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บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนกบั
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขต
บริการสุขภาพท่ี 3   โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 204 คน  เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน และแบบสอบถามการ
ปฏิบติังานตามสมรรถนะดา้นการพยาบาลชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  ผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5 ท่าน CVI มีค่าเท่ากบั  0.91 และหาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ  โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
ค่าท่ีไดใ้นส่วนของแบบสอบถามปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน มีค่าเท่ากบั 0.88  และแบบสอบถามการปฏิบติังานตามสมรรถนะ
การพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน  มีค่าเท่ากบั 0.87  การวเิคราะห์ขอ้มูล  แจกแจงความถ่ี  ค  านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  
 ผลการศึกษาพบวา่   

 1. ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน  อยูใ่นระดบัสูง( x̄ = 3.84, SD = 0.67) 

 2. สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3  โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̄  = 3.83, SD = 1.61) 

 3. ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก ในระดบัปานกลางกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .574, p < 0.01)   
 
ค าส าคญั: ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน, สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน, พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป 
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Abstract  

 This study is a descriptive study. The purpose is to study the relationship between Motivation Factors and Hygiene 
Factors Competencies of Nurse Specialist of Community Nursing Among Nurse Practitioners in Tambon Health Promoting 
Hospital, Health Services 3. A stratified random sampling of 204 persons in the research. The questionnaire consists of three 
parts: a questionnaire made up of personal factors. Questionnaire the motivation factors and hygiene factors. Questionnaire 
Competencies of nurse specialist of community. The questionnaire content were validated by five experts CVI is equal to 0.91 
and reliability testings were done and computed using Cronbach’s Alpha Coefficients, the questionnaire is part of the 
motivation factors and hygiene factor is equal to 0.88 and the questionnaire is part of competencies of Nurse Specialist of 
Community Nursing Among Nurse Practitioners is equal to 0.87. Data were analyzed by distribution of frequencies, 
percentage, mean and standard deviation. Relations of variable were analyed by Pearson’s correlation coefficient. 
             The  result  of the study  revealed  that 
 1. Motivation Factors and Hygiene Factors on performance is high  (x̄ = 3.84, SD = 0.67) 
 2. Competencies of Nurse Specialist of Community Nursing Among Nurse Practitioners in Tambon Health 
Promoting Hospital, Health Services 3 is high (x̄ = 3.83, SD = 1.61) 
 3. Motivation factors and Hygiene factors There is a positive correlation with the Competencies of Nurse Specialist 
of Community Nursing Among Nurse Practitioners in Tambon Health Promoting Hospital, Health Services 3 (r=.574, p 
<0.01) 
 
Keywords : Motivation Factors, Hygiene Factors, Competencies of Nurse Specialist of Community, Nurse Practitioners 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การยกระดบับริการปฐมภูมิจากสถานีอนามยัและศูนยสุ์ขภาพชุมชนเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  เพ่ือปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและใหบ้ริการแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุมเป้าหมายในทุกพ้ืนท่ี และมีการส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการร่วมกนัพฒันา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหมี้ศกัยภาพและคุณภาพดียิง่ข้ึน (วจิิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา จนัทร์ไทย, 2556)   
 หน่วยบริการปฐมภูมิใหค้วามส าคญัในการจดับริการสุขภาพเพ่ือประชาชนโดยมุ่งเนน้การจดับริการสุขภาพแบบองค์
รวมอยา่งต่อเน่ือง  ผสมผสานและสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงตนเองได ้(กนัยา บุญธรรม, 2552, หนา้ 2)   เพื่อให้ รพ.สต.
มีมาตรฐานและคุณภาพในการใหบ้ริการ  กระทรวงสาธารณสุขจึงไดก้ าหนดมาตรฐาน รพ.สต.ข้ึน(Primary Care Award : PCA)  
และจากมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภใ์นระดบัปฐมภูมิจดัใหมี้พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งนอ้ย 1 คนในทุก
หน่วยบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ(วจิิตร  ศรีสุพรรณและกาญจนา  จนัทร์ไทย, 2556) 
  เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพดา้นการพยาบาลชุมชนนั้น สภาการพยาบาลไดก้ าหนดสมรรถนะสมรรถนะดา้นการพยาบาลชุมชน 
ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปไว ้ ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 4 สมรรถนะ  ดงัน้ี 1) สมรรถนะดา้นการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิตซบัซอ้น/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูพิ้การท่ีมีปัญหาสุขภาพ ซบัซอ้นในชุมชน  2) 
สมรรถนะดา้นการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผูพิ้การท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซบัซอ้นในชุมชนโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์  3) สมรรถนะดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
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ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผูพิ้การในชุมชน  4) สมรรถนะดา้นทกัษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะดา้นทาง
คลินิกในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผูพิ้การในชุมชน  และ 2)สมรรถนะดา้นการรักษาโรค
เบ้ืองตน้ (วจิิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา จนัทร์ไทย, 2556, หนา้ 20) 

เพ่ือใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีสมรรถนะครบถว้น มีปัจจยัหลายๆ ดา้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของพยาบาล
วชิาชีพ  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัจูงใจมีผลต่อการท างานและสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ  ซ่ึงไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับและการยกยอ่ง   ปัจจยัดา้นลกัษณะงานน่าสนใจและคุณค่าของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในงาน   ปัจจยัดา้นการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  ปัจจยัดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ (ดาราพร  รักหนา้ท่ี , 2548; ศิริญญ ์ รุ่งหิรัญ, 2549 ; ประเชิญโชค  สม
รัตน์ , 2556)  และจากการศึกษาปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนจากการท างาน  นโยบายและการบริหาร 
ความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน การควบคุมของหวัหนา้งาน  สถานภาพในการท างานและความมัน่คงใน
การท างานมีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ เช่นกนั (ดาราพร  รักหนา้ท่ี , 2548; สุทธิดา รอดขนัเมือง , 2553; 
เบญจพร  ปิยสิริวฒัน์ , 2550; อรัญญา เช่ียวรอบ , 2555; อรุณี  เผื่อนดว้ง , 2544)  จากการศึกษาพบวา่การท่ีพยาบาลวชิาชีพมี
แรงจูงใจในการท างานจะกระตุน้ใหพ้ยาบาลวชิาชีพเกิดความพึงพอใจในการท างานและส่งผลต่อสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ
ใหดี้ข้ึนอีกดว้ย (Koont & Weihrich, 1990 อา้งถึงใน ดาราพร  รักหนา้ท่ี, 2548)  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ พบวา่ มีหลายแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  แนวคิดทฤษฎีสอง
ปัจจยัของเฮอร์ชเบอร์ก ประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ เป็นแรงจูงใจการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
และปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้จากภายนอก เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ  ซ่ึงปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน มีปัจจยั
ดา้นต่างๆท่ีเป็นแรงจูงใจสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานและเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะทางดา้นการ
พยาบาลชุมชนใหแ้ก่พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปได ้ ทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์กซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ (Motivation 
Factors)  และปัจจยัค ้าจุน( Hygiene Factors) (Frederick Herzberg, 2003, p 6)  ซ่ึงทฤษฎี 2 ปัจจยัสามารถเพ่ิมแรงจูงใจใหแ้ก่
พนกังาน เพ่ือใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน  

เขตบริการสุขภาพท่ี 3  ประกอบดว้ยเครือข่ายบริการสาธารณสุข 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร  พิจิตร  
ชยันาทและอุทยัธานี  มีจ านวน รพ.สต. จ านวน 579 แห่ง  มีพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีใหบ้ริการใน รพ.สต. จ านวน 390 ราย  คิด
เป็นร้อยละ  67.35(ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 3, 2557)   และจากรายงานของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี(2557) มี  รพ.
สต. ท่ีขาดพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ร้อยละ 32.64  และ เม่ือเปรียบเทียบ พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังาน ณ รพ.สต.กบั
พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติัในโรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 23.52 ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปทั้งหมด  

ในการปฏิบติังานท่ี  รพ.สต.พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปไม่สามารถข้ึนเป็นผูอ้  านวยการ  รพ.สต. ได ้ เน่ืองจากระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน(ก.พ.)ไดก้ าหนดไว้และในส่วนของต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 
สามารถท่ีจะเล่ือนต าแหน่งข้ึนไปในระดบัช านาญการพิเศษได ้แต่พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานใน รพ.สต.นั้นไดรั้บการ
เล่ือนต าแหน่งสูงสุดคือ ระดบัช านาญการเพียงเท่านั้น   

จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ท่ีปฏิบติังานใน รพ.สต. ในเขตบริการสุขภาพท่ี 3 นั้นยงัขาด
แรงจูงใจบางประการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนและจากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา่ยงัไม่มีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานใน  รพ.สต.  เขต
บริการสุขภาพท่ี 3 

ผูว้จิยัเป็นพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปและปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนและ  รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ อ าเภอสวา่ง
อารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี เขตบริการสุขภาพท่ี 3  มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานและเป็นผูป้ฏิบติัการพยาบาลในหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุนกบัสมรรถนะการพยาบาล
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เฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3  เพื่อ
น าผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลในการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติัการพยาบาลใน  
รพ.สต. เพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อผูรั้บบริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย          

 1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้น
การพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
     

สมมติฐานของการวจัิย          

  ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการ
พยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
   

วธีิด าเนินงานวจัิย          

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน
กบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
เขตบริการสุขภาพท่ี 3   

ประชากร คือ พยาบาลวชิาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผา่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบติัทัว่ไป(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) และไดรั้บประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป(การรักษาโรค
เบ้ืองตน้)จากสภาการพยาบาล ปฏิบติังานเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน ณ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี  3 จ านวน  390  คน  

ขนาดกลุ่ม ตวัอย่าง คือ ผูว้จิยั ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, 1973) ก าหนด
ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัเท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 198 คน ผูว้จิยัไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือป้องกนัการไดรั้บ
แบบสอบถามคืนไม่ครบ ร้อยละ 10  ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 220 คน   การสุ่มตวัอยา่ง  โดยน ารายช่ือพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป
และช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตบริการสุขภาพท่ี 3  ทั้ง 5 จงัหวดัมาท าการสุ่มอยา่งง่าย ( Sample Random 
Sampling)  

 

เคร่ืองมือทใีช้ในการวจัิย   

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  3  ส่วน คือ  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถาม
ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน  แบบสอบถามการปฏิบติังานตามสมรรถนะ   
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  
ประสบการณ์การท างาน  การไดรั้บการอบรมเพ่ิมเติม  
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 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป   ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  แปลความหมาย ดงัน้ี  
  3.67 - 5.00  หมายถึง ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัสูง 
        2.34 - 3.66  หมายถึง  ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
        1.00 - 2.33  หมายถึง  ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัต ่า 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามสมรรถนะดา้นการพยาบาลชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ตามขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาล 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  แปลความหมาย ดงัน้ี  
  3.67 - 5.00  หมายถึง สมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง 
        2.34 - 3.66  หมายถึง  สมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
        1.00 - 2.33  หมายถึง  สมรรถนะอยูใ่นระดบัต ่า 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน ปรับตามขอ้เสนอแนะ ค่าดชันีความตรงของ
เน้ือหา มีค่าเท่ากบั  0.91 วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s 
Alpha Confident)ค่าท่ีไดใ้นส่วนของแบบสอบถามปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน มีค่าเท่ากบั 0.88  และแบบสอบถามการปฏิบติังานตาม
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน  มีค่าเท่ากบั 0.87    
         

การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง         

 งานวจิยัไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ตามหมายเลขโครงการ 031/59  โดย
กลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการช้ีแจงขอ้มูล รับทราบวตัถุประสงคข์ั้นตอนการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูล
และไดอ่้านเอกสาร ค าช้ีแจง จนเกิดความเขา้ใจ และยนิดีเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความสมคัรใจ การเสนอผลการวจิยัจะน าเสนอใน
ภาพรวม โดยไม่ระบุช่ือสกลุของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล          

 ผูว้จิยัส่งจดหมายจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวรถึงนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอ าเภอและ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีท าการศึกษา เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคว์จิยัและขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล
บุคลากร ส่งเอกสารทางไปรษณียใ์หแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งพร้อมซองเอกสารเพ่ือใหส่้งคืน ขอความร่ว มมือส่งแบบสอบถามกลบั 
ภายใน 2 สปัดาห์  ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล  ผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จ านวน 204 ชุด จาก
แบบสอบถามจ านวน 220 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.73 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ 
  

การวเิคราะห์ข้อมูล           

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  1)ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลเวชปฏิบติั
ทัว่ไป วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  2)แบบสอบถามปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 3)แบบสอบถาม
การปฏิบติังานตามสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  4)วเิคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบติั
ทัว่ไปโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั โดยแบ่งเป็น ค่า r  เท่ากบั 0  หมายความวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั, ค่า 0-
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0.30 หมายความวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า, ค่า 0.31- 0.69 หมายความวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง, ค่า 0.70-1 
หมายความวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง  
 

