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บทคัดย่อ
	 	 การวจิยัแบบอรรถาธบิายภาคตดัขวาง	มีวตัถปุระสงค์เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีด
ในงาน	และความพงึพอใจในงานต่อประสทิธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ในการด�าเนนิงาน	
วัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนบน	 ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล	จ�านวน	223	คน	วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั	และวเิคราะห์
ถดถอยพหุ
	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	มีประสิทธิผล
การด�าเนนิงานวัณโรคสงู	โดยผูร้บัผดิชอบงานด้านวณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลมคีวาม
สามารถในการปรบัตวัมากท่ีสุด	(M	=	3.72)	ความเครยีดในงาน	และความพงึพอใจในงาน	มีระดับต�า่ 
ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียดในงานมากท่ีสุดคือ	 ลักษณะงาน	 (M	=	 2.16)	 และ	พึงพอใจในงาน	
ด้านการท�างานมากที่สุด	(M	=	2.29)	ประสบการณ์	และความพึงพอใจในงาน	มีความสัมพันธ์ทาง
บวกระดับต�่า	และความเครียดในงานมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต�่ากับประสิทธิผลของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพต�าบลในการด�าเนนิงานวณัโรค	7	จงัหวัดภาคใต้ตอนบน	(r	=	0.13,	0.24	และ		-0.15	ตาม
ล�าดบั)	ความเครียดในงานและความพงึพอใจในงาน	สามารถร่วมกนัอธบิายความผนัแปรประสทิธผิล
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลในการด�าเนนิงานวัณโรค	ได้ร้อยละ	7.00	(	R2	=	0.07)
	 	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรก�าหนดนโยบายในการลดความเครียดในงาน	 และเพิ่มความพึงพอใจ							
ในงาน	ด้วยการออกแบบการท�างานท่ีสามารถท�างานทดแทนกนัได้	และเสรมิสร้างศักยภาพการตดัสนิใจ    
ในขอบเขตที่ก�าหนด	มาใช้ในการบริหาร	

ค�าส�าคัญ :	 ประสิทธิผล	 ความเครียดในงาน	 ความพึงพอใจในงาน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
การด�าเนินงานวัณโรค

นิพนธ์ต้นฉบับ



Abstract
	 	 This	research	was	cross	sectional	explanatory	research	which	aimed	to	find	the	
association	between	job	stress	and	job	satisfaction	of	223	officers	of	Tambon	Health	
Promotion	Hospitals	who	treated	tuberculosis	patients	in	7	upper	southern	provinces	
of	Thailand.	Pearson’s	product	moment	correlation	and	multiple	regression	analysis	
were	used	to	analyze	the	data.
	 	 The	research	results	revealed	that	the	officers	had	a	high	level	of	effectiveness.	
They	had	the	highest	capability	in	adjustment	(M	=	3.72).	They	had	low	levels	of	 
job	 stress	 and	 job	 satisfaction.	 Factors	 that	 caused	 job	 stress	 the	most	were	 job	 
description	 (M	 =	 2.16)	 and	 satisfaction	 with	 job	 characteristics	 (M	 =	 2.29).	 
The experience and job satisfaction had a positive association, and job stress had 
a	low	level	of	negative	association	with	effectiveness	of	the	officers	(r	=	0.13,0.24,	
and-0.15,	respectively).	Job	stress	and	job	satisfaction	could	explain	7%	(R2	=	0.07)	
of	the	variance	of	effectiveness	of	the	officers.
  This research recommends that, administrators should establish policies to 
reduce	job	stress	and	increase	job	satisfaction	by	designing	the	functional	orientation	
and	increasing	decision-making	potential	in	established	areas	of	authority	to	be	
used	in	management	and	support.

Keywords:	Effectiveness,	Job	stress,	Job	satisfaction,	Tambon	health	promotion	hospital,	
Tuberculosis	operating

บทน�า
	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายการปรับปรงุ
ระบบบริการสาธารณสขุให้มีคณุภาพและประสทิธภิาพ	
โดยในปี	2551	ได้ยกระดบัสถานอีนามยั	เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 จ�าเป็นต้องพฒันา 
บคุลากรให้มีความรู	้ทกัษะ	 ในการให้บรกิารผสมผสาน 
และมีทักษะเพ่ิมเติมเฉพาะด้าน	 มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการ	 การท�างานเป็นทีม	 การท�างาน
เชิงรุกในชุมชน	 ตลอดจนการใช้และจัดการระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 แต่ขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 มีบุคลากรและ 
งบประมาณในการด�าเนินงานจ�ากัด	 ต้องเผชิญกับ

