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บทคดัย่อ 
การวจิยัเชิงพรรณนานี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข(คบสอ.) และระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานซึ� งสะทอ้น
ผลการดาํเนินงานของ คบสอ. ของหวัหนา้สถานีอนามยั และ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที�ศึกษาต่อความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษาคือ หวัหนา้สถานีอนามยัทุกคนที�ปฏิบติังานใน 
12 อาํเภอของจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 103 คน ที�ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เครื�องมือที�ใชใ้นการ
วจิยัมี 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ 
คบสอ. 5 ดา้น และ 3) แบบประเมินแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 10 ดา้น แบบสอบถามทั�งฉบบัมีค่าความ
เชื�อมั�นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ= แอฟาของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั .97 การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติแจกแจงขอ้มูลเป็นความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ
เชิงวิเคราะห์ การทดสอบไควสแควร์ และสัมประสิทธิ= สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.0 อายุเฉลี�ย 43.65 ปี ส่วนใหญ่จบระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสคู่
ตาํแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข  อตัราเงินเดือนปัจจุบนัเฉลี�ย 24,828.29 บาท  อายรุาชการเฉลี�ย 22.44 ปี อายุ
ราชการในตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยัเฉลี�ย 11.50 ปี 2) ความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง   3) แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และ4) ระดบั
การศึกษาสถานภาพสมรส ตาํแหน่งปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน ส่วน
ระดบัการศึกษา เพศ สถานภาพสมรส   มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05  และความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ   แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  หวัหนา้สถานีอนามยั  คบสอ. 
 

 

   * นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
 



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. 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทย์และสาธารณสุข  ระดับอําเภอ (คบสอ.)

ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  และสาธารณสุขอาํเภอ  ซึ� งผลดัเปลี�ยนกนัเป็นประธานตามวาระ 
และมีตวัแทนจากทั�ง  2  ฝ่าย ๆ ละเท่าๆ กนั  เป็นคณะกรรมการ  โดยมีบทบาทหนา้ที�ในการบริหารจดัการ
ระบบสุขภาพในภาพรวมอาํเภอ  การจดัสรรงบประมาณ  การพฒันาคุณภาพบริการ  และการควบคุมกาํกบั
การดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจ  ขวญัและกาํลงัใจของบุคลากร เพื�อนาํไปสู่
การมีประสิทธิผลขององคก์ร  (สมชาย  ศุภาวาทิน, 2550)  ซึ� งแต่ละ  CUP Board  จะเป็นอิสระจากกนัดา้น
การบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื�นที�จงัหวดันครราชสีมา มีการ
ปกครอง 32 อาํเภอ 287 ตาํบล  3,743 หมู่บา้น ประชากร 2,570,004 คน มีสถานีอนามยั  350  แห่ง และ
หน่วยบริหารเครือข่ายบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข สังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา  
28  แห่ง (คาํสั�งจงัหวดันครราชสีมา ที� 233/ 2553  ลงวนัที� 11  กุมภาพนัธ์ 2553) เพื�อให้เกิดประสิทธิผลใน
การดาํเนินงาน และเกิดความโปร่งใส  เป็นธรรมในการบริหารจดัการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง 
ที�ดี (Good Governance) สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ  แต่เนื�อง         
จากจงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัที�มีขนาดใหญ่  มีความแตกต่างกนัในบริบทของสภาพพื�นที� ประชากร 
และการกระจายบุคลากรตามวิชาชีพต่างๆ ทาํให้เกิดปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ การพฒันาคุณภาพ
บริการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานที�เป็นธรรม จึงส่งผลให้หน่วยบริการบางส่วนเกิดความไม่
พึงพอใจในการดาํเนินงานของ คบสอ. เกิดความเบื�อหน่ายในการปฏิบติังาน ขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน และขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ซึ� งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั (สมชาย  ศุภาวาทิน, 2550) 
และส่งผลกระทบต่อการจดัการระบบสุขภาพโดยเฉพาะการเฝ้าระวงั ควบคุมและป้องกนัโรคในทอ้งถิ�น 
เป็นขอ้มูลพื�นฐานสําหรับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานสาธารณสุขในระดบัปฐมภูมิต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

1. เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจของหวัหนา้สถานีอนามยัต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

เครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

2. เพื�อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหวัหนา้สถานีอนามยัซึ� งสะทอ้นผลกาดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

3. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข (คบสอ.) 