ผลการวจัิย           
 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 93.1 อายรุะหวา่ง  41 – 50 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ  50.5  
สถานภาพสมรส คู่มากท่ีสุด ร้อยละ 58.3  กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษา  ระดบัปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา
ตรี มากท่ีสุด ร้อยละ 77.5 ต าแหน่งปัจจุบนั  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 79.4 เป็นผูมี้ประสบการณ์
การปฏิบติังาน ณ รพ.สต.มากกวา่ 10 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 69  ระยะเวลาการท างานหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป(หลกัสูตร 4 เดือน) จนถึงปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ ปฏิบติังาน 6-10 ปี ร้อย
ละ 47.5  ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมหลงัจากไดรั้บอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ร้อยละ  55.4  หลกัสูตรท่ีไดรั้บการอบรมเพ่ิมเติม มากท่ีสุดไดแ้ก่ หลกัสูตรการอบรมฟ้ืนฟวูชิาการ
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ร้อยละ 75.22   
 
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในการปฏิบติังาน  จ าแนกตามราย
ดา้นและโดยรวม (n= 204 ) 

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน ( x̄ ) (SD) ระดบัปัจจยั 
     1.ความส าเร็จในงาน  
     2.การไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง  
     3.ลกัษณะงาน  
     4.ความรับผิดชอบในงาน  
     5.ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
     6.การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  

4.10 
4.08 
4.26 
4.20 
3.75 
3.45 

0.64 
0.67 
0.61 
0.68 
0.94 
1.00 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปัจจยัจูงใจ โดยรวม 3.79 0.72 สูง 
     1. นโยบายการบริหารงาน  
     2. การควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน  
     3. ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน  
     4. สภาพการท างาน  
     5. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
     6. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
     7. ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
     8. ชีวติส่วนตวั  
     9. สถานภาพในการท างาน  
     10. ความมัน่คงในงาน  

3.77 
3.76 
4.10 
3.88 
3.16 
4.07 
4.15 
3.86 
4.40 
3.68 

0.75 
0.90 
0.87 
0.77 
1.11 
1.06 
0.85 
1.05 
0.72 
0.91 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปัจจยัค ้าจุน  โดยรวม 3.88 0.65 สูง 
ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน โดยรวม 3.84 0.67 สูง 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ( x̄ = 3.84, SD = 
0.67)   
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 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัจูงใจโดยรวมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ( x̄ = 3.79, SD = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ลกัษณะงาน( x̄  = 4.26, SD = 0.61) 
ส่วนปัจจยัท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง (x̄ = 3.45, SD = 1.00)  
 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ( x̄ = 3.88, SD = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานภาพในการท างาน( x̄ = 4.40, 
SD = 0.72 ) ส่วนปัจจยัท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (x̄ = 3.16, SD = 1.11)   
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาล
เวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตบริการสุขภาพท่ี 3 จ าแนกตามรายดา้นและโดยรวม (n= 204 ) 

สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาล
ชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป 

 ( x̄ ) (SD) ระดบั
สมรรถนะ 

1. ดา้นการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิตซบัซอ้น/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผู ้
พิการท่ีมีปัญหาสุขภาพ ซบัซอ้นในชุมชน     

3.94 0.58 สูง 

2. ดา้นการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ี
มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผู ้
พิการท่ีมีปัญหาสุขภาพซบัซอ้นในชุมชนโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

3.73 0.73 สูง 

3. ดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผู ้
พิการในชุมชน 

3.72 0.66 สูง 

4. ดา้นทกัษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะดา้นทางคลินิก 
ในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง และผูพิ้การในชุมชน    

3.92 0.65 สูง 

รวม 3.83 0.61 สูง 
 จากตารางท่ี 2  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัสูง( x̄ = 3.83, SD = 1.61) โดยพบวา่สมรรถนะดา้นการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิตซบัซอ้น/ภาวะ
เจ็บป่วยเร้ือรัง ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูพิ้การท่ีมีปัญหาสุขภาพซบัซอ้นในชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 3.94, SD = 0.58)  และ
สมรรถนะดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและ  ผูพ้ิการใน
ชุมชน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.72, SD = 0.66) 
  
ตารางที ่3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวช
ปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 (n= 204) 

ปัจจยั 
สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะท่ี 4 โดยรวม 
r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั 