ปัจจัยในการท�างานทั้งภายในและภายนอก	ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จในการท�างาน1

	 วณัโรคเป็นโรคตดิต่อทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุ
ระดับโลก	โดยองค์การอนามยัโลก	จดัให้ประเทศไทย
เป็น	1	ใน	22	ประเทศทีม่ปัีญหาวณัโรครนุแรง	(High	
TB	 burden	 countries)	 การรักษาผู้ป่วยให้หาย	
ด้วยการก�ากับกินยาต่อหน้า	หรอื	Directly	Observed	
Treatment:	DOT	เป็นการตดัวงจรการแพร่กระจาย
เชื้อที่ดีที่สุด2

	 จากรายงานสถานการณ์วณัโรคของประเทศไทย	
ปีพ.ศ.	 2553	พบว่า	 อัตราความส�าเรจ็ของการรักษา 
ผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเช้ือของคนไทย	 อยู่ที ่
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ร้อยละ	 85.00	 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายของประเทศ	 แต่
อตัราการตายสงูถงึ	ร้อยละ	7.00	และอตัราการขาดยา	
ร้อยละ	 3.00 	ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีท�าให้การรกัษาผูป่้วย 
ไม่ประสบความส�าเรจ็	3	และการรกัษาทีไ่ม่มีประสทิธภิาพ	
จะส่งผลให้เกดิไวณัโรคดือ้ยาในอนาคต	ซึง่จะมีค่ารกัษา
สงูกว่าผูป่้วยทัว่ไปถงึ	 100	 เท่า	 โอกาสการรกัษาหาย
เพยีงร้อยละ	50	และสามารถแพร่เชือ้วัณโรคชนดิดือ้ยา
ให้กบัผูใ้กล้ชดิ6	 โดยผลการด�าเนนิงานวณัโรคของเขต
ภาคใต้ตอนบน	7	จงัหวดั	อยูท่ีร้่อยละ	83	ซึง่ยงัต�า่กว่า
เป้าหมายของประเทศ3

	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
เป็นทีมสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งอยู ่ใกล้ชิด	
รู้จักและเข้าใจชุมชนมากท่ีสุด	 มีบทบาทส�าคัญใน
การด�าเนินงานวัณโรค	เช่น	ให้ความรู้เรื่องวณัโรคแก่
ชมุชน	 แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ	 หรอืแกนน�าชมุชน	
เป็นผูก้�ากบัการกนิยาวัณโรค	 และงานท่ีท้าทายความ
สามารถ	 คือ	 การลดความรู้สึกรังเกียจผู้ป่วยวัณโรค	
ทัง้นีก้ารด�าเนนิงานวณัโรคเป็นงานละเอยีดอ่อน	ผูป่้วย
วณัโรคส่วนใหญ่ไม่อยากเล่าเรือ่งการเจบ็ป่วยให้ผูอ้ืน่รู้	
เนือ่งจากกลวัถกูรงัเกยีจ6	 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลจึงเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ใกล้ชิดชุมชน 
มากทีสุ่ดทีจ่ะสะท้อนประสิทธิผลขององค์การในการ
ด�าเนินงานวัณโรคในภาพรวมของประเทศ
	 ขณะเดียวกันในการท�างานทุกคนจะเผชิญ 
กับสิ่งแวดล้อมที่ก ่อให้เกิดความเครียดอยู่แล้ว													
หากรู้สกึอดึอดั	 คบัข้องใจ	 มีความไม่พอใจในตนเอง 
จากการท�างานมากขึน้และไม่สามารถแก้ไขได้	บคุคลนัน้
จะมีศักยภาพในการท�างานเปลี่ยนไป	 ส่งผลโดยตรง 
ต่อความส�าเรจ็ของงาน	ท�าให้ประสทิธภิาพและคณุภาพ
ในการท�างานลดลงทันที	 และยัง	 ก่อให้เกิดความ	 
เบือ่หน่าย	 	 ไม่อยากท�างาน	 มีการลาป่วย	ลากจิ	มาสาย	 
เป็นประจ�า	 ขาดความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการท�างาน	 
เสยีสมัพนัธภาพระหว่างเพือ่นร่วมงาน	ขาดการประสาน
ร่วมมือกันในการท�างาน7และความพึงพอใจในการ
ท�างานของบคุคล	ในองค์กรกม็ผีลต่อความส�าเรจ็ในงาน
และองค์กร	รวมท้ังความสขุของผู้ท�างานดว้ย10

	 จากสถานการณ์ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น	 
การทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีดในงาน	
และความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลการด�าเนิน
งานวัณโรค	 จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทาง
การด�าเนนิงานวัณโรค			ให้มคีวามเหมาะสม	กับบทบาท
หน้าทีข่องบคุลากรระดบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบล	 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์กรและ 
ผูม้ารบับรกิารได้อย่างมปีระสทิธผิล	 เพิม่ความส�าเรจ็ 
ในการดแูลผู้ป่วยวณัโรค	 ส่งผลกระทบทีด่ต่ีอสขุภาพ	 
ของคนในชุมชนในที่สุด

 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อวัดระดับความเครียดในงาน	 ความ
พึงพอใจในงาน	 และประสิทธิผลของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ในการด�าเนินงานวัณโรค	 ใน	 
7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน
	 2.	 เพือ่วเิคราะห์ทิศทางความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเครียดในงาน	 และความพึงพอใจในงาน	 กับ
ประสทิธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลใน
การด�าเนนิงานวณัโรค	ของ	เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน	
วณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	7	จงัหวดั
ภาคใต้ตอนบน		 	
	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถอธิบายความ
ผันแปรของคะแนนความเครียดในงาน	 และความ															
พึงพอใจในงาน	 กับประสิทธิผลของโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ในการด�าเนนิงานวณัโรค	7	จงัหวดั
ภาคใต้ตอนบน

วิธีการศึกษา
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบอรรถาธบิาย 
ภาคตัดขวาง	 (Cross-sectional	 Explanatory  
Study)	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีด 
ในงาน	 และความพึงพอใจในงานต่อประสิทธิผล 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ในการด�าเนิน
งานวัณโรค	7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	
	 กลุ ่มตัวอย่างคือ	 ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 
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ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 7	 จังหวัด 
ภาคใต้ตอนบน	โรงพยาบาลละ	1	คน	ท่ีมีประสบการณ์
ในการท�างานวณัโรคตัง้แต่	1	ปีข้ึนไป	จ�านวน	270	คน
ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบสมมตฐิาน
ความสัมพันธ์ของตัวแปร	 โดยใช ้ สูตรของฮีสส์	
(Hsieh)11	 และท�าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย	 
(Simple	random	sampling)	โดยวิธกีารจับสลากไม่
แทนท่ีให้ได้จ�านวนเท่ากบัท่ีค�านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ได้ข้างต้น	ตามสัดส่วนของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลในแต่ละจังหวัด	 จากรายชื่อของโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ปี	พ.ศ.	 2554	จนครบจ�านวน 
ทั้งสิ้น	270	โรงพยาลบาล
	 เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 แบ่ง
เนือ้หาออกเป็น	4	ส่วน	
		 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามด้านประสิทธิผล
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการด�าเนินงาน												
วัณโรค	 ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของพอล	 มอตต์	
(Paul	E	Mott)12	จ�านวน	8	ข้อ	เป็นมาตรวัดแบบ 
ลิเคิร์ท	 5	 ระดับ	 1	 =	 มีประสิทธิผลน้อยมาก	 ถึง	 
5	 =	 มีประสิทธิผลมากที่สุด	 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ครอนบาค	ของแบบสอบถาม	เท่ากับ	0.85	
	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามความเครียดในงาน	
ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบสอบถาม	 Occupational	
Stress	 Indicator	 ของ	 Cooper	 และคณะ	 และ	
Survey	Questionnaire	ของ	Marilya	Davidson	
&	Cary	Cooper	 13	จ�านวน	 	53	 ข้อ	 เป็นมาตรวัด 
แบบลิเคร์ิท	5	ระดบั	1	=	ไม่จรงิท่ีสดุ	ถงึ	5	=	จริงท่ีสดุ	 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค	 ของแบบสอบถาม	
เท่ากับ	0.95	
	 ส่วนที่	3	แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน	
ผูวิ้จยัประยกุต์จากแบบสอบความพงึพอใจในงาน	ของ
มหาวทิยาลยัมนิเนโซต้า	(Minnesota	Satisfaction
Questionnaire	 -	 MSQ)14	 	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 
เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท	 5	 ระดับ	 1=ไม่พอใจ	 ถึง	 
5	=	พอใจมากที่สุด	ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าครอนบาค 
ของแบบสอบถาม		เท่ากับ	0.96