วธีิดําเนินการวจิัย 

 รูปแบบการวจิยัเป็นวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive study)  
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากหัวหน้าสถานีอนามยัที�ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  (คบสอ.)  จงัหวดันครราชสีมา  ในปีงบประมาณ 2554 จาํนวน 103 
ราย ใช้แบบสอบถามที�ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยประสานเป็นหนังสือราชการขอความร่วมมือจาก
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา สาธารณสุขอาํเภอ และหัวหน้าสถานีอนามยั รวมทั�งการใช้
โทรศพัทติ์ดตามการเก็บขอ้มูลเป็นระยะๆ โดยผูว้จิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ  หวัหนา้สถานีอนามยั หรือผูที้�ไดรั้บแต่งตั�งรักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั 
ที�ปฏิบติังานในจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน  32  อาํเภอ มีสถานีอนามยั 350 แห่ง และหน่วยบริหารเครือข่าย
บริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข สังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา  28  แห่ง  
 กลุ่มตวัอย่าง  ผูที้�ได้รับแต่งตั�งเป็นหัวหน้าสถานีอนามยั หรือรักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าสถานี
อนามยั ที�ปฏิบติังานในจงัหวดันครราชสีมา ที�ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข มีทั�งหมด 9 แห่ง 12 อาํเภอ รวมทั�งสิ�น 103 คน 
เครื องมือที ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั  ใชแ้บบสอบถามที�ผูว้ิจยัพฒันามาจากการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ตาํรา และ
งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยเครื�องมือมี  3  ส่วน  คือส่วนที� 1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล มีจาํนวน 9  ขอ้  
ส่วนที� 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. แบบ Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดั
ของไลเคิร์ท (Likert scale)  วดัความพึงพอใจใน 5 ดา้น  จาํนวน 25 ขอ้ และส่วนที� 3  แบบสอบถามเกี�ยวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานซึ� งสะทอ้นผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ คบสอ. ประยุกต์จากทฤษฎีการ
จูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก  คาํถามเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดัของไลเคิร์ท (Likert scale)         
วดัแรงจูงใจใน 10 ดา้น จาํนวน 50 ขอ้ 
 เครื�องมือที�ใช้ผูว้ิจยัได้ส่งโครงร่างเพื�อขออนุญาตทาํวิจยัต่อคณะกรรมการบริหารของคบสอ. เมื�อ
ไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะเริ�มติดต่อกลุ่มตวัอยา่ง  โดยอธิบายวตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินงานให้กลุ่มตวัอยา่ง
เขา้ร่วมโครงการให้ฟังพอสังเขปโดยเนน้วา่จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัต่อสาธารณชน  ผูว้ิจยัจะเสนอ
ขอ้มูลในภาพรวมเท่านั�น  และสามารถถอนตวัจากการเขา้ร่วมวิจยัไดต้ลอดเวลา  แลว้จึงสอบถามความ
สมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการ  เมื�อกลุ่มตวัอย่างยินยอมดว้ยวาจา  ผูว้ิจยัจึงจะเริ�มเก็บรวบรวมขอ้มูล 
นอกจากนี� เครื� องมือได้ผ่านการตรวจ สอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานและการดําเนินงาน
สาธารณสุข  จาํนวน 3 ท่าน ไดค้่าความเที�ยงตรงของขอ้มูลรวมทั�งฉบบัเท่ากบั 0.99 แลว้นาํแบบสอบถามที�
ไดไ้ปทดลองใช้กบัหัวหน้าสถานีอนามยัอาํเภอจตุัรัส อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ และอาํเภอชุมพลบุรี 



จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 30 คน และนําไปทดสอบหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ= แอฟาของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) โดยไดค้่าความเที�ยงของแบบสอบถาม
เท่ากบั .97 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ จาํนวน   ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน   

2.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลกัษณะส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจของหัวหน้าสถานี
อนามยัต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข และความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกบัผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ใชส้ถิติ
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจยั สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการ
ทดสอบไคว ์สแคว  (Chi -Squared Test ) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 3.ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหวัหนา้สถานีอนามยั วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัลกัษณะส่วนบุคคลของหวัหนา้สถานีอนามยั  พบวา่  หวัหนา้สถานีอนามยัเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 48  เพศหญิงร้อยละ 52 อายุเฉลี�ย 43.65 ปี (SD=.44) ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 82 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 83 ดาํรงตาํแหน่งนกัวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 66 อตัราเงินเดือน
ปัจจุบนัเฉลี�ย 24828.29 บาท (SD=.47) อายรุาชการเฉลี�ย 22.44 ปี (SD=7.56) อายรุาชการในตาํแหน่งหวัหนา้
สถานีอนามยัเฉลี�ย 11.50 ปี (SD=7.86) ไม่ได้รับการอบรมหลกัสูตรการบริหารสาธารณสุข ร้อยละ 64 
ประมาณ 1 ใน 3 เคยอบรมหลกัสูตรหวัหนา้สถานีอนามยัหลกัสูตรผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบล และหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัตน้  

ผลการศึกษาปัจจยัอธิบายความพึงพอใจของหวัหนา้สถานีอนามยัต่อการดาํเนินงานของคณะกรรม 
การบริหารเครือข่ายการแพทยแ์ละสาธารณสุขพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมทั�ง 5 ด้านไดแ้ก่ด้านการ
วางแผน ดา้นการประสานความร่วมมือ ดา้นการบริหารจดัการเครือข่ายบริการสุขภาพ ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นการนิเทศ ติดตาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉลี�ย 3.56 (SD=.52) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก
ดา้นประสานความร่วมมือมีค่าสูงที�สุด เฉลี�ย 3.61 (SD=.67)  

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของหัวหน้าสถานีอนามยัต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมทั�ง 5 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ค่าเฉลี�ย 3.56 (SD=.52) ทุก
ประเด็น ยกเวน้ดา้นการนิเทศ ติดตามซึ�งมีