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ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความสามารถ ความแตกตางระหวางปจจัย และ
ความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางบุคลากร ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา จํานวน 207 คน เก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแก คา Independent t-test, One-way ANOVA และ Pearson Product Moment Correlation ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา  
 1. ระดับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
พบวา สวนใหญมีความสามารถในการทํางานระดับด ีจํานวน = 165 คน รอยละ 79.71 
 2. ปจจัยดาน ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการทํางานแตกตางกัน   
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3. อายุ และระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลาง (r = -.504, -.485) ตามลําดับ กับ
ความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01  
  4. ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ผลตอบแทนจากงาน) มีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่า (r = -
.100) กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01  
  5.  ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ความมุงมั่นตองานมากเกินไป) มีความสัมพันธทางลบใน
ระดับตํ่า (r = -.047) กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 
คําสําคัญ: ความสามารถในการทํางานของบุคลากร 
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Abstract 
  This research The purpose is to study the possibility. The difference between And relate 
to the ability of personnel in the health district of Yala Hospital, collected data from a sample of 
personnel. Hospital health district of Yala province, 207 were collected using a questionnaire. 
Descriptive statistics such as frequency, percentage, average, standard deviation. And inferential 
statistics including the Independent t-test, One-way ANOVA and Pearson Product Moment 
Correlation is a statistical significance level was 0.05. 
  1. The ability of personnel in the health district of Yala Hospital found that most have 
the ability to run a good number = 165 79.71 percent. 
  2. Factors Study And jobs The difference is the ability to run different. The level of 
statistical significance at 0.05 
  3. Age and duration of the work. A moderate negative correlation (r = -.504, -.485), 
respectively, with the capability of personnel working in hospitals to promote health district of 
Yala significant at 0.01 
  4. psychosocial factors in the work environment. (Return to work) with low negative 
correlation (r = -.100) the ability of the personnel working in hospitals, health district of Yala 
significant at 0.01 
  5. psychosocial factors in the work environment. (Commitment to work too) with low 
negative correlation (r = -.047) the ability of the personnel working in hospitals, health district of 
Yala significant at 0.05 
Keywords : Work ability among health personnel. 
 

บทนํา 
  จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต (การรอบยิง การวางระเบิด การเผาลอยางรถยนต การ
แขวนปายขมขู การวางเพลิงอาคาร) ท่ีเกิดขึ้นมายาวนานกวา 11 ป (พ.ศ. 2547 – 2558) ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
และไมมีแนวโนมวาจะสงบลงซึ่งบุคลากรสาธารณสุขเปนอีกกลุมหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ี เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2550 มีการบุกยิงเจาหนาท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประจัน 
(สถานีอนามัยประจัน) บานบราโอ ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนเหตุใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข
เสียชีวิต 2 ราย และลอบวางเพลิงเผาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัย) หลายแหงท่ัวพ้ืนท่ีใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต (สถาบันขาวอิศรา,2552) และเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 มีการบุกยิงเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เปนเหตุใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 
ราย (สถาบันขาวอิศรา,2557) 
  จากท่ีกลาวมาแลวพบวาจากสถานการณความไมสงบลวนสงผลตอดานสุขภาพจิต เพราะการมีสุขภาพจิต
ท่ีดีถือไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการมีสุขภาวะท่ีดี และการมีความผาสุกชีวิต ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญและมีผลอยางมากตอสภาวะสุขภาพ ปญหาสุขภาพจิตสามารถทําใหเกิด