	 ส่วนที	่4	แบบสอบถามคณุลกัษณะส่วนบคุคล	
ได้แก่	อาย	ุเพศ	ระดบัการศกึษา	รายได้	ประสบการณ์
ท�างานด้านวัณโรค	และประชากรในความรับผิดชอบ
	 การรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 
ทางไปรษณย์ีให้แก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์	
จ่าหน้าซองถึงผู ้วิจัย	 ให้ส่งคืนภายในระยะเวลา											
ที่ก�าหนด	 และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ส่งกลับ	
โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามซ�้าไปยัง	 รพ.สต.	 กลุ่ม
ตัวอย่าง	พร้อมหนังสือขออภัยหากผู้เข้าร่วมการวิจัย
ได้ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามคืนให้ผู้วิจัยแล้ว	
ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่	 วันที่	 16	 มิถุนายน	
-	30	สิงหาคม	2557	ได้รับคืนแบบสอบถามคืนและ	
มีความสมบูรณ์	น�ามาวิเคราะห์ได้	จ�านวน	223	ฉบบั	
คิดเป็นร้อยละ	82.59	
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา		
วเิคราะห์คณุลกัษณะส่วนบคุคล	ความเครยีด	 ในงาน	
ความพงึพอใจในงาน	และประสทิธผิลการปฏบิติังาน
วณัโรค	และสถิตเิชิงอนมุาน		หาความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล	 ความเครียดในงาน	 และ
ความพงึพอใจในงานกบัประสทิธผิลของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการด�าเนินงานงานวัณโรค	 
โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	 เพียร์สัน	 และ
อธิบายความผันแปรระหว่างความเครียดในงานและ
ความพงึพอใจในงานกบั	ประสทิธผิลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการด�าเนินงานงานวัณโรค	
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
 
ผลการศึกษา
	 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 223	 คน	 พบว่า	 เกิน
กว่าครึ่งเป็นผู้หญิง	 ส่วนใหญ่มีอายุมากว่า	 40	 ปี																			
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
มากที่สุด	 มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	 20,001	 -	
30,000	 บาท	 มีประสบการณ์ในการท�างานวัณโรค	
โดยเฉลี่ย	 8	 ปี	 และประชากรในความรับผิดชอบ 
โดยเฉลี่ย	 5,470	 คน	 ครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาล 
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ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลมปีระชากรในความรบัผดิชอบอยู่
ระหว่าง	3,001	-	8,000	คน	
	 ภาพรวมประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบลในการด�าเนินงานวัณโรคอยู่ในระดับสูง	
(Mean	 =	 3.63)	 เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิผล	
พบว่า	 มากกว่าร้อยละ	 90	 ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิด
ชอบงานวณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	 

มคีวามคดิเหน็ต่อระดับของประสทิธผิลการด�าเนนิงาน          
วณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก	และเมือ่พจิารณา
รายด้าน	 พบว่า	 ประสิทธิผลการด�าเนินงานวัณโรค	 
ด้านความสามารถในการปรบัตวั	มากทีส่ดุ	 รองลงมา	
ด้านความยดืหยุน่	 และน้อยที่สุดด้านความสามารถ
ในการผลิต	(Mean	=	3.72,	3.63	และ	3.51	ตาม
ล�าดับ)	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	 จ�านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
จ�าแนกตามคะแนนเฉลี่ยและระดับประสิทธิผลการด�าเนินงานวัณโรคโดยรวมและรายด้าน	(n	=	223)

ประสิทธิผลการด�าเนินงาน

วัณโรค
M S.D

ระดับประสิทธิผล                           

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ภาพรวม 3.63 0.59 0 3 86 125 9

(0.00) (1.30) (38.60) (56.10) (4.00)

1.	ความสามารถในการผลิต 3.51 0.67 1 6 107 97 12

(0.40) (2.70) (48.00) (43.50) (5.40)

2.	ความสามารถในการปรับตัว 3.72 0.67 0 4 78 118 23

(0.00) (1.80) (35.00) (52.90) (10.30)

3.	ความยืดหยุ่น 3.63 0.61 0 7 75 133 8

(0.00) (3.10) (33.60) (59.60) (3.60)

