองทุกขั้นตอน
ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ 
 3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรสงเสริม 
ใหบุคลากรสาธารณ สุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกวาระดับปริญญาตรี เพื่อใหมีความเขาใจใน
งานไดดีขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการทางสุขภาพ
ในสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 

ขอเสนอแนะในการทาํวิจัย 
คร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความ
ตองการการพัฒนาความสามารถดานกายภาพบําบัด
ของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ในพื้นที่ที่ไดดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุ กับ
พื้นที่ที่ยังไมเริ่มดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนางานบริการเชิงรุกในพื้นที่ตอไป 
 2. ศึกษาตัวแปรตนเพิ่มเติม เชน ความ 
สามารถทางดานปญญา (Intellectual abilities) 
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ความสามารถทางกายภาพ (Physical ability) ความเขา
กันพอดีของงานกบัความสามารถ (The ability-job fit) 
ประสบการณการรับรูความหมายของงาน (Experienced 
meaningfulness of work) ประสบการณการ
รับรูความรับผิดชอบตอผลของงาน (Experienced 
responsibility for work outcome) และการรับรู
ผลลัพธจากการปฏิบัติงาน (Knowledge of results) 
เปนตน 
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