ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้ าสถานีอนามัยทีมีต่อผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ ายบริการการแพทย์ และสาธารณสุ ข
สํ านักงานสาธารณสุ ข จังหวัดนครราชสี มา
ไพฑูรย์ วงศ์ เวชวินิต สม.*

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงพรรณนานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริ หารเครื อข่ายบริ การการแพทย์และสาธารณสุ ข(คบสอ.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานซึ งสะท้อน
ผลการดําเนินงานของ คบสอ. ของหัวหน้าสถานี อนามัย และ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศึกษาต่อความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาคือ หัวหน้าสถานี อนามัยทุกคนทีปฏิบตั ิงานใน
12 อําเภอของจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 103 คน ทีได้จากการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั มี 3 ส่ วน คือ 1) แบบสอบถามลักษณะส่ วนบุคคล 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานของ
คบสอ. 5 ด้าน และ 3) แบบประเมินแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน 10 ด้าน แบบสอบถามทังฉบับมีค่าความ
เชื อมัน โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ= แอฟาของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .97 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติแจกแจงข้อมูลเป็ นความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
เชิ งวิเคราะห์ การทดสอบไควสแควร์ และสัมประสิ ทธิ= สหสัมพันธ์ เพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 52.0 อายุเฉลีย 43.65 ปี ส่ วนใหญ่จบระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรสคู่
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข อัตราเงินเดือนปั จจุบนั เฉลีย 24,828.29 บาท อายุราชการเฉลีย 22.44 ปี อายุ
ราชการในตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัยเฉลีย 11.50 ปี 2) ความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 3) แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก และ4) ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส ตําแหน่ งปฏิ บตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงาน ส่ วน
ระดับการศึกษา เพศ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติทีระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานของ คบสอ. มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หัวหน้าสถานีอนามัย คบสอ.

* นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา

Health Center Chiefs’ Satisfaction with and Work Motivation towards Implementation
Outcomes of the Contracting Unit of Primary Care Board, Nakorn Ratchasima
Provincial Health Office
Astract
The objectives of this survey research was to investigate: 1) satisfaction with an implementation
of the Contracting Unit of Primary Care Board (CUP) on Medical and Public Health Service; 2) work
motivation level on the implementation reflecting implementation outcomes of CUP among health center
chiefs; and 3) relationships between the studied variables. A random sampling technique was used to
recruite 103 health center chiefs from 12 sub-districts in Nakorn Ratchasima Province. The research
instrument used in the study was consisted of 3 parts, including 1) a questionnaire on personal
characteristics; 2) an evaluation form on satisfaction in 5 aspects of CUP implementation; and 3) an
evaluation form on work motivation in 10 aspects of implementation outcomes. The instrument attained a
reliability with Conbrach Alpha coefficient of .97. Data were analyzed by descriptive statistics as
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics as Chi-Square
test and Pearson’s correlation coefficient for relationships between the studied variables. The findings
were that: 1) most of the health center chiefs were female (52.0%), 43.65 years old on average, obtaining
bachelor degree, married, having posted as public health academicians, had averaged salary of
24,828.29 baht, had averaged work duration of 22.44 years, and had averaged work duration as health
center chief of 11.50 years; 2) overall satisfaction with CUP implementation was at moderate level, with
fairly high levels on planning and coordinating aspects; 3) overall work motivation was at fairly high
level, with fairly high levels among aspects of duty characteristics, responsibility, achievement,
creditability, work condition, policy and administration, governance, colleague and network relationship,
budget, health service network management, and supervision; 4) education level, marital status, and
current position were related to satisfaction with CUP implementation. Sex, education level, and marital
status were statistically significant related to work motivation. Satisfaction with CUP implementation was
statistically significant related to work motivation.
Keywords : Satisfaction, Work motivation, Health center chief, CUP

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ า ยบริ การการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ระดับ อํา เภอ (คบสอ.)
ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุ ขอําเภอ ซึ งผลัดเปลี ยนกันเป็ นประธานตามวาระ
และมีตวั แทนจากทัง 2 ฝ่ าย ๆ ละเท่าๆ กัน เป็ นคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าทีในการบริ หารจัดการ
ระบบสุ ขภาพในภาพรวมอําเภอ การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพบริ การ และการควบคุมกํากับ
การดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงการเสริ มสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจของบุคลากร เพือนําไปสู่
การมีประสิ ทธิ ผลขององค์กร (สมชาย ศุภาวาทิน, 2550) ซึ งแต่ละ CUP Board จะเป็ นอิสระจากกันด้าน
การบริ หารด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ตามสภาพปั ญหาของแต่ ละพืนที จงั หวัดนครราชสี ม า มี การ
ปกครอง 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมู่บา้ น ประชากร 2,570,004 คน มีสถานี อนามัย 350 แห่ ง และ
หน่ วยบริ หารเครื อข่ายบริ การการแพทย์และสาธารณสุ ข สังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา
28 แห่ ง (คําสังจังหวัดนครราชสี มา ที 233/ 2553 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2553) เพือให้เกิดประสิ ทธิ ผลใน
การดําเนิ นงาน และเกิดความโปร่ งใส เป็ นธรรมในการบริ หารจัดการตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ทีดี (Good Governance) สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิ จ เทคโนโลยีต่างๆ แต่เนื อง
จากจังหวัดนครราชสี มา เป็ นจังหวัดทีมีขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันในบริ บทของสภาพพืนที ประชากร
และการกระจายบุคลากรตามวิชาชี พต่างๆ ทําให้เกิ ดปั ญหาในด้านการบริ หารจัดการ การพัฒนาคุ ณภาพ
บริ การ และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีเป็ นธรรม จึงส่ งผลให้หน่วยบริ การบางส่ วนเกิดความไม่
พึงพอใจในการดําเนิ นงานของ คบสอ. เกิดความเบือหน่ายในการปฏิบตั ิงาน ขาดความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงาน และขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ งมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย (สมชาย ศุภาวาทิน, 2550)
และส่ งผลกระทบต่อการจัดการระบบสุ ขภาพโดยเฉพาะการเฝ้ าระวัง ควบคุ มและป้ องกันโรคในท้องถิ น
เป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับหน่ วยงานทีเกี ยวข้องพิจารณาดําเนิ นการเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของงานสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของหัวหน้าสถานีอนามัยต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หาร
เครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
2. เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสถานีอนามัยซึ งสะท้อนผลกาดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
3. เพือศึ ก ษาปั จจัยที มีค วามสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านต่ อ การดํา เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยบริ ก ารทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข (คบสอ.)

วิธีดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั เป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive study)
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าสถานี อนามัยที ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย
บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (คบสอ.) จังหวัดนครราชสี มา ในปี งบประมาณ 2554 จํานวน 103
ราย ใช้แบบสอบถามที ไ ด้รับ การตรวจสอบแล้ว โดยประสานเป็ นหนัง สื อราชการขอความร่ วมมื อจาก
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา สาธารณสุ ขอําเภอ และหัวหน้าสถานี อนามัย รวมทังการใช้
โทรศัพท์ติดตามการเก็บข้อมูลเป็ นระยะๆ โดยผูว้ จิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ หัวหน้าสถานี อนามัย หรื อผูท้ ีได้รับแต่งตังรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัย
ทีปฏิบตั ิงานในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 32 อําเภอ มีสถานี อนามัย 350 แห่ ง และหน่วยบริ หารเครื อข่าย
บริ การการแพทย์และสาธารณสุ ข สังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา 28 แห่ง
กลุ่ มตัวอย่า ง ผูท้ ี ได้รับแต่งตัง เป็ นหัวหน้า สถานี อนามัย หรื อรั กษาการในตําแหน่ งหัวหน้าสถานี
อนามัย ทีปฏิ บตั ิงานในจังหวัดนครราชสี มา ทีไม่เป็ นคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข มีท งั หมด 9 แห่ง 12 อําเภอ รวมทังสิ น 103 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามทีผวู ้ ิจยั พัฒนามาจากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตํารา และ
งานวิจยั ทีเกียวข้องโดยเครื องมือมี 3 ส่ วน คือส่ วนที 1 แบบสอบถามลักษณะส่ วนบุคคล มีจาํ นวน 9 ข้อ
ส่ วนที 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ คบสอ. แบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัด
ของไลเคิร์ท (Likert scale) วัดความพึงพอใจใน 5 ด้าน จํานวน 25 ข้อ และส่ วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานซึ งสะท้อนผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ คบสอ. ประยุกต์จากทฤษฎีการ
จูงใจของเฮิร์ซเบอร์ ก คําถามเป็ นแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดของไลเคิร์ท (Likert scale)
วัดแรงจูงใจใน 10 ด้าน จํานวน 50 ข้อ
เครื องมื อที ใช้ผูว้ ิจยั ได้ส่งโครงร่ างเพือขออนุ ญาตทําวิจยั ต่อคณะกรรมการบริ หารของคบสอ. เมื อ
ได้รับอนุ ญาตแล้วจึงจะเริ มติดต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิ บายวัตถุประสงค์และการดําเนิ นงานให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่ วมโครงการให้ฟังพอสังเขปโดยเน้นว่าจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวต่อสาธารณชน ผูว้ ิจยั จะเสนอ
ข้อมูลในภาพรวมเท่านัน และสามารถถอนตัวจากการเข้าร่ วมวิจยั ได้ตลอดเวลา แล้วจึ งสอบถามความ
สมัครใจในการเข้าร่ วมโครงการ เมือกลุ่มตัวอย่างยินยอมด้วยวาจา ผูว้ ิจยั จึงจะเริ มเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี เครื อ งมื อ ได้ผ่ า นการตรวจ สอบจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นการบริ ห ารงานและการดํา เนิ น งาน
สาธารณสุ ข จํานวน 3 ท่าน ได้ค่าความเทียงตรงของข้อมูลรวมทังฉบับเท่ากับ 0.99 แล้วนําแบบสอบถามที
ได้ไปทดลองใช้กบั หัวหน้าสถานี อนามัยอําเภอจัตุรัส อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอชุ มพลบุ รี

จัง หวัดสุ ริ นทร์ จํา นวน 30 คน และนํา ไปทดสอบหาค่ า ความเชื อมัน ของแบบสอบถาม โดยใช้สู ต ร
สัมประสิ ทธิ= แอฟาของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเทียงของแบบสอบถาม
เท่ากับ .97
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะส่ วนบุคคล กับความพึงพอใจของหัวหน้าสถานี
อนามัย ต่อคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ ายบริ ก ารการแพทย์และสาธารณสุ ข และความสั มพันธ์ ระหว่า ง
แรงจูงใจกับผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การการแพทย์และสาธารณสุ ข ใช้สถิติ
เชิ งวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ ปัจจัย สถิ ติสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน และการ
ทดสอบไคว์ สแคว (Chi -Squared Test ) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสถานี อนามัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ลักษณะส่ วนบุคคลของหัวหน้าสถานี อนามัย พบว่า หัวหน้าสถานี อนามัยเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 48 เพศหญิงร้ อยละ 52 อายุเฉลี ย 43.65 ปี (SD=.44) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี
ร้อยละ 82 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 83 ดํารงตําแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุ ข ร้ อยละ 66 อัตราเงินเดือน