ปญหาสุขภาพหรือเกิดโรคท้ังทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงความไรความสามารถของบุคคลดวย (อาภรณทิพย 
บัวเพ็ชร, 2550) 
  การมีสุขภาพจิตท่ีดีถือไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการมีสุขภาวะท่ีดี และการมีความผาสุกชีวิต 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางานจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญและมีผลอยางมากตอสภาวะสุขภาพและ
ปญหาสุขภาพจิต สามารถทําใหเกิดปญหาสุขภาพหรือเกิดโรคท้ังทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงความไร
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ความสามารถของบุคคลดวย (อาภรณทิพย บัวเพ็ชร,  2550) สุขภาพจิตกับการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเร่ืองท่ีตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากการทํางานในแตละวัน ไมวาจะ
เปนงานบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือการลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปเย่ียมผูปวยลวนแลวแตมีความเสี่ยงจาก
เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นรายวัน และไมมีแนวโนมวาจะสงบลง  
  ผูวิจัยในฐานะเปนผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพระดับจังหวัดซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีความใกลชิดตอประชาชน ชุมชน และเปนหนวย
บริการท่ีเปนดานหนาของกระทรวงสาธารณสุข และดวยพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความแตกตางกับพ้ืนท่ีท่ัวไป คือ มี
เหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น เชน การวางระเบิด การลอบทําราย การเผายางรถยนต การขมขู เปนตน ทําใหตอง
เผชิญกับสถานการณความไมสงบและสภาพกดดันทางอารมณจากการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมดังกลาว ประกอบ
กับยังไมพบงานวิจัยใดท่ีศึกษาความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
ยะลา โดยใชดัชนีตัวชี้วัด 7 ตัวหลัก ขององคการอนามัยโลก จึงสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ผลของการศึกษาจะเปน
ขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในการทํางานใหมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีมารับบริการ นับเปนการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพบริการของวิชาชีพและเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการศึกษาของบุคลากรใหรองรับดานสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
  2. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยบางประการท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ไดแก ดานอายุ ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิต
สังคม ปจจัยคุณภาพชีวิต 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการทํางาน (Work ability) (อรวรรณ แกวบุญชู, 
2552) 
  ความสามารถในการทํางานเปนแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1981 โดยนักวิจัยจากหลากหลาย
สาขาวิชาของสถาบันอาชีวอนามัยแหงประเทศฟนแลนด ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรท่ีมี
จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น สงผลใหมีแรงงานสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นตามมา จากการคาดการณสัดสวนแรงงานในวัยตางๆ
ของประเทศทางแถบยุโรป พบวาในป ค.ศ. 2015 แรงงานผูสูงอายุจะมีมากถึงรอยละ 35 ซึ่งมากเปน 2 เทาของ
แรงงานวัยรุนท่ีมีอายุในชวง 15-24 ป อยางไรก็ตามปจจุบันมีแรงงานผูสูงอายุ (55-64 ป) เพียงรอยละ 38.5 เทาน้ัน
ท่ียังคงทํางานอยู รัฐบาลจึงไดต้ังเปาหมายท่ีจะใหแรงงานสูงอายุคงอยูในตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นมากกวาในปจจุบัน
เปนจํานวนรอยละ 50 ในป ค.ศ. 2010 ดังน้ันการท่ีจะยืดระยะเวลาการทํางานของบุคคลใหยาวนานขึ้น ตองคง
ระดับความสามารถในการทํางานของบุคคลใหนานขึ้นน่ันเอง Juhani llmarinen (2005) จาก Finnish Institute 
of Occupational Health Helsinki ประเทศฟนแลนด ไดอธิบายความหมายของความสามารถในการทํางาน 
หมายถึง ความพรอมหรือความสามารถของบุคคลในการทํางานขณะปจจุบันและในอนาคตอันใกล โดยประเมินจาก
ความรับรูของบุคคลเกี่ยวกับ 3 ปจจัย คือ อุปสงค 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม (อาภรณทิพย บัวเพ็ชร, 2550) 
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  ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม คือ คุณลักษณะของงานท่ีเก่ียวของกับปจจัยทางดานจิตใจและสังคม 
ซ่ึงเผชิญและรับรูไดในการทํางาน รวมท้ังปจจัยท่ีเก่ียวของกับองคกรซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพและสุขภาวะ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแก 