	 ความเครียดในงานของ	เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 อยู ่ในระดับต�่า	 (Mean	
=	 2.16)	 เมื่อพิจารณาระดับความเครียดใน
งาน	 พบว่า	 เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานวัณโรคใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีความคิดเห็น 
ต่อระดับความเครียดในงานส่วนใหญ่	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ร้อยละ	 82.10	 โดยมีความเครียดในงาน
จากปัจจัยด้านลักษณะงานมากที่สุด	รองลงมา	ปัจจัย
ด้านความส�าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ	 ปัจจัย
ด้านโครงสร้าง	 นโยบาย	 และบรรยากาศองค์กร	 
และน้อยที่สุด	คือ	ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ	(Mean	=	
2.16,	2.02,	1.69	และ	1.41	ตามล�าดับ)	ดงัตารางที	่2

 5ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙                                                                                                          วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : 



ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
จ�าแนกตามคะแนนเฉลี่ยและระดับความเครียดในงาน	ในภาพรวมและรายด้าน	(n	=	223)

ความเครียดในงาน M S.D.
ระดับความเครียดในงาน

สูง ปานกลาง ต�่า

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ภาพรวม 2.16 0.39 38 17.00 183 82.1 2 0.90

1.	 ปัจจัยด้านลักษณะงาน 2.16 0.39 37 16.60 184 82.50 2 0.90

2.	 ปัจจัยด้านความส�าเร็จและความ	

	 ก้าวหน้าในอาชีพ

2.02 0.65 49 22.00 129 57.80 45 20.20

3.	 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ 1.41 0.62 16 7.20 59 26.50 148 66.40

4.	 ปัจจัยด้านโครงสร้างนโยบาย		

	 และบรรยากาศองค์กร

1.69 0.63 20 9.00 115 51.60 88 39.5

	 ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล	
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการด�าเนินงานวัณโรค	 
อยู่ในระดับต�่า	 (Mean	 =	 2.18)	 	 เมื่อพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจในงาน	 พบว่า	 เจ ้าหน้าที ่
ผูร้บัผิดชอบงานวณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต�าบล	 มีความคิดเห็น	 ต่อระดับความพึงพอใจ 

ในงานส่วนใหญ่	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ร้อยละ	74.90	
โดย	ความพึงพอใจในงาน	ด้านการท�างาน	มากที่สุด	
รองลงมาคือ	ด้านสภาพแวดลอ้ม	และน้อยที่สดุ	ด้าน
องค์การ	(Mean	=	2.29,	2.23	และ	2.06	ตามล�าดบั)	
ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3	 จ�านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
จ�าแนกตามคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงาน	ในภาพรวมและรายด้าน	(n	=	223)

ความพึงพอใจในงาน M S.D.

ระดับความพึงพอใจในงาน

สูง ปานกลาง ต�่า

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ภาพรวม 2.18 0.47 48 21.50 167 74.90 8 3.60

1.	ด้านองค์การ 2.06 0.44 29 13.00 179 80.30 15 6.70

2.	ด้านลักษณะงาน 2.29 0.54 73 32.70 141 63.20 9 4.00

3.	ด้านสภาพ	แวดล้อม	 2.23 0.51 61 27.40 153 68.60 9 4.00
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	 ผลการวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดในงาน	 และความพึงพอใจในงาน 
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
7	 จังหวัดภาคใต้ตอนบน	 ด้วยสถิติสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	พบว่า	
	 มีเฉพาะประสบการณ์ในการด�าเนินงาน 
วัณโรคมีความสัมพันธ์ทางบวก	 กับประสิทธิผล 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ในการ
ด�าเนินงานวัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต ้ตอนบน	 
ในระดับต�่า		(r	=	0.13,	p-value	<	0.01)	
	 ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์ทางลบ	 
กบัประสิทธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
ในการด�าเนินงานวัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
ในระดับต�่า	 (r	 =	 -0.15,	 p-value	 <	 0.01)	 

โดยความเครียดในงานด้านลักษณะงานมีความ
สัมพันธ์ทางลบมากที่สุด	 รองลงมาได้แก่	 ด้าน
สัมพันธภาพ	 ด้านความส�าเร็จและความก้าวหน้าใน
อาชีพ	และด้านสภาพแวดล้อม	(r=	-0.19,	-0.18,	
-0.16	และ	-0.11,	p-value	<	0.01	ตามล�าดับ)
	 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทาง
บวก	กับประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลในการด�าเนินงานวัณโรค	 ในระดับต�่า	 (r	 =	
0.24	,	p-value	<	0.01)	โดยความพึงพอใจในงาน	 
ด้านองค์การ	 มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุด	 
รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านลักษณะงาน	 และด้านสภาพ
แวดล้อม	(r=0.27,0.26,และ0.23,p-value	<	0.01	
ตามล�าดับ)	ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง	คุณลักษณะส่วนบุคคล	ความเครียดในงาน	และ
ความพงึพอใจในงาน	กบัประสิทธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในการด�าเนนิงานวณัโรค	(n=223)

