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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงาน และ
ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง (2) ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้
วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพของสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ภาระงานและความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนิน
งานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง และ (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงาน ประชากรที่ศึกษา คือ หัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง จำานวน 125 คน ศึกษาทุกหน่วย
ประชากร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุเฉลี่ย 47.09 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 58.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่
เฉลี่ย 14.29 ปี ด้านภาระงานพบว่า มีจำานวนเจ้าหน้าที่ เฉลี่ย 3.58 คน มีจำานวนประชากรมีรับผิดชอบ เฉลี่ย
4,112 คน ปัจจัยความสามารถด้านการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน อยู่
ในระดับสูง ยกเว้น ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ระดับปานกลาง (2) ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัด
1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เอกบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจำาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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โครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพของสถานีอนามัย โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง (3) ปัจจัยความ
สามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรังอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยภาระงานด้านจำานวนประชากรที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลสัมฤทธิ์
การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรังอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ (4) ปัญหา อุปสรรค ที่สำาคัญคือ งบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอ ระบบรายงานมีมากและซับซ้อน
และเจ้าหน้าที่ในการดำาเนินงานไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ สาธารณสุขจังหวัดควรเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ควรปรับปรุงระบบรายงาน และควรใช้จำานวนประชากรที่รับผิดชอบเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรรบุคลากรเพื่อความครอบคลุม
คำาสำาคัญ : ภาระงาน ความสามารถบริหารงาน, ตัวชี้วัด, โครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ

ABSTRACT

The purposes of this descriptive research were (1) to study the factors of individual characteristics workload and management capability of the chiefs of primary healthcare
center; (2) to determine the key success of implementation indicators of the healthy project
of local primary health care center, Trang province. (3) to study the relationship between
individual characteristics, workload, and management capability of the chiefs of primary
healthcare center and the key success indicators; and (4) identify problems and commentary
of work management as well as make recommendations for improvement of the Healthy Tambon (Subdistrict) Project in Trang province. The study was conducted on 125 of the chief from
primary healthcare center in Trang province (in southern Thailand). The research instrument
was a self-administered questionnaire with a reliability value of 0.94. Data analyses were carried out to determine percentage, mean, standard deviation, Chi-square value and Pearson’s
Product-Moment Correlation coefficient.
The study found that the major aspects of personal characteristics of the chiefs of primary healthcare center was female with an average of age 47.09 years old, and the highest
degree was above bachelor level with an average of 58.4. Working period was about 14.29 years.
Each health centre, on average, had 3.58 health officials covering a population of 4,112. In general,
management proficiency of the chiefs of primary healthcare center in 7 particular factors were
in a high level except for human resource management which was at a moderate level;
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(2) for overall the key success of implementation indicators of the healthy project of local
primary health care center, Trang province and in 7 particular factors were at a high level;
(3) the overall factors related to management proficiency of the chiefs of primary healthcare
centre and in 7 particular factors had a positive relationship with the success indicators of
the Healthy Tambon Project in the province (p-value <.01), but the relationship in connection
with the number of operating personnel was negative (p-value<.01); and (4) Most of the problems encountered were the delays and inadequacy of budget allocation, the large number and
complexity of reports, and inadequacy of primary healthcare staffs. It is thus recommended
that the provincial healthcare should expedite the allocation and disbursement of budget in
a sufficient manner, revise the reporting system, and use the population-based approach in
allocating budget and assigning healthcare staffs to cover all the localities.
Keywords : Workload ,The Management Capability, Toward Key Success Indicators of the
Healthy Tambon
บทนำา

การมีชวี ติ อยูด่ มี สี ขุ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนปรารถนาและแสวงหา โดยเฉพาะการอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพซึง่
เป็นความต้องการสูงสุดของประชาชนคนไทย สอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2550 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ 2550 - 2554) ได้กาำ หนดเป้า
หมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพของคนไทยทีจ่ ะให้อายุคาดหมายเฉลีย่ ของคนไทยสูงขึน้ ควบคูไ่ ปกับการลดอัตราการ
เพิม่ ของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมองและมะเร็ง นำาไปสูก่ ารเพิม่ ผลิต
ภาพแรงงานและลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลในระยะยาว และการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนทีค่ รอบคลุมทัง้ มิตทิ างกาย จิต สังคมและปัญญา ตามแนวทางการปฏิรปู ระบบสุขภาพเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง
จากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทัง้ ยามปกติและฉุกเฉิน
ทีส่ มดุล ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟืน้ ฟูสมรรถภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพทัว่ ถึงและ
เป็นธรรม (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดตรัง ปี 2551- 2554)
โดยในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้กำาหนดให้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดเป็นกรอบใหญ่ของการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นฐานแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของสุขภาวะได้กำาหนดประเด็นและตัวชี้วัดที่พิจารณาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต่าง
กันตามความต่างของพื้นที่ ซึง่ จังหวัดตรังก็ได้มแี นวทางการพัฒนาสาธารณสุขทีส่ อดรับด้วยการดำาเนินงานภายใต้
สภาพปัญหาสาธารณสุขทีม่ าจากสาเหตุการป่วย/การตายของประชาชนในพืน้ ที่ ,การระบาดของโรคติดต่อทีส่ าำ คัญ,
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ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยได้กำาหนดตัวชี้วัดด้านผล
สัมฤทธิ์ในระดับตำาบลที่เรียกว่า “ตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ” ประกอบด้วย1) ร้อยละของประชากรได้รับการ
คัดกรองความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2)ร้อยละประชากรที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปในหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน 3) ร้อยละของประชากรสตรีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ในตำาบลฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ 5)ร้อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตกรรมสุขภาพผ่านระดับ ค ขึ้นไป 6) ร้อยละของโรงเรียนประถม
ศึกษาที่ดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพผ่านระดับ ค ขึ้นไป และ 7) อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
การดำาเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ทางสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำาหนดให้สถานีอนามัยทุกแห่งได้นำาเอาตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการจัด
บริการสาธารณสุขเชิงรุกที่มุ่งเน้นไปที่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น หัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะผู้บริหาร
ระดับต้น จึงมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการบริหารงานให้หน่วยงานได้มีการดำาเนินงานบรรลุผลสำาเร็จตามแนวคิด
และทฤษฎีทางการบริหารที่กล่าวว่า สิ่งที่สำาคัญที่สุดในกิจกรรมของมนุษย์คือการบริหาร (Weihrich, H., &
Koontz, H., 1993) และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสถานีอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด
ไว้ จะเห็นว่าแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารของ เออร์วิคและกูลิค (Gulick, L. & Urwick, L., 1937) ที่
เรียกว่า POSDCORB มีความสอดคล้องกับการนำาไปใช้ในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย และเชอร์เม
อร์ฮอนและออสบอน (Schermahorn,J., R. & Osborn,R., N. 1991) มีความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ระดับความพยายามในการทำางานและการสนับสนุน
ขององค์กร
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงานและความ
สามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ
ด้านสุขภาพ โดยผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพการป้องกันโรคในชุมชนของสถานีอนามัย และเป็นประโยชน์สาำ หรับผูบ้ ริหารในการสนับสนุนกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมให้หวั หน้าสถานีอนามัยได้มศี กั ยภาพในการบริหารงานเพิม่ ขึน้ เพือ่ บรรลุผลสำาเร็จในการ
ดำาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนอันจะทำาให้ประชาชนในหมู่บ้านตำาบลได้อยู่ดีมีสุขอย่าง
แท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงาน และระดับความสามารถในการบริหารงาน ของหัวหน้า
สถานีอนามัย จังหวัดตรัง
2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพของสถานีอนามัย
จังหวัดตรัง
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3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงานและความสามารถในการบริหารงาน
ของหัวหน้าสถานีอนามัย กับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
2. ภาระงานของหัวหน้าสถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการ
ตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
3. ความสามารถในการบริหารงานในภาพรวมและรายด้านของหัวสถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ หัวหน้าสถานีอนามัยหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีจำานวน 125 คน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยประชากร (Total Population)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม สำาหรับเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากหัวหน้าสถานีอนามัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
อนามัย และปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพของสถานี
อนามัย จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดตรัง (PHOC)
ปีงบประมาณ 2552
การตรวจสอบเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่านและตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
ด้วยการทดลองใช้แบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.94
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลประกอบการทำาวิทยานิพนธ์
และจัดทำาหนังสือขอความร่วมมือและขออนุญาตเก็บข้อมูลทำาวิจัย
2. ส่งหนังสือพร้อมกับแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยถึงสาธารณสุขอำาเภอทุกแห่ง ประสานงานให้
หัวหน้าสถานีอนามัย จำานวน 125 แห่ง ตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลด้วยความสมัครใจ และรวบรวมส่ง
กลับภายใน 2 สัปดาห์
3. ติดตามแบบสอบถามจากหัวหน้าสถานีอนามัยทีย่ งั ไม่สง่ แบบสอบถามคืนตามกำาหนด จนครบถ้วน
เมื่อได้แบบสอบถามคืนนำามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บได้ ลงรหัสแล้วนำาไปประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นภาพรวมต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในวิจัย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูปและใช้สถิติดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) แสดงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เพื่อพรรณนาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงาน ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้า
สถานีอนามัย และปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานีอนามัย
2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ได้แก่
(1) ใช้สถิติทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคล คือ ระดับการศึกษา และภาระงานของหัวหน้าสถานีอนามัย ได้แก่ สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรรับ
ผิดชอบ กับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
(2) ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคล คือ อายุ ระยะเวลาการทำาหน้าที่หัวหน้า
สถานีอนามัย และภาระงานของหัวหน้าสถานีอนามัยคือ จำานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง จำานวนประชากรที่
รับผิดชอบ และระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวมและรายด้านกับผล
สัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง
ผลการวิจัย
1.คุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง
พบว่า เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 53.6 อายุเฉลี่ย 47.09 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ คือ
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ร้อยละ 82.4 ระดับการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 58.4 ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสถานี
อนามัย เฉลี่ย 14.29 ปี
2.ภาระงานของสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง
พบว่า มีจำานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำา เฉลี่ย 3.58 คนต่อสถานี ส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจริง 3-4 คน คือ ร้อยละ 77.6 โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำา ร้อยละ 81.6 นักวิชาการสาธารณสุข
ร้อยละ 82.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร้อยละ 85.6 และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 9.6 มี
จำานวนประชากรรับผิดชอบเฉลี่ย 4,112 คน ส่วนใหญ่มีจำานวนประชากรอยู่ระหว่าง 3,000 – 6,999 คน คือ
ร้อยละ 65.6 และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร ไม่เกิน 1:1,250 คิดเป็นร้อยละ 64.0
3.ระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง
ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยตามความคิดเห็นของตนเอง พบว่า
มีระดับความสามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (S.D. = 0.43) ระดับความสามารถใน
การบริหารงานรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ระดับความสามารถในการบริหารงานด้านการจัดกำาลัง
คน (บริหารงานบุคคล) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 (S.D. = 0.48) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและและระดับความสามารถด้านการบริหาร จำาแนกในภาพ
รวมและรายด้าน (n= 125)
ความสามารถด้านการบริหาร
1.ด้านการวางแผน
2.ด้านการจัดองค์กร
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการอำานวยการและบังคับบัญชา
5. ด้านการประสานงาน
6. ด้านรายงาน
7. ด้านงบประมาณ
รวม