ปัจจยัจูงใจ โดยรวม   
1.ความส าเร็จในงาน  

.614** 

.750** 
ปานกลาง

สูง 
.347** 
.490** 

ปานกลาง
ปานกลาง 

.530** 

.613** 
ปานกลาง
ปานกลาง 

.579**
741** 

ปานกลาง
สูง 

.547** 

.688** 
ปานกลาง
ปานกลาง 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัทุกสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาล
ชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .547, p < 0.01)   
 พบวา่ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์สูงสุดในทางบวก ระดบัปานกลางกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .693, p < 0.01)   
 
ตารางที ่4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวช
ปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 (n= 204) 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) 
  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัค ้าจุนโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัทุกสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาล
ชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .593, p < 0.01)   

2.การไดรั้บการยอมรับและ
ยกยอ่ง  
3.ลกัษณะงาน  
4.ความรับผิดชอบในงาน  
5.ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน  
6.การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  

.605** 
 

.734** 

.508** 

.565** 
 

.498** 

ปานกลาง 
 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

.397** 
 

.555** 

.295** 

.372** 
 

.266** 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ต ่า 

ปานกลาง 
 
ต ่า 

.495** 
 

.612** 

.420** 

.452** 
 

.363** 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

.602** 
 

.702** 

.520** 

.512** 
 

.517** 

ปานกลาง 
 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

.556** 
 

.693** 

.461** 

.504** 
 

.434** 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

ปัจจยั 
สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะท่ี 4 โดยรวม 

r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั 

ปัจจัยค า้จุน  โดยรวม 
1.นโยบายการบริหารงาน  
2.การควบคุมดูแลของ
หวัหนา้งาน  
3.ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้
งาน  
4.สภาพการท างาน  
5.ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ  
6.ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน  
7.ความสมัพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
8.ชีวิตส่วนตวั  
9.สถานภาพในการท างาน                                  
10.ความมัน่คงในงาน  

651** 
.438** 
.562** 

 
.529** 

 
.537** 
.348** 

 
.520** 

 
.679** 

 
.123**             
.589**  
.487** 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ต ่า 

ปานกลาง
ปานกลาง 

.402** 

.215** 

.277** 
 

.272** 
 

.272** 

.218** 
 

.374** 
 

.551** 
 

.070** 

.428** 

.284** 

ปานกลาง
ต ่า 
ต ่า 

 
ต ่า 

 
ต ่า 
ต ่า 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ต ่า 

ปานกลาง
ต ่า 

.563** 

.350** 

.469** 
 

.470** 
 

.495** 

.323** 
 

.425** 
 

.582** 
 

.110** 

.557** 

.388** 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ต ่า 

ปานกลาง
ปานกลาง 

.624** 

.394** 

.528** 
 

.512** 
 

.550** 

.324** 
 

.469** 
 

.689** 
 

.098** 

.573** 

.489** 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ต ่า 

ปานกลาง
ปานกลาง 

.593** 

.368** 

.484** 
 

.470** 
 

.489** 

.321** 
 

.475** 
 
 .667** 

 
.106** 
.571** 
.436** 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ต ่า 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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 พบวา่ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธ์สูงสุด ในทางบวก ระดบัปานกลางกบั
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .667, p < 
0.01)   
  

ตารางที ่5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและค ้าจุนโดยรวมกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน 
ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 (n= 204) 

** มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ปัจจยัจูงใจและค ้าจุนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัทุกสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการ
พยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r= .574, p< 0.01)   

 
อภิปรายผลการวจัิย                          
 1.ผลการศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
(x̄ = 3.84, SD = 0.67)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ( x̄ = 3.79, SD = 0.72) และมีปัจจยัค ้าจุนโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง (x̄ = 3.88, SD = 0.65) เช่นกนั  อธิบายไดว้า่พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เขตบริการท่ี 3 ไดรั้บปัจจยัจูงใจ ค ้าจุนเพ่ือเป็นปัจจยักระตุน้ ใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ปฏิบติังานดว้ยความพึง
พอใจ และไดรั้บปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานเพ่ือลดและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีสูง  
ตามแนวคิดของ Frederick Herzberg (2003)  (อา้งใน สมใจ  ลกัษณะ, 2552) ไดก้ล่าวไวว้า่เม่ือพนกังานไดรั้บการตอบสนองใน
ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนอยา่งพอเพียงแลว้พนกังานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
 จากการศึกษาปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป รายดา้นพบวา่  ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
ลกัษณะงาน(x̄ = 4.26, SD = 0.61) อธิบายไดว้า่ พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป มีปัจจยัดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบัท่ีสูง  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ ผูบ้ริหารมอบหมายงาน ก าหนดขอบเขตของงาน บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหก้บัพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติั
ทัว่ไปไดต้รงกบัความถนดัและตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความช านาญของพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีไดศึ้กษามา  
 ปัจจยัจูงใจ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งในการท างานของพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบติัทัว่ไป ( x̄ = 3.45, SD = 1.00) อยูใ่นระดบัปานกลาง อธิบายไดว้า่พยาบาลยงัตอ้งการปัจจยัดา้นการเล่ือนต าแหน่งในการ
ท างาน  ไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นหวัหนา้งาน ไดมี้ความรับผิดชอบในงานเพ่ิมมากข้ึน  การข้ึนเงินเดือนใหสู้งข้ึน การมีโอกาสได้
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการไดรั้บการฝึกอบรม  ซ่ึงการไดเ้ล่ือนต าแหน่งจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุน้ใหพ้ยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป ตั้งใจท างานใหม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงแรงจูงใจนั้นเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือปฏิบติังานไปสูเ้ป้าหมายท่ีวางไวแ้ละมีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัก าหนด (ชูศกัด์ิ  เจนประโคม , 2545) ในปัจจุบนั

ปัจจยั 
สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะท่ี 4 โดยรวม 
r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั 

ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค  ้า
จุน  โดยรวม 

.638** ปานกลาง .376** ปานกลาง .551** ปานกลาง .606** ปานกลาง .574** ปานกลาง 

ปัจจยัจูงใจ โดยรวม .614** ปานกลาง .347** ปานกลาง .530** ปานกลาง .579** ปานกลาง .547** ปานกลาง 
ปัจจยัค  ้าจุน  
โดยรวม 

.651** ปานกลาง .402** ปานกลาง .563** ปานกลาง .624** ปานกลาง .593** ปานกลาง 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีบุคลากรปฏิบติังาน จ านวน 5-10 คน โดยไดก้ าหนดใหมี้พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป จ านวน 1 
คน ต่อ  รพ.สต.  1 แห่ง  ตามมาตรฐานการบริการการพยาบาลใน  รพ.สต. มาตรฐานท่ี 2 เร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากร 
ก าหนดใหมี้พยาบาลวชิาชีพ 1 คนดูแลประชากร ไม่เกิน 2,500 คนและ รับผิดชอบดูแลครอบครัว ไม่เกิน 250 ครอบครัว (วจิิตร  
ศรีสุพรรณและกาญจนา  จนัทร์ไชย , 2556, หนา้ 30) ท าใหพ้ยาบาลในแต่ละ รพ.สต.มีจ านวนพยาบาลไม่เกิน 2 คนต่อ 1 แห่ง 
ดงันั้นโอกาสท่ีพยาบาลจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งไปเป็นผูอ้  านวยการ  รพ.สต. เป็นไปไดน้อ้ยมาก อีกทั้ง พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังาน  
รพ.สต. ไดรั้บต าแหน่งสูงสุด คือ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ไม่มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นช านาญการพิเศษ  เน่ืองจาก 
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนข้ึนไปเท่านั้น และถา้หากพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปหากข้ึนเป็น
ผูอ้  านวยการ รพ.สต.จะตอ้งเปล่ียนต าแหน่งเป็นนกัวชิาการสาธารณสุขและไม่ไดค้่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง ระดบัช านาญ
การ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2551) 
 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานภาพในการท างานของพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป ค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุด (x̄ = 4.40, SD = 0.72 )  อธิบายไดว้า่ในการปฏิบติังานของพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป ไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงาน ผูรั้บบริการ ชุมชนและสงัคมท่ีตนไดป้ฏิบติังานและจากการศึกษาของวรีะวรรณ เหล่าวทิวสั
(2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปใน  รพ.สต.  จงัหวดัขอนแก่น แสดงใหเ้ห็นวา่พยาบาล
เวชปฏิบติัทัว่ไปมีความสามารถในการปฏิบติังานและมีความส าคญักบั  รพ.สต.  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป 
ปฏิบติังานใหแ้ก่ รพ.สต.อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัต าแหน่งของตน  
 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ในการท างานของพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบติัทัว่ไป ( x̄ = 3.16, SD = 1.11)  อธิบายไดว้า่  ในการปฏิบติังานของพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติัทัว่ไป  พยาบาลไดรั้บ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้น
ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการปฏิบติังาน เม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบวา่ ค่าล่วงเวลาในการปฏิบติังานนั้นพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลไดรั้บค่าล่วงเวลามากกวา่พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เม่ือ
เปรียบเทียบจ านวนเงินจากการท างานล่วงเวลาของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล เฉล่ีย 8000-9000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เฉล่ีย 3000-4000บาทต่อเดือน 
(รายงานการประชุมประจ าปี รพ.สวา่งอารมณ์ ,  2558) ท าใหแ้รงจูงใจในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการในการท างานของ
พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีนอ้ยกวา่พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล   
 2. ผลการศึกษาระดบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตบริการสุขภาพท่ี 3  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินระดบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.83, SD = 1.61) (x̄ = 3.72-3.94)   
 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงสมรรถนะท่ี 1 ดา้นการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย
และจิตซบัซอ้น/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูพิ้การท่ีมีปัญหาสุขภาพซบัซอ้นในชุมชนไดสู้งท่ีสุด( x̄ = 3.94, SD 
= 0.58)  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป(การรักษา
โรคเบ้ืองตน้) เป็นระยะเวลา 4 เดือนซ่ึงในหลกัสูตรประกอบดว้ยเน้ือหาวชิาการประเมินภาวะสุขภาพ  การรักษาโรคเบ้ืองตน้