ตัวแปร 
ประสิทธิผล

องค์กร (r)

ความสามารถ

ในการผลิต (r)

ความสามารถใน

การปรับตัว (r)

ความ

ยืดหยุ่น (r)

อายุ -0.03 0.01 -0.00 -0.01

ประสบการณ์ท�างาน 0.13* 0.09 0.10 0.10

ประชากรในความรับผิดชอบ 0.04 0.03 0.04 -0.01

ความเครียดในงาน -0.15* -0.01 -0.18* -0.18*

	-	ด้านลักษณะงาน -0.19* -0.12 -0.19* -0.16*

	-	ด้านความส�าเร็จและความก้าวหน้าใน

อาชีพ

-0.16* -0.04 -0.18* -0.26*

	-	ด้านสัมพันธภาพ -0.18* -0.02 -0.22* -0.24*

	-	ด้านโครงสร้าง	นโยบาย	และ		 	

				บรรยากาศองค์กร

-0.11 0.02 -0.17* -0.12

ความพึงพอใจในงาน 0.24* 0.14* 0.28* 0.26*

	-	ด้านองค์การ 0.27* 0.18* 0.26* 0.22*

	-	ด้านลักษณะงาน 0.26* 0.13* 0.33* 0.25*

	-	ด้านสภาพแวดล้อม 0.23* 0.10 0.30* 0.26*

*	Significant	at	the	0.05	level	(2-tailed)
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	 และผลการวิเคราะห์ความสามารถอธิบาย 
ความผันแปรของคะแนนความเครียดในงาน	 และ
ความ	พงึพอใจในงาน	กบัประสทิธผิลของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบล	ในการด�าเนนิงานวัณโรค	7	จงัหวดั
ภาคใต้ตอนบนโดยใช้สถติกิารวิเคราะห์ถดถอยเชงิพห	ุ

พบว่า	 ความเครยีดในงาน	และความพงึพอใจในงาน	
สามารถร่วมกันอธบิายความผันแปรประสิทธิผลของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพในการด�าเนนิงานวณัโรค	
7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	ได้ร้อยละ	7.00	(Adjust	
R2	=	0.07)	ดังตารางที่	5

ตารางที่ 5	ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ในการด�าเนินงาน
วัณโรค	7	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	(n	=	223)

Model ตัวแปร Unstandardized

 Coefficients

Standardized 

Coefficients

t p-value

B Std.Error Beta

1 ค่าคงที่ 4.01 0.17 - 23.52 .000

ความเครียดในงาน -0.20 0.09 0.15 2.30 .002

				Adjusted	R2	=	0.02,	

				p-value	=	.022

Model ตัวแปร Unstandardized

 Coefficients

Standardized 

Coefficients

t p-value

B Std.Error Beta

2 ค่าคงที่ 3.33 0.25 - 13.34 .000

ความเครียดในงาน -0.18 0.08 0.14 2.13 .034

ความพึงพอใจในงาน 0.29 0.08 0.24 3.63 .000

				Adjusted	R2	=	0.07,	

				p-value	=	.000

อภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความเครยีดในงาน	และความพึงพอใจในงาน														
ต่อประสิทธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	
ในการด�าเนินงานวัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนบน																
เพ่ือน�าเสนอผู้บริหารในการก�าหนดนโยบาย	 และ
แนวทางการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานวัณโรค

ให้มีความเหมาะสม	 กับบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
	 1.	 คุณลั กษณะส ่ ว นบุ คคล 	 มี เ ฉพ า ะ
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานวัณโรค	 มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการด�าเนินงานวัณโรค	 
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แสดงว่า	 ประสบการณ์ในการด�าเนินงานวัณโรค	 
จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพในการด�าเนนิงานวณัโรค	 7	 จงัหวดัภาคใต้ตอนบน 
เนื่องจาก	 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์	 ใน
การท�างานวัณโรคระหว่าง	 1-5	 ปี	 และได้ดูแล 
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 ท�าให้เข้าใจสภาพผู้ป่วย	 ก่อ
ให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี	 สามารถดูแลผู ้ป่วยครบ	 
การรักษา	 โดยในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแต่ละราย	 
ต้องใช้เวลาในการรกัษาอย่างน้อย	6	เดอืน4		สอดคล้อง
กับเพ็ญนภา	 ปัณฑุลักษณ์9	 และเสาวนิภา	 ฮุ่งหวล15  
พบว่า	 ประสบการณ์ท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และ
สอดคล้องกับ	 สิทธนะ	 วชิระสิริกุล	 และคณะ16	 พบว่า 
ประสบการณ์ในการท�างานวัณโรคมีผลต่อความ
ส�าเร็จในการปฏิบัติงานมากที่สุด
	 2.	 ความเครยีดในงานมีความสัมพนัธ์ทางลบ	
กบัประสิทธผิลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
ในการด�าเนินงานวัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ในระดับต�่า	 แสดงว่าหากความเครียดในงานเพิ่มขึ้น	
ประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการ
ด�าเนินงานวัณโรคจะลดลง	 เน่ืองจาก	 ปริมาณงาน
ของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลท่ีต้อง
รับผิดชอบในแต่ละวันมีมาก	 ต้องท�างานท่ีมีความ
รับผิดชอบสูง	 และงานที่รับผิดชอบมีความเร่งด่วน	
ซึ่งภาระงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
ทีต้่องด�าเนนิงานตามนโยบายและตวัชีวั้ดต่าง	ๆ 	ของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีถ่ายทอดลงมามีจ�านวนมาก	
และการด�าเนินงานวัณโรค	 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
งานวัณโรคต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยสูง	
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเน่ืองจนหายอย่างน้อย 
ใช้เวลา	 6	 เดือน4	 เพื่อไม่ให้ผู ้ป่วยแพร่กระจาย 
เชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่นหรือชุมชน	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของฟิลลิป	ไรซ์	(Phillip	L	Rice)17	กล่าวว่า	
ความเครียดในงานจะคุกคามคนท�างาน	 เน่ืองจาก 
มภีาระรับผดิชอบมากเกนิไป	แต่มีเวลาในการท�างาน
น้อย	 ขาดแคลนในสิ่งที่ต้องการจากการงาน	 เช่น	 

เงินเดือนไม่พอ	 ไม่พอใจในการเลื่อนต�าแหน่ง	
ไม่พอใจกับความ	 ก้าวหน้าในการท�างาน	 ได้รับ
การคุกคามจากผู้ร่วมงาน	 ที่ท�างานไม่เหมาะสม	 
เป็นต้น
	 3.	 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวก	 กับประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริม	
สุขภาพต�าบลในการด�าเนินงานวัณโรค	 7	 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบนในระดับต�่า	 แสดงว่าหากความ
พึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น	ประสิทธิผลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในการด�าเนินงานวัณโรค	 จะเพิ่ม
ขึ้นด้วย	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	 มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ในการท�างานที่ดี	 มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น	
และสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระ	 จะเห็นได้
ว่าจากนโยบายการปรับภาพลักษณ์และโครงสร้าง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท�างาน	 เช่น	 ปรับพื้นที่รองรับ
ผู้ป่วยให้ทันสมัย	 จัดภูมิทัศน์ให้ผ่อนคลาย	 มีมุม 
ความรู ้เรื่องสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสม	 เช่น	
แผ่นพับ	 โปสเตอร์	 บอร์ดนิทรรศการ	 รวมถึง
บรรยากาศในการท�างานท่ีมีโอกาสแสดงความคิดเหน็	
สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระ	ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ในการด�าเนินงานวัณโรค	 สอดคล้องกับเพ็ญนภา	
ปัณฑุลักษณ์9	 	 พบว่า	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติ	 
งานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน	 การปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม	 กรุงเทพมหานคร	 ในระดับต�่า  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับจีรภัทร ์
สวุรรณพุม่8	พบว่า	ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจ
ในงาน	 ความผูกพันต่อองค์การ	 และประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับกลาง		 
และยงัสอดคล้องกบัสมเกยีรตยิศ	 วรเดช	 และคณะ18  
พบว่า	 บุคลากรด้านสาธารณสุข	 โรงพยาบาลกงหรา 
จงัหวดัพทัลงุ	มคีวามพึงพอใจในงานระดับปานกลาง
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และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการท�างาน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
	 4.	 ความพึ งพอใจในงานสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
ในการด�าเนินงานวัณโรค	 ใน	 7	 ภาคใต้ตอนบน	 
ได้มากกว่าความเครียดในงาน	 เน่ืองจากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลพึงพอใจในงาน 
ทีอ่งค์การส่งเสริมให้มีการบรกิารสังคม	สามารถแสดง 
ความคดิเหน็ในการท�างาน	มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ	 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างานด	ี 
ซึ่งค่าความผันแปรที่ได้น้อยกว่าผลการวิจัยของ 
บญุนริศ	สายสุ่ม19		ทีไ่ด้น�ามาก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	
เนือ่งจากยงัมตีวัแปรอืน่	ๆ 		ทีย่งัสามารถอธบิายความ
ผันแปรประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลในการด�าเนินงาน	 วัณโรค	 7	 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน	 ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา	 ได้อีกร้อยละ	 93.00	
เช่น	ภาวะผู้น�า	ความสามารถในการบรหิาร	การท�างาน
เป็นทีม	 คุณภาพชีวิตในการท�างาน	 การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวิจัย	พบว่า	ปัจจัยด้านลักษณะงาน	
ท�าให้เกิดความเครียดในงานมากที่สุด	 และความ
พึงพอใจในงานด้านองค์การน้อยท่ีสุด	 ผู้วิจัยจึงม ี
ข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ผู ้บริหาร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 7	 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน	 น่าจะก�าหนดนโยบายลดความเครียด 
ด้านลักษณะงาน	 ด้วยวิธีการระบุบทบาทให้ชัดเจน	
มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน	 ให้สอดคล้องกับความรู้	
ความสามารถ	ความสนใจ	และประสบการณ์	เพิม่ความ
พึงพอใจในการท�างาน	ด้วยวิธีการเพิ่มคุณค่าภารกิจ 
ที่ท�า	เสริมสร้างศักยภาพในการตัดสินใจ	ในขอบเขต 
ที่ก�าหนด	 มีความอิสระสามารถบริหารจัดการงาน
น้ันได้ด้วยตนเอง	 และผูบ้งัคบับญัชาป้อนข้อมูลกลบั 
เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง	