ปั จจุบนั เฉลีย 24828.29 บาท (SD=.47) อายุราชการเฉลีย 22.44 ปี (SD=7.56) อายุราชการในตําแหน่งหัวหน้า
สถานี อนามัยเฉลี ย 11.50 ปี (SD=7.86) ไม่ ไ ด้รับ การอบรมหลัก สู ตรการบริ หารสาธารณสุ ข ร้ อยละ 64
ประมาณ 1 ใน 3 เคยอบรมหลักสู ตรหัวหน้าสถานีอนามัยหลักสู ตรผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบล และหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับต้น
ผลการศึกษาปั จจัยอธิ บายความพึงพอใจของหัวหน้าสถานี อนามัยต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรม
การบริ หารเครื อข่ายการแพทย์และสาธารณสุ ขพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมทัง 5 ด้านได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการประสานความร่ วมมือ ด้านการบริ หารจัดการเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ด้านงบประมาณ และ
ด้านการนิ เทศ ติดตาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย 3.56 (SD=.52) อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ด้านประสานความร่ วมมือมีค่าสู งทีสุด เฉลีย 3.61 (SD=.67)
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของหัวหน้าสถานี อนามัยต่อการดําเนิ นงานของ คบสอ. ผลการ
วิเคราะห์ โดยภาพรวมทัง 5 ด้าน พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี ย 3.56 (SD=.52) ทุ ก
ประเด็น ยกเว้นด้านการนิเทศ ติดตามซึ งมีค่าเฉลีย 3.45 (SD=.65)

ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของหัวหน้าสถานี อนามัย ซึ งสะท้อนผลการดําเนิ น
งานของ คบสอ. พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลีย 3.65 (SD=.37) และเมือพิจารณาราย
ด้านแล้วพบว่า
ด้านความสําเร็ จในด้านการปฏิ บตั ิงานพบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
ต่อทุกประ เด็นค่าเฉลียเท่ากับ3.80 (SD=.46)
ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานค่อนข้างมากในทุกประเด็นค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.77 (SD=.48)
ด้านสภาพการทํางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากทุกประเด็นค่าเฉลีย 3.63.89 ยกเว้นประเด็นทีทาํ งานมีบุคลากรเพียงพอกับปริ มาณงานทีตอ้ งทํา ซึ งมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.26 (SD=.89)
ด้านนโยบายและการบริ หารงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานค่อนข้างมากทุกประเด็นค่าเฉลีย3.78
(SD=.52)
ด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากต่อประเด็นอืนๆ
ค่าเฉลี ย 3.72 (SD=.48) ยกเว้นยกประเด็นลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิเป็ นงานทีทาํ สําเร็ จได้โดยง่าย ซึ งมี
แรงจูงใจต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.24 (SD= .71)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงานและภาคีเครื อข่าย มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างมากต่อทุกประเด็น ค่าเฉลีย 3.91 (SD=.51)
ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากต่อประเด็นงานทีทาํ ต้องใช้ความ
รับผิดชอบสู ง ค่าเฉลีย 4.04 (SD= .75) อยูใ่ นระดับค่อนข้างมากต่อประเด็น งานทีรับผิดชอบกําหนดหน้าที
ความรับผิดชอบทีชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ค่าเฉลีย 3.92 (SD= .71) สามารถทํางานทีรับผิดชอบได้อย่าง
เต็มความสามารถ ค่าเฉลีย 3.78 (SD= .68) และสามารถจัดลําดับการทํางานในหน้าทีได้อย่างอิสระ ค่าเฉลีย
3.62 (SD= .79) และในระดับปานกลางต่อประเด็นภาระงานทีรับผิดชอบมีไม่มากเกิ นกว่าทีจะทําให้แล้ว
เสร็ จได้ตามเวลา ค่าเฉลีย 3.26 (SD= .86)
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลางต่อประเด็น เงินเดือน
ทีได้รับมีความเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถในวิชาชี พ ค่าเฉลี ย 3.17 (SD=.842) และเงินเดื อนทีได้รับ
เหมาะสมกับปริ ม าณงานที ได้รับ ค่าเฉลี ย 3.00 (SD= .853) อยู่ในระดับค่อนข้างปานกลางต่อประเด็ น