3.81
3.77
3.64
4.45
3.74
3.78
3.79
4.39

S.D.
0.41
0.50
0.48
0.48
0.44
0.49
0.39
0.43

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. ระดับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง คือร้อยละ 68.8 โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับ ค ขึ้นไป มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 5.00
(S.D. = 0.00) และตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ
2.27 (S.D. = 1.61) ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลำาดับ
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ตารางที่ 2 ระดับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพของสถานีอนามัย
จังหวัดตรัง (n= 125)
ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงาน
ระดับต่ำา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

จำานวน
3
36
86
125

ร้อยละ
2.4
28.8
68.8
100.0

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าคะแนนต่ำาสุด – ค่าคะแนนสูงสุด จำาแนกรายตัว
ชี้วัดและภาพรวม (n= 125)

4.50

1.05

คะแนนต่ำาสุด คะแนนสูงสุด
0–5

4.46

1.04

0-5

4.05

1.50

0-5

4.19
5.00

1.38
0.00

0-5
5-5

4.38

1.63

0-5

2.27
28.85

1.61
3.61

1-5
17 - 35

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
1.ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองความ
ดันโลหิตตามมาตรฐาน
2.ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบา
หวานความดันโลหิตตามมาตรฐาน
3.ประชาชนอายุ 35,40 ,45 50,55, 60 ปี ได้รับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear
4.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพผ่าน ระดับ ค. ขึ้นไป
6.โรงเรียนประถมศึกษาที่ดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพผ่านระดับ ค. ขึ้นไป
7.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
รวม

S.D.
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานี
อนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรังไม่มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ < 0.01 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างภาระงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
พบว่า จำานวนเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านจริงและสัดส่วนเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชากร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1:1,250 กับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรังไม่มคี วามสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ < 0.01 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ส่วน จำานวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบกับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบล อยูด่ ี
มีสขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรัง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ< 0.01ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวม
และรายด้านกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
ในภาพรวมและรายด้านกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัด
ตรัง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ< 0.01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวมและ
รายด้านทั้ง 7 ด้านกับผลสัมฤทธิ์ การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
ปัจจัย
1.ด้านการวางแผน
2.ด้านการจัดองค์กร
3.ด้านการจัดกำาลังคน
4.ด้านการอำานวยการ
5.ด้านการประสานงาน
6.ด้านการรายงาน
7.ด้านการงบประมาณ
รวม

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (r)
.314
.327
.407
.361
.362
.327
.389
.390