และการดูแลสุขภาพระดบัปฐมภูมิ  โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั(สภาการพยาบาล , 2551, หนา้ 43-46) 
จึงท าใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีสมรรถนะดา้นการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิตซบัซอ้น ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูพิ้การท่ีมีปัญหาสุขภาพซบัซอ้นในชุมชนอยูใ่นระดบัท่ีสูง และสภาการพยาบาลไดก้ าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบหลกัของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก าหนดโดยสภาการพยาบาล ใน
หวัขอ้ท่ี 1 คือ พยาบาลวชิาชีพจะตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางท่ีก าหนด มาตรฐานวชิาชีพ และ
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มาตรฐานจริยธรรม (วจิิตร ศรีสุพรรณและกาญจนา  จนัทร์ไทย , 2556 หนา้ 7) โดยภารกิจหลกัของ  รพ.สต.  เป็นการใหบ้ริการ
แบบผสมผสานใหแ้ก่ประชากรทุกกลุ่มวยั (ชูชยั  ศุภวงศ์ , 2552, หนา้ 30)  เป็นงานท่ีตอ้งท าการรักษาพยาบาลใหแ้ก่ประชาชน
ในชุนชน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปท่ีปฏิบติังานใน  รพ.สต.  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 นั้นไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถ ทกัษะ ในการปฏิบติัการพยาบาลในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามขอ้ก าหนดท่ีสภาการพยาบาลได้
ก าหนดไว ้และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นยทุธศาสตร์ของเขตบริการสุขภาพท่ี 3 ไดแ้ก่  การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและการพฒันาจดัระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม(ส านกังานเขต
สุขภาพท่ี 3, 2557) 
  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะท่ี 3 ดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต 
ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพิ้การในชุมชนต ่าท่ีสุด ( x̄ = 3.72 , SD = 0.66)  เน่ืองจากในดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการจดัการขอ้มูลของผูป่้วย ไดแ้ก่ พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป นกัวชิาการ
สาธารณสุขและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ จึงอาจท าใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีสมรรถนะดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพิ้การในชุมชนอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 
 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการ
พยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป พบวา่ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลางกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป รพ.สต.  เขตบริการสุขภาพ
ท่ี 3  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ( r = .574, p < 0.01)  อธิบายไดว้า่  พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป รพ.สต. เขตบริการสุขภาพท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนเป็นแรงจูงใจในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในการปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของ
งานท่ีไดต้ั้งไวแ้ละท าใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีสมรรถนะดา้นการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน มากข้ึนตามไป
ดว้ย  เอปสไตน์ และโรเบิร์ต(อา้งในณฐัวรรธน์  กิจรัตนโกศล, 2552, หนา้ 20) กล่าววา่แรงจูงใจนั้น สามารถกระตุน้ใหพ้นกังาน
แสดงพฤติกรรมออกมา ซ่ึงพฤติกรรมและแรงจูงใจมีความเก่ียวขอ้งกนั สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ อุษา ฤทธาภิรมย(์2550) กล่าว
วา่แรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนท่ี
บุคคลไดรั้บนั้นจะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลท างานดว้ยความพึงพอใจ และน าไปสู่ทศันคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจ้ริง อยาก
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จ (Frederick Herzberg, 2003, p 6)   
 เม่ือพิจารณาปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุนเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชนในทางบวก ระดบัปานกลาง ( r = .547, p < 0.01) และปัจจยัค ้าจุนมีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะการ
พยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนในทางบวก ระดบัปานกลาง(r = .593, p < 0.01)  
  3.1 การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัจูงใจกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน 
จ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่      
  ลกัษณะงาน  มีความสมัพนัธ์สูงสุด ในทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน 
ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r = .693, p < 0.01)  แสดงใหเ้ห็นวา่ พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปไดรั้บ
มอบหมายใหท้ างานท่ีมีความน่าสนใจ  ตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญัต่อองคก์ร  มีความ
ทา้ทายความสามารถในการท างาน ความมีอิสระในการท างาน งานท่ีท าเป็นงานท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติั ซ่ึงในหลกัสูตรการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) ไดก้ าหนดใหมี้การ
เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เป็นระยะเวลา 4 เดือน จึงท าใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปมีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
เฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนในระดบัท่ีสูงดว้ย  
  การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง มีความสมัพนัธ์ต ่าสุด ในทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการ
พยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .434, p < 0.01)  แสดงใหเ้ห็นวา่ พยาบาลเวชปฏิบติั
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ทัว่ไปเม่ือมีความรับผิดชอบในงานเพ่ิมมากข้ึน  ไดรั้บการเล่ือนขั้นในต าแหน่งสูงกวา่เดิมจะมีสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชนในระดบัท่ีสูงดว้ย ในการปฏิบติังานท่ี  รพ.สต.  พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปจะมีต าแหน่งสูงสุดในการ
ท างานคือ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งเป็นระดบัช านาญการพิเศษ และการเล่ือนต าแหน่งเป็น
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนั้นจะตอ้งเปล่ียนต าแหน่งจากพยาบาลวชิาชีพเป็นนกัวชิาการสาธารณสุข  ซ่ึงจาก
งานวจิยัของศิรัญญ ์ รุ่งหิรัญ(2549 , หนา้114) พบวา่การไดรั้บการโอกาสท่ีจะเติบโตและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัสมรรถนะการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 
  3.2 การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัค ้าจุน แยกเป็นรายดา้นพบวา่        
  ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์สูงสุด ในทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะ
ทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r = .667 , p < 0.01)  แสดงใหเ้ห็นวา่ การ
ติดต่อ ส่ือสารท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดีกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น ผูช่้วยเหลือคนไข ้ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย(ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 330 ชัว่โมง) จะมีสมรรถนะ
การพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนในระดบัท่ีสูงดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิรัญญ ์ รุ่งหิรัญ(2549 , หนา้114) 
พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัสมรรถนะการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 
             ชีวติส่วนตวั มีความสมัพนัธ์ต ่าในทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของ
พยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r = .106, p < 0.01)  การจดัเวลาในการท างานและเวลาท่ีใหแ้ก่ครอบครัว
อยา่งสมดุลจะท าใหส้มรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนในระดบัท่ีสูงดว้ย อาจเป็นไปไดว้า่ภารกิจหรือ
บทบาทท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเม่ือทุกคนมาปฏิบติังานจะตอ้งสามารถปฏิบติังานได ้ซ่ึงงานประจ าและชีวติส่วนตวัควรมี
ความสมดุลกนั เวลาในการปฏิบติังานไม่ขดัแยง้กบัการใชชี้วติส่วนตวั  การมีชีวติส่วนตวัท่ีสมดุลจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคคลอีกดว้ย (Sathyanarayana Rao and Vishal India, 2010, pp.295) 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
 1. ควรส่งเสริมปัจจยัจูงใจ โดยเฉพาะลกัษณะงาน ความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง และ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนใหเ้พ่ิมข้ึน   
 2. ผูบ้ริหารควรจดัใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไปไดป้ฏิบติังานดา้นการจดัการขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันา
สมรรถนะดา้นการจดัการขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังและผูพิ้การใน
ชุมชน 
 3. ควรส่งเสริมปัจจยัค ้าจุน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สถานภาพในการท างาน  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การพยาบาลเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชนใหเ้พ่ิมข้ึน   
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การประเมินระดบัสมรรถนะเฉพาะทางดา้นการพยาบาลชุมชน ของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป ควรมีการประเมินโดย
ผูร่้วมงาน ผูใ้ชบ้ริการร่วมดว้ย 

 

กติติกรรมประกาศ 
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