เงินเดือนทีได้รับมีเพียงพอสําหรับใช้ในการดําเนินชีวติ ค่าเฉลีย 2.82 (SD= .914) และ สวัสดิการทีหน่วยงาน
จัดให้นอกเหนื อจากของรัฐมีความเหมาะสมกับการดําเนิ นชี วิต ค่าเฉลี ย 2.61 (SD=.952) และอยู่ในระดับ
น้อยต่อประเด็นเงินค่าตอบแทนพิเศษอืน ๆ ทีได้รับเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลีย 2.48 (SD= .948)
ด้านความก้าวหน้าและโอกาสการเติบโตในงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับค่อนข้าง
มากต่อประเด็น ผูบ้ งั คับ บัญชาเปิ ดโอกาสให้ศึ ก ษาต่ อในระดับ ที สู ง ขึน หรื อเฉพาะทาง ค่า เฉลี ย 3.74

(SD= .76) และการทํางานในสถานีอนามัยทําให้โอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถในวิชาชี พ ค่าเฉลีย 3.70
(SD= .73) ประเด็นอืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.57 (SD=.57)
ด้า นวิธีก ารปกครองบัง คับบัญชา มี แรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใ นระดับ ค่ อนข้า งมากต่ อทุ ก
ประเด็น ค่าเฉลีย 3.72 (SD=.50)
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ความพึ ง พอใจ กับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานต่ อการดํา เนิ นงานของ คบสอ. พบว่า ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของหัวหน้า สถานี อนามัย ที พบว่า มี
ความสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจต่ อ การดํา เนิ นงานของ คบสอ.ในด้า นใดด้า นหนึ ง คื อระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรสและตําแหน่ งงานปั จจุบนั กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านใดด้านหนึ งคือ เพศ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย ปั จ จัย อธิ บ ายความพึ ง พอใจของหั ว หน้ า สถานี อ นามัย ต่ อ การดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยทําให้ได้
ปั จจัย องค์ประกอบของตัวแปร 5 ตัว ที ท าํ การวิเคราะห์ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้า นการประสานความ
ร่ วมมือ ด้านการบริ หารจัดการเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ด้านงบประมาณ และด้านการนิ เทศ ติดตาม มีเพียง 1
ปั จจัยองค์ประกอบ ซึ งมีตวั แปรทัง 5 ตัวคื อ ด้านการประสานความร่ วมมือทีมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.62 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน.67 ทังนี เพราะบทบาทหน้าทีของคบสอ. คือการประสานงานระหว่างสถานี อนามัยกับ
โรงพยาบาลชุมชน
ผลการวิจยั ระดับความพึง พอใจของหัวหน้า สถานี อนามัย ต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับทฤษีแรงจูงใจของแมกซ์ เวเบอร์ ทีมนุษย์ไม่ชอบทํางานต้องบังคับ ส่ วนผูท้ ีขยันทํางานต้องให้รางวัลหรื อ
แรงจูงใจ (X,Y Theories) และสอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย ศุภวาทิน (2551) ทีมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.37 (SD=.12)
สําหรับรายด้าน 5 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับค่อนข้างมากต่อด้านงบประมาณ ในประเด็นการวิเคราะห์
การเงิ นการคลังทีเป็ นปั จจุ บนั และการจัดทําแผนรายรับ-รายจ่ายเหมาะสมกับสถานการณ์ การเงิ น อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากต่อด้านการวางแผน ในประเด็นการกําหนดนโยบาย และเป้ าหมายตามสภาพปั ญหาของ
พืนที การกําหนดวัตถุประสงค์ทีแก้ไขปั ญหาได้จริ ง และการกําหนดตัวชีวดั ผลการปฏิบตั ิงานทีวดั ได้จริ ง อยู่
ในระดับค่อนข้างมากต่อด้านการประสานความร่ วมมือ ในประเด็นการมีระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยครอบคลุ มทุก
พืนที และการเฝ้ าระวัง ควบคุ ม และป้ องกันโรคโดยภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับค่อนข้างมากต่อด้าน
การบริ หารจัดการเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ในประเด็นการพัฒนาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยตามเกณฑ์มาตรฐาน
และการพัฒนาทักษะและวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื องทันต่อสถานการณ์ โรค และอยู่ใน
ระดับปานกลางต่อด้านการนิเทศ ติดตาม

ผลการวิจยั ปั จจัยอธิ บายแรงจูง ใจในการปฏิ บตั ิ งานของหัวหน้าสถานี อนามัยซึ งสะท้อนผลการ
ดําเนิ นงานของต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยทําให้ได้ปัจจัยองค์ประกอบของตัวแปร 10 ตัวทีทาํ การวิเคราะห์ คือ
ปั จจัยองค์ประกอบที 1 มี 7 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมีต่อ ด้านความสําเร็ จ
ในการปฏิ บตั ิงาน ด้านการได้รับการยอมรั บ ด้านสภาพการทํางาน ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้าน
ลัก ษณะของงานที ป ฏิ บ ัติ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเพื อ นร่ ว มงานและภาคี เ ครื อ ข่ า ย และด้า นความ
รับผิดชอบ และ
ปั จจัยองค์ประกอบที 2 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานทีมีต่อ ด้านเงินเดือน
ค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและโอกาสการเติบโตในงาน และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
ผลการวิจยั ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสถานี อนามัยซึ งสะท้อนผลการดําเนิ นงาน
ของคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก
สํา หรั บ รายด้า น 5 ด้า น พบว่า มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติง านอยู่ใ นระดับ ค่ อนข้า งมากต่ อ ด้า น
ความสํา เร็ จในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ด้า นการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ ด้า นนโยบายและการบริ หารงาน ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงานและภาคีเครื อข่าย และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
สําหรั บรายด้านอี ก 5 ด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ต่อด้าน
สภาพการทํา งาน เฉพาะในประเด็ นสถานที ท าํ งานมี บุ ค ลากรเพี ย งพอกับ ปริ ม าณงานที ต้องทํา ต่ อด้า น
ลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ ในประเด็นอืน ๆ ยกเว้นในประเด็นสถานทีทาํ งานมีบุคลากรเพียงพอกับปริ มาณ
งานทีตอ้ งทํา ซึ งมี แรงจูงใจต่อการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง ต่อด้านลักษณะของงานที ปฏิ บตั ิ ใน
ประเด็นอืน ๆ ยกเว้นประเด็น ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิเป็ นงานทีทาํ สําเร็ จได้โดยง่าย ซึ งมีแรงจูงใจต่อการ
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ต่ อ ด้า นความก้ า วหน้ า และโอกาสการเติ บ โต ในงานในประเด็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน หรื อเฉพาะทาง และการทํางานในสถานี อนามัยทําให้
โอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ มีแรงจูงในในระดับมากต่อด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลางต่อด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน
ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคล ความพึงพอใจ กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ต่อการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข พบว่า ลักษณะ
ส่ วนบุ คคลของหัวหน้าสถานี อนามัย คื อ ระดับ การศึ กษา สถานภาพสมรส และตําแหน่ งงานปั จจุ บนั มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานของ คบสอ. นอกจากนี เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุราชการในตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัย มีความสัมพันธ์กบั กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ควรเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรในสถานีอนามัยดังนี
ด้านลักษณะของงานที ปฏิ บตั ิ ควรจัดระบบการทํางานเป็ นเครื อข่าย เพือช่ วยเหลื อกัน และมี การ
จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีชดั เจน ปรับปรุ งระบบรายงานให้ลดความซําซ้อนและลดภาระงาน