 2. ข ้อเสนอแนะเชิงวิชาการ	 ผู ้บริหาร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 7	 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน	 น่าจะ	 สนบัสนนุ	 ส่งเสรมิ	 ให้เจ้าหน้าทีไ่ด้ใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์	สร้างนวตักรรมใหม่	ๆ 	ในการด�าเนนิ
งานวัณโรค	และผลักดนัให้มกีารน�าเสนอผลการด�าเนนิ
งาน	และนวัตกรรมใหม่	ๆ	ในเวทปีระชุมวิชาการระดบั
ต่าง	ๆ 	และส่งเสริม	สนบัสนนุให้ผู้รบัผิดชอบงานวัณโรค
ได้รบัการอบรมความรู	้และฟ้ืนฟทูกัษะการด�าเนนิงาน	
วัณโรค	 อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขต	 และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ควรสนบัสนนุการนเิทศ	ก�ากบั	ตดิตามการด�าเนนิงาน 
วัณโรค	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา	
อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ	 และ 
ก�าลงัใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 3. ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตักิาร	 ผู้บรหิารของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 7	 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน	น่าจะออกแบบการท�างานที่สามารถท�างาน
ทดแทนกันได้	 ให้มีการแบ่งผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
อย่างน้อยสองคน	 ยกย่อง	 ชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อปฏิบัติงานได้ดี	 ผลงานบรรลุผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมาย	และให้ค�าปรกึษา	ค�าแนะน�า	ทีดี่ในการท�างาน	
และควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร	 ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน 
การแก้ไขปัญหา	 จัดสรรรางวัลการบรรลุผลส�าเร็จ	 
ส่งเสรมิคนดีขององค์การ	และผู้บรหิารจะต้องประกาศ
เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่นั้นให้ทราบโดยทั่วกัน	 ให้
รางวลัตอบแทนเป็นตวัเงนิ	หรอืรางวลัเลือ่นต�าแหน่ง 
กับเจ้าหน้าที่ด้วย	 	 รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เรียนรู ้
การท�างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน		ด้วยการออก
ไปท�างานร่วมกนั	 น�าข้อมลูสขุภาพไปเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ	

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี	ชุมพร	ระนอง	กระบี่	
ภูเก็ต	 พังงา	 และกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน	 ที่อนุญาต 
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และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี	 และผู ้วิ จัย 
ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ	 คณาจารย์ทุกท่าน	 เพื่อน
ร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือ	ค�าปรึกษา	สนับสนุนให้
งานส�าเร็จลุล่วง
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