p –value (Sig.2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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8. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีระบบรายงานที่ซ้ำาซ้อน บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณ
ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบรายงาน การเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้
รวดเร็วขึ้น
อภิปรายผล
1. สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
1.1 อายุ จากการศึกษาพบว่า อายุกบั ผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ ี
มีสขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับการศึกษาของอำานาจ บุญเครือชู (2550) ทีพ่ บว่า
อายุของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยอายุเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ าำ ให้มคี วามแตกต่างในเรือ่ งความคิดเห็นและพฤติกรรม คนปกติเมือ่ อายุมาก
ขึน้ ระดับวุฒภิ าวะจะเจริญสูงขึน้ ประสบการณ์จะมากขึ้น ความคิดความอ่านและความสามารถในการในการมอง
ปัญหาชัดเจนถูกต้องตรงความเป็นจริงมากขึ้น วัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะอยู่ในช่วง อายุ 20 – 40 ปี ช่วงอายุนี้บุคคล
มักจะมีร่างกายแข็งแรง มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี แต่รูปแบบชีวิตยังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างแท้จริง และช่วงอายุ
40 – 60 ปี เป็นช่วงอายุทบ่ี คุ คลมีความสุขมุ รอบคอบในการทำางาน มีความรับผิดชอบแต่เป็นวัยทีเ่ ริม่ มีความเสือ่ ม
ของร่างกายมีผลกระทบต่ออารมณ์ความมุง่ หมายในชีวติ การสร้างสัมพันธภาพกับผูร้ ว่ มงานและผูใ้ กล้ชดิ ซึ่งอายุ
ของหัวหน้าสถานีอนามัยจังหวัดตรังที่ทำาการศึกษาในครั้งนี้ มีช่วงอายุ 40 – 60 ปี ถึงร้อยละ 88.8 ทำาให้ปัจจัย
ด้านอายุจงึ ไม่มสี มั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรัง
1.2 ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษากับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัว
ชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของเอมอร
บุตรแสงดี (2547) ทีพ่ บว่า ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในศูนย์สขุ ภาพชุมชนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผล
การดำาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์สขุ ภาพในจังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ อธิบายได้วา่ ระดับการศึกษาเป็นกระบวนการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ การได้รบั การศึกษายิง่ สูงมากยิง่ ทำาให้คนรูจ้ กั คิดสร้างสรรค์สง่ิ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคม
ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงจึงมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีความสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อย แต่เนื่อง
จากการดำาเนินงานโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง มีการเร่งรัดและติดตามการดำาเนินงานจากผู้
บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปอย่างต่อเนือ่ งทำาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านประจำาสถานีอนามัยทุกคนต้องช่วยกันทำางานเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้ และการดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมีความซับซ้อนทางเวชวิทยาการและเทคโนโลยีคอ่ น
ข้างน้อย จึงทำาให้ผลสัมฤทธิข์ องการดำาเนินงานทีม่ รี ะดับการศึกษาเป็นตัวแปรไม่แตกต่างกัน
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1.3 ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยจากการศึกษา พบ
ว่า ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้
วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอำานาจ
บุญเครือชู (2550) ที่พบว่า ระยะเวลาในการทำางานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนไม่มีความสัมพันธ์
กับผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ อธิบายได้ว่า การมีประสบการณ์
ใดก็ตาม ย่อมทำาให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ดี แต่จำานวนปีที่เคยทำางานมาไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าคน
ทำางานนานกว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่ทำางานน้อยกว่า ทั้งนี้เพราะแต่ละวันทำางานย่อมมีประสบการณ์
ต่างกัน โดยที่การทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง เป็น
บริการสาธารณสุขเชิงรุกที่เน้นการบริการแก่ประชาชนในชุมชน โดยที่มีความซับซ้อนทางเวชวิทยาการและ
เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย จึงทำาให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีระยะเวลาการทำางานที่แตกต่างกันแต่สามารถทำางาน
ได้มีผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน
2. สมมติฐานข้อที่ 2 ภาระงานของหัวหน้าสถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง พบว่า
2.1 จำานวนเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านจริงกับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบล
อยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
(2547) ที่พบว่า จำานวนบุคลากรของสถานีอนามัยไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการส่งเสริมการออกกำาลังกาย
ของสถานีอนามัยในจังหวัดจันทบุรี แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของเอมอร บุตรแสงดี (2547) ที่พบว่า กำาลังคน
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งอธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดและระดับอำาเภอให้ความสำาคัญด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานได้จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ทำาให้มีการติดตาม เพื่อกระตุ้นการทำางานอย่างต่อเนื่อง จนมีการตื่นตัวในการทำางานของเจ้าหน้าที่ประจำาสถานี
อนามัยทุกคน ที่ได้ปฏิบัติงานจริงอยู่จำานวน 3-5 คนต่อแห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.4 ซึ่งใกล้เคียงกับกรอบอัตรา
กำาลังที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดไว้ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ
ไม่แตกต่างกัน
2.2 สัดส่วนเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 1:1,250 กับผลสัมฤทธิก์ ารดำาเนินงาน
ตามโครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพ ไม่สมั พันธ์กนั อธิบายได้วา่ การกำาหนดสัดส่วนเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชากรของ
สถานีอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สขุ ภาพชุมชนซึง่ เป็นกำาหนดมาจากอัตราความต้องการบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์สขุ ภาพชุมชน ของกรมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี 2544 โดยทีส่ ดั ส่วนเจ้าหน้าทีต่ อ่
ประชากร ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 64.0 และเมือ่ พิจารณารายละเอียดตำาแหน่งทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
ตามกรอบอัตรากำาลังก็พบว่า มีพยาบาลวิชาชีพประจำา ร้อยละ 81.6 และมีนกั วิชาการสาธารณสุขประจำา ร้อยละ 82.4
จึงเป็นผลให้การดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการตำาบลอยูด่ มี สี ขุ ด้านสุขภาพจังหวัดตรังมีผลสัมฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน
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2.3 จำานวนประชากรกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ
จังหวัดตรัง มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเอมอร บุตรแสงดี (2547) ที่พบว่า จำานวน
ประชากรในความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนโดยการ
ประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอธิบายได้ว่า การดำาเนินงาน
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง โดยเป้าหมายที่กำาหนดไว้เป็น
ประชาชนโดยตรง ย่อมมีความซับซ้อนในมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตามกรอบแนวคิดความ
สัมพันธ์ระบบสุขภาพของรูเมอร์ (Roemer, M., 1991) ดังนั้น การทำางานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีจำานวน
ประชากรรับผิดชอบมากกว่าต้องทำางานมากกว่าหรือภาระงานมากกว่าจึงมีโอกาสสำาเร็จในเชิงเป้าหมายน้อยกว่า
จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานมีความแตกต่างกัน
3. สมมติฐานข้อที่ 3 ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยทั้งในภาพ
รวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ
จังหวัดตรัง พบว่า
3.1 ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาพรวมกับผลสัมฤทธิ์การ
ดำาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรัง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอำานาจ บุญเครือชู (2550) ที่พบว่า การบริหารงานตามแนวคิด
7S มีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของหาญ จินดา (2548) ที่พบว่า กระบวนการบริหารกับการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขใน
ศูนย์สาธารณสุขชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ซึ่งอธิบายได้ว่า เนื่องจากทาง
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำาหนดให้ตัวชี้วัดโครงการตำาบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพจังหวัดตรังทั้ง 7 ตัวชี้
วัด ให้อยู่ในคำารับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด และเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับ
บัญชาเพื่อประกอบการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อย 70 และการประเมิน
สมรรถนะ ร้อยละ 30 จึงทำาให้หัวหน้าสถานีอนามัยต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการบริหารอย่างเต็มที่ในการ
ดำาเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนดไว้ จึงทำาให้มีผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานมีความแตกต่างกันที่
มีผลมาจากระดับความสามารถทางการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่แตกต่างกันสอดคล้องกับแนวคิด
ของทองหล่อ เดชไทย (2545) ที่ว่า การบริหารงาน คือ กระบวนการทำางานกับผู้อื่นและโดยผู้อื่นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำาหนดภายใต้ภาวะแวดล้อมที่กำาลังเปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการใช้ทรัพยากร
ที่มีจำากัดอย่างมีประสิทธิผล
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ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1) ควรใช้เกณฑ์ในการจัดสรรบุคลากรหรือการโยกย้ายอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ประจำาสถานีอนามัยโดย
พิจารณาจากจำานวนประชากรที่รับผิดชอบ เนื่องจากจำานวนประชากรที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานของสถานีอนามัย
2) ควรให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยทุกคนได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรทางด้านการบริหาร เนื่องจากความรู้ความสามารถในบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานของสถานีอนามัย
3) ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการบริหารของสถานีอนามัยเพื่อยกระดับความ
สามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยให้สูงขึ้นต่อไปอีก ได้แก่ การให้ความรู้ในการวิเคราะห์งาน
และออกแบบองค์กร การให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบมากขึ้น และการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและพัสดุ
4) ควรพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่ การจัดทำา
คู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน การปฐมนิเทศหรือให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำาคัญ แต่งตั้งคณะ
ทำางานจากบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานมากขึ้น สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่อย่างจริงจัง
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการใช้งบประมาณของสถานีอนามัย
5) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมรายงานผลต่างๆให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ และการจัดสรรงบประมาณที่
รวดเร็วขึ้น เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ขององค์กรให้สูงยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
อนามัย เนื่องจากหัวหน้าสถานีอนามัยจังหวัดตรังมีอายุเฉลี่ยเข้าสู่วัยกลางคนและส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
2) ควรศึกษาถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดำาเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วกับอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้สถานีอนามัยมีผลสัมฤทธิ์ต่ำาสุด
3) ควรศึกษาถึงระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยจากการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่
4) ควรศึกษาถึงปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน
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