  การทุมเทในการทํางาน (Effort) หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตองานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงตองใชการ
ทุมเทและใชความพยายามท้ังดานจิตใจและรางกายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงาน ประกอบดวย ขอเรียกรองจาก
งาน (ความตองการงาน) และพันธะหนาท่ีในการทํางาน 
  ผลตอบแทนจากงาน (Reward) หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตองานท่ีรับผิดชอบ และไดรับ
ผลตอบแทนท่ีอาจจะเปนเงิน ผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชคาจางหรือเงิน การไดรับการยกยองและใหเกียรติจากผูอื่น 
การแสดงความชื่นชม และการยอมรับ/นับถือจากหัวหนางานหรือเพ่ือนรวมงาน รวมถึงการรับรูความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงในงาน และโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  ความมุงมั่นตองานมากเกินไป (Overcommitment) หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอ
คุณลักษณะสวนบุคคลของตนเอง เชน ความคิด อารมณความรูสึก และวิธีการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับสภาพงานท่ี
ตึงเครียด ซ่ึงมีผลตอทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม และอารมณความรูสึกของบุคคล 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตและการวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-BREF-THAI) 
  เปนเคร่ืองชี้วัดท่ีพัฒนามาจากเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก 100 ขอ โดยทําการ
เลือกคําถามมาเพียง 1 ขอ จากแตละหมวดใน 24 หมวด และรวมกับหมวดท่ีเปนคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ัวไป
โดยรวมอีก 2 ขอคําถาม หลังจากน้ันคณะทํางานพัฒนาเคร่ืองชี้วัด คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับ
ภาษาไทย ไดทบทวนและปรับปรุงภาษาในเคร่ืองมือ WHOQOL-BREF โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนําไปทดสอบ
ความเขาใจภาษากับคนท่ีมีพ้ืนฐาน แตกตางกัน นํามาปรับปรุงขอท่ีเปนปญหาแลวทดสอบซํ้า ทําเชนน้ีอยู 3 รอบ 
  การศึกษาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือโดยมีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient 
เทากับ 0.8406 คาความเท่ียงตรง เทากับ 0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL – 100 ฉบับภาษาไทยท่ี WHO 
ยอมรับอยางเปนทางการ 
  เปนแบบวัดท่ีผูตอบสามารถประเมินไดดวยตนเอง ในผูท่ีมีอายุ 15-60 ป ไมจํากัดเพศ ในกรณีท่ีไม
สามารถอานออก เขียนได อาจใชวิธีใหบุคคลอื่นอานใหฟงและผูตอบแบบประเมินเปนผูเลือกคําตอบดวย
ตนเอง เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย 
(Perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 
ดาน ดังน้ี 
  1. ดานรางกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่งมีผลตอ
ชีวิตประจําวัน 
  2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง 
  3. ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับ
บุคคลอื่น การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือ
บุคคลอื่นในสังคมดวย รวมท้ังการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ 
  4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 
 4. แนวคิดการทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยบริการดานหนาของกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยูใกลชิดกับ
ประชาชน และชุมชนมากท่ีสุด มี่หนาท่ีในการดูแลประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหเขาถึงสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี 
(กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอม) เพ่ือนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีในการดํารงชีพรวมกัน โดยมุงเนนการจัดบริการเชิงรุก 
ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี ดวยการประสานความ
รวมมือกับชุมชน สวนราชการและองคกรตางๆ ในลักษณะของการเปนภาคีรวมหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2553)  
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ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ศาสนา 
5. ระดับการศึกษา 
6. ตําแหนงงาน 
7. ระยะเวลาในการทํางาน 
8. รายไดตอเดือน 

ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจติสังคม (ERIQ) 
1. การทุมเทในการทํางาน (Effort) 
2. ผลตอบแทนจากงาน (Reward) 
3. ความมุงมั่นตองานมากเกินไป 
(Overcommitment) 

ปจจัยคุณภาพชวีติ 
1. ดานรางกาย 
2. ดานจิตใจ     
3. ดานความสมัพันธทางสังคม  
4. ดานสิ่งแวดลอม 

ความสามารถในการทํางาน 
1. ความสามารถในการทํางานปจจุบันเมื่อ
เทียบกับความสามารถสูงสดุในการทํางานท่ี
ผานมา 
2.1ความสามารถในการทํางานเมื่อคํานึงถึง
ลักษณะงาน 
3. จํานวนโรคท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 
4.1ดัชนีความสามารถท่ีลดลงเมื่อเจ็บปวยดวย
โรค 
5.1จํานวนวันการลาปวยในชวง 1 ปท่ีผานมา 
6.1การประเมินตนเอง โดยคาดการณไปอีก 2 
ปขางหนา 
7. ภาวะสขุภาพจิต (การดําเนินชวีิตท่ัวไป ท้ัง
ระหวางการทํางานและใชเวลาวาง) 

กรอบแนวคิด 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาความสามารถในการทํางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา โดยมีขอบเขตการศึกษาในดานประชากร และขอบเขตดานเน้ือหา ดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานตัวแปร 
  1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน, ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม (ERIQ) ไดแก การทุมเทในการทํางาน 
(Effort) ผลตอบแทนจากงาน (Reward) ความมุงมั่นตองานมากเกินไป (Overcommitment), ปจจัยคุณภาพชีวิต 
ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมดานสิ่งแวดลอม 
  1.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการทํางาน ไดแก ความสามารถในการทํางานปจจุบันเมื่อเทียบกับ
ความสามารถสูงสุดในการทํางานท่ีผานมา ความสามารถในการทํางานเมื่อคํานึงถึงลักษณะงาน จํานวนโรคท่ีไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทย ดัชนีความสามารถท่ีลดลงเมื่อเจ็บปวยดวยโรค จํานวนวันการลาปวยในชวง 1 ปท่ีผานมา การ
ประเมินตนเอง โดยคาดการณไปอีก 2 ปขางหนา และภาวะสุขภาพจิต (การดําเนินชีวิตท่ัวไป ท้ังระหวางการทํางาน
และใชเวลาวาง) 
  1.3 ดานระยะเวลา ในการศึกษาจะทําการศึกษา ในระหวางเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2559  
 
  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีกลุมประชากร ดังน้ี  
  1. ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จะมี 3 วิชาชีพ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวนรวม 427 
คน (งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2557) 
  2. กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ไดแก 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 207 คน โดยใชสูตร Yamane (บุญธรรม  
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบดวยขอมูล 4 สวนดังนี ้ 
 1. สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 
ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน โดยเปนคําถามใหเลือกตอบและเติมขอความ 
 2. สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม โดยใชคําถามเก่ียวกับการทํางาน (ERIQ) 
แบบสอบถาม Thai-ERIQ ฉบับน้ีประกอบดวย 23 ขอคําถามเน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
 2.1 คําถามเกี่ยวกับการทุมเทในการทํางาน (Effort) 
 2.2 คําถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากงาน (Reward) 
 2.3 คําถามเกี่ยวกับความมุงมั่นตองานมากเกินไป (Over commitment) 

3. สวนท่ี 3 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิดคือ แบบ 
ภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดวยองคประกอบ ของ
คุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังน้ี 
 3.1 ดานรางกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซ่ึงมี ผลตอ
ชีวิตประจําวัน 
 3.2 ดานจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง 
 3.3 ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธ ของตนกับบุคคลอื่น 
การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม 
 3.4 ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือ การรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 
 4. สวนท่ี 4 แบบประเมินความสามารถในการทํางาน ประเมินโดยการใชดัชนีความสามารถ ในการทํางาน 
(Work Ability Index, WAI) มีท้ังหมด 10 ขอ ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด คือ 
  1) ความสามารถในการทํางานในปจจุบันเปรียบเทียบกับความสามารถการทํางานคร้ังท่ีดีท่ีสุดท่ีผานมา 
  2) ความสามารถในการทํางานท่ีเก่ียวของกับความตองการดานแรงกายและดานความคิด 
  3) จํานวนโรคท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย คือ ขอท่ี 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ การเจ็บปวยตองเปน
การเจ็บปวยจากการวินิจฉัยของแพทย ลักษณะคําถามเปนการระบุโรคตางๆ จํานวน 51 โรค 
  4) ความบกพรองในงานท่ีเกิดเน่ืองจากการเจ็บปวย คือ ขอท่ี 5 เปนขอคําถามเก่ียวกับการเจ็บปวย
หรือการบาดเจ็บตาง ๆ มีผลกระทบตอการทํางานหรือไม 
  5) จํานวนวันการขาดงานเน่ืองจากการเจ็บปวยในชวงปท่ีผานมา คือ ขอท่ี 6 เปนคําถามเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยจากการทํางานใน 12 เดือนท่ีผานมารวมท้ังการลาหยุดและนอนพักรักษาตัวแบงเปนตัวเลือกให 5 คําตอบ 
  6) การทํานายความสามารถในการทํางานของตนเองจากปจจุบันไปอีก 2 ปขางหนา 
  7) สภาวะของจิตใจท่ัวไปท้ังในขณะทํางานและขณะพักผอน 
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การวิเคราะหขอมูลและสถติิท่ีใช 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณแลวนําไปลงรหัส เพ่ือประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
1. การวิเคราะห ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน รายได) ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ERIQ) และ
ความสามารถในการทํางาน ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห ความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพ การศึกษา และ
ตําแหนงหนาท่ี ตอความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ใช
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชสถิติ independent t – test   และ One way ANOVA 
 3. การวิเคราะห ปจจัยดานอายุ ระยะเวลา รายได ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม ปจจัยคุณภาพชีวิต ท่ีมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ใชสถิติ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) โดยกําหนดนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แปลคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ระดับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา พบวา 
บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลามีความสามารถในการทํางานของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามระดับความสามารถในการทํางาน สวนใหญความสามารถในการทํางานระดับดี จํานวน = 165 คน รอยละ 79.71 
เมื่อพิจารณาตามดัชนีวัดความสามารถในการทํางาน 7 ดัชนีชี้วัด พบวา ดัชนีชี้วัดท่ี 1 ดานความสามารถในการ
ทํางานปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการทํางานท่ีดีท่ีสุดเมื่อผานมา อยูท่ีระดับ 7 คะแนนมากท่ีสุด 
รอยละ 41.55 ดัชนีชี้วัดท่ี 2 ดานความสามารถในการทํางานเมื่อสัมพันธกับลักษณะงาน พบวา ลักษณะงานท่ีตอง
ใชกําลังรางกายใกลเคียงกับงานท่ีตองใชกําลังความคิด โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.79 และ 
47.83 ตามลําดับ ดัชนีชี้วัดท่ี 3 ดานจํานวนการเจ็บปวยดวยโรคท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย พบวา สวนใหญไมมี
โรค รอยละ 70.53  ดัชนีชี้วัดท่ี 4 ดานการประเมินความสามารถท่ีลดลงเมื่อเจ็บปวยดวยโรค พบวา สามารถทํางาน
ไดตามปกติ  รอยละ 85.99 ดัชนีชี้วัดท่ี 5 ดานจํานวนการลาพักในชวง 1 ปท่ีผานมา พบวา ไมเคยหยุดเลย รอยละ 
68.12  ดัชนีชี้วัดท่ี 6 ดานการประเมินตนเอง โดยคาดการณไปอีก 2 ปขางหนา พบวา ทําไดเหมือนเดิมแนนอน  
รอยละ 84.54 และดัชนีชี้วัดท่ี 7 ดานแหลงสนับสนุนดานจิตใจสวนใหญอยูคอยขางมาก  รอยละ 69.08 
  2. ความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา และตําแหนง
งาน กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา พบวา ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการทํางานแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 
   3. ปจจัยดานอายุ ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม ปจจัยคุณภาพชีวิต 
ท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา พบวา  
   3.1 อายุ และระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลาง(r = -.504, -.485) 
ตามลําดับ กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.01 
  3.2 ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ผลตอบแทนจากงาน) มีความสัมพันธทางลบในระดับ
ตํ่า (r = -.100) กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.01  
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  3.3 ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ความมุงมั่นตองานมากเกินไป) มีความสัมพันธทางลบใน
ระดับตํ่า (r = -.047) กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยาง
มีนัยสําคัญท่ี 0.05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะหขอมลูรวมกับการทบทวนเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยขอนํามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ระดับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลจังหวัดยะลา 
 ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดยะลา ใน
ภาพรวมอยูในระดับดีปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึง (รอยละ 79.71) มี
ความสามารถในการทํางานอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทํางานเปน 40.85 จากคะแนน
เต็ม 49 คะแนน อาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาความสามารถในการทํางานในปจจุบันของตนเมื่อ
เปรียบเทียบกับการทํางานสูงสุดท่ีผานมาอยูในระดับสูง ถึงแมวาสวนใหญจะมีโรคประจําตัวแตก็ยังสามารถทํางาน
ไดตามปกติโดยไมหยุดงานเลย รวมท้ังระบุวายังสามารถทํางานไดเหมือนเดิมแนนอนในอีก 2 ปขางหนา และมี
สุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสุขภาพของผูปฏิบัตงิานท่ีดี มีความสามารถหรือความพรอมของบุคคลในการทํางาน
ในปจจุบันและอนาคตอันใกล สอดคลองกับการศึกษาความสามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล พบวา พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีความสามารถในการทํางานอยูในระดับดี(กรรณิการ คูประสิทธ์ิ, 
2550; เพ็ญรุง วรรณดี,2553)และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการลดความเครียดและการสงเสริม
ความสามารถในการทํางานของแรงงานไทยของ  อรวรรณ  แกวบุญชูและคณะ (2552)  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมากกวาคร่ึงมีความเครียดจากการทํางาน โดยท่ีเพศหญิงมีความเครียดสูงกวา และการรับรูการควบคุมงาน
ตํ่ากวาเพศชาย ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานคือ ภาวะสุขภาพจิต แรงสนับสนุนทาง
สังคม ภาวะซึมเศรา และอายุ โดยท่ีภาวะซึมเศราพบเฉพาะในเพศชาย 
 2. ความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
   ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และตําแหนงงาน กับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา 
พบวา ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการทํางานแตกตางกัน น้ันหมายถึง คนท่ีมี
ระดับการศึกษาไมวาจะเปน อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือปริญญาโท มีสวนทําใหความสามารถในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
 3. ปจจัยบางประการท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดยะลา ไดแก ดานอายุ ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน ปจจัยสิ่งแวดลอมดานจิตสังคม 
ปจจัยคุณภาพชีวิต 
  ผลการวิเคราะหปจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางาน พบวา อายุ และ
ระยะเวลาการทํางานในหนาท่ีปจจุบัน มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 อาจเน่ืองจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลซ่ึงเปนสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ตองมีความรูความสามารถในการใหบริการสุขภาพแก
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาสั่งสมประสบการณมาใชในการทํางานใหบรรลุผล และแกไขปญหา
ตางๆได อายุและระยะเวลาการทํางานในหนาท่ีปจจุบันท่ีมากขึ้น จะทําใหบุคลากรเกิดความรูความชํานาญ           
มีความคุนเคยกับงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของมารติเนซ และลาเตอรเร 
(Matinez &Latorre, 2006) ศึกษาความสามารถในการทํางานของพนักงานออฟฟศในประเทศบราซิลพบวา 
ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  นอกจากน้ีปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม (ผลตอบแทนจากงาน) และปจจัยสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานดานจิตสังคม (ความมุงมั่นตองานมากเกินไป) มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01, 0.05 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของอาภรณทิพย  บัวเพ็ชร (2550) เร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางานดานจิตสังคม
ของพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผาในประเทศไทย  เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานดาน
จิตสังคม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา สิ่งแวดลอมดานจิตสังคมในการทํางานสวนใหญ มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิต 
ท้ังน้ีคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิต ไดแก การทุมเทในการทํางาน 
ผลตอบแทนจากงาน (เงิน, การไดรับการยอมรับจากผูอื่นในท่ีทํางาน, ความมั่นคงของงาน และความกาวหนาในการ
ทํางาน) ขอเรียกรองจากงาน (ดานรางกายและจิตใจ) ขอเรียกรองจากงานทางอารมณ การควบคุมงาน การ
สนับสนุนทางสังคมในท่ีทํางาน (จากเพ่ือนรวมงานและหัวหนางาน) นโยบายและการปฏิบัติขององคกร บรรยากาศ
ภายในองคกร และสภาพการทํางานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  1. สามารถนําผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหมีความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ โดยเฉพาะการสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรท่ีเพ่ิงโอนยายมาปฏิบัติงานและผูท่ีเพ่ิงมาปฏิบัติงานใหมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีปจจุบัน ใหมีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ และพัฒนาทักษะโดยมีการจัดระบบสนับสนุนใหมีพ่ีเลี้ยงใน
การสอนงาน มีคูมือการปฏิบัติงานรวมถึงคนหาปญหาตางๆในการทํางานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และคงอยูกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีปจจุบันไดอยางตอเน่ืองยาวนาน 
 2. ควรประเมินและติดตามความสามารถในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปนระยะๆ โดยตรวจวัดสุขภาพรางกายและประเมินภาวะสุขภาพและระดับของความสามารถในการทํางานปละ
คร้ัง เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมตอไป 
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