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บทคัดยอ่ 

                      การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่และปจัจัยทีม่ี

ความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ กลุม่ตัวอย่างคือ บุคลากรที

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน

จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  244  คน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ   ยามาเน่ (Yamane)ค านวณได้  

152 คน  แต่เน่ืองจากเพ่ือเป็นการป้องกันการได้รับแบบสอบถามคืนไม่ครบ  ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถาม  

ไปทั้งหมด  244 ชุด  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือถึงทุกหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน

จังหวัดชัยภูมิ    และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ทุกหน่วยงานเป็นการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sample)   โดยการแจกแบบสอบถามตามหน่วยงานต่าง  ๆ โดยตรง และ  ส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์ตามสถานบริการสาธารณสุขต่าง  ๆ  ในจังหวัดชัยภูมิ   244  ชุด ใช้เวลา

ประมาณ 30 วัน          ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ตอบกลบัมา  174  ชุด   ผู้วิจัยจึง

น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  เครื่องมือที่ใชใ้นรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษาเอกสารแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   1   ชุดแบ่ง

ออกเป็น  3  ส่วนคือ  ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วยค าถาม ปลายปิด  และเปิดจ านวน 

12  ข้อ  ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม การสนับสนุนจากองค์กรในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

นักวิชาการสาธารณสุข 5  ด้านส่วนที่  3 แบบสอบถามบทบาทหน้าทีข่องนักวิชาการสาธารณสุข

ที่ปฏิบัติจริง   จ านวน  35  ข้อ    ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

จ านวน  1  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา  และความครอบคลุมของเน้ือหา(Content 

Validity)   แล้วน าไปปรับปรุงค าถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก

ครั้ง   จนเป็นที่ยอมรับถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาแล้วจึงน าไปใชใ้นการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน ได้แก่สหสัมพันธ์เพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation)   ผลการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 

นักวิชาการสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  63.2,  มีอายุต่ าสุด  21  ปี สูงสุด  

59    ปี  ค่าเฉลี่ย 39.71  ปี     มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 93.1, ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 92,  มีรายได้เฉลี่ย  36,900   บาทต่อเดือน ต่ า

ที่สุด  14,750  บาท  สงูที่สุด  54,280 บาท,รายได้อ่ืน  ๆ  เฉลี่ย  2,324  ต่อเดือน  ประเภทของ

รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  ร้อยละ  42  รองลงมาคือค่าอยู่เวร  รายได้อ่ืน  ๆ  และ



เงินประจ าต าแหน่งตามล าดับประสบการณใ์นการท างานวิชาการสาธารณสุขสูงที่สุด  38  ปี  

นักวิชาการสาธารณสุข  ได้รับการสนับสนุนจากองคก์รในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่นักวิชาการ

สาธารณสุข มากที่สุดได้แก่  ปัจจัยด้านบุคลากร     3.57   S.D. 0.82  รองลงมาคือปัจจัยด้านวัสดุ

อุปกรณ์  3.42  S.D.  0.68 และปจัจัยด้านกาลเวลา   3.46  S.D.  0.53  ตามล าดับ บทบาท

หน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข  จังหวัดชัยภูมิ  ที่ปฏิบัติจริงมากที่สุดคือ  การป้องกัน  ควบคุมโรค    

3.70   S.D 0.69   รองลงมาคือการส่งเสริมสขุภาพ     3.50    S.D 0.76   และการคุ้มครอง

ผู้บริโภค     3.43   S.D 0.69  ตามล าดับ 

ประสบการณ์การท างานวิชาการ   การสนับสนุนจากองค์กรด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์

และด้านเวลา  มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข  

อภิปรายผล 

 1.บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงที่มากที่สุดคือการป้องกันและควบคุม

โรค (   3.70   S.D 0.69)  และที่น้อยที่สุดคือการรักษาพยาบาล  (   3.33   S.D 0.86)  

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล  ร้อยละ  92  และเป็นระดับช านาญการ  ร้อยละ  72.4 

 2..บทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากองค์กรด้าน

งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยด้านเวลาตามล าดับ  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของกฤษดา โม้เวียง

(2557) วิจัยเรื่องปจัจัยทางการบริหารทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดขอนแก่น.ผลการศึกษา พบว่าปัจจัย

ทางการบริหารการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย (3.79, S.D. =0.47, 95%CI = 3.72-3.86) การปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ

สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 

3.96 (S.D.=0.49, 95%CI=3.89-4.03) 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบว่าบทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขมีความสมัพันธ์กับประสบการณ์การ

ท างานวิชาการ   การสนับสนุนจากองค์กรด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านเวลา  ผู้วิจัยจึงมี

ข้อเสนอแนะดังนี้ 



 1.เน่ืองจากบทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขมีความสมัพันธ์เชิงลบกับประสบการณ์การ

ท างานวิชาการจึงควรสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการท างานวิชาการให้มากขึ้นด้วยการเพ่ิมค่าตอบแทนตาม

ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยด้วย 

 2.การสนับสนุนองค์กรด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเวลามีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่

ของนักวิชาการสาธารณสุข   จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงบประมาณ   วัสดุอุปกรณ์และเวลาใน

การพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง 

 3.ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการท างานและความต้องการของนักวิชาการสาธารณสุข รวมถึง

บทบาทหน้าที่ที่แทจ้ริงที่ปฏิบัติทีม่ีผลต่อการท างานวิชาการรวมถึงแรงจงูใจต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการสาธารณสุข   เช่น   ความก้าวหน้า   เบี้ยเลี้ยง    ค่าอยู่เวร   เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือให้

นักวิชาการได้ท างานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในการท างาน 

 