ด้านความรับผิดชอบ ควรมีการมอบหมายงานให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน จัดสรร
บุคลากรให้เหมาะสมและกระจายอย่างทัว ถึง รวมถึงลดระบบรายงานไม่ให้เกิดความซําซ้อนของงาน
ด้านความสําเร็ จในงาน ควรลดเกณฑ์ช ี วดั ความสําเร็ จของงาน มีการให้ขวัญกําลังใจแก่ผทู ้ ีประสบ
ผลสําเร็ จ สร้างบรรยากาศให้เอืออํานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ควรสนับสนุ นให้มีระบบพีเลียงในระดับเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
ทําหน้าทีสนับสนุ น ติดตาม และให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด และควรมีการจัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ เพือ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรสาธารณสุ ขได้แสดงความสามารถและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์อย่างสมําเสมอ
ด้านความก้าวหน้าและเติบโตในงาน ควรให้มีการเปิ ดกรอบอัตรากําลังในสถานี อนามัยให้สูงขึน
และเพียงพอในทุกวิชาชี พ สําหรับบริ การประชาชนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ควรเพิมศักดิ= และศรี แก่
หัวหน้าสถานีอนามัยให้เท่าเทียมกับหน่วยงานหรื อวิชาชีพอืนๆ และให้บรรจุลูกจ้างชัว คราววิชาชี พให้เป็ น
ข้าราชการ เพือป้ องกันการขาดแคลนบุคลากรในพืนทีห่างไกลทุรกันดาร
ด้า นเงิ นเดื อนและค่ าตอบแทน ควรให้มี การปรั บปรุ งโครงสร้ า งเงิ นเดื อนและค่ าตอบแทนของ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขให้เหมาะสมกับค่าครองชี พปั จจุบนั ตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัยควรมีการปรับปรุ ง
คุณสมบัติและให้ได้รับค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตลอดจนจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าทีให้ดีข ึนทุกสายงาน
ด้านสภาพการทํางาน จากการทีรัฐบาลได้มีนโยบายการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ และนโยบาย
รักษาพยาบาลฟรี ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้ปฏิ บตั ิงานทีสถานี อนามัยอย่างเหมาะสม เพือมีเวลาเป็ น
ส่ วนตัว และมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึน
ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ควรให้มีคณะกรรมการทีมาจากตัวแทนทีหลากหลายทังสถานี
อนามัย สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และโรงพยาบาลชุ มชนในสัดส่ วนทีเหมาะสม เพือกําหนดนโยบายที
สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเพือเป็ นการสอนงานให้แก่สถานีอนามัยอีกด้วย
ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาควรพิจารณาความดี ความชอบตามผลงาน โดยมี
เกณฑ์ประเมินทีชดั เจน โปร่ งใสตลอดจนให้คาํ ชมเชย เชิ ดชู เกี ยรติ และให้รางวัลแก่เจ้าหน้าทีทีปฏิ บตั ิงาน
ดีเด่น
ด้า นความสั มพันธ์ ระหว่างเพือนร่ วมงาน ควรให้มี การสอนงานแก่ เจ้า หน้า ที บ รรจุ ใหม่ เพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ และหลักอาวุโส ควรมีการทํางานเป็ นทีมสร้างเครื อข่ายในการทํางานในรู ปแบบโซน หรื อ
เครื อข่ายเพือช่วยเหลือด้านการงานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัVงต่ อไป
ควรศึกษาถึงปั จจัยภายในของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานในสถานีอนามัย เช่นสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที ว่ามีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงานหรื อไม่
ควรทําการศึกษาความพึงพอใจ และแรงจูงใจของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีมีผลต่อการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายสาธารณสุ ข (คบสอ.) ในระดับเขตของเขตสาธารณสุ ขต่างๆ เพือเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละพืนทีสุขภาพ รวมถึงควรศึกษาในระดับอําเภอเพือศึกษาปั จจัย และความสัมพันธ์ที
แท้จริ งทีเกิดขึนในพืนทีของตนเอง อันจะทําให้การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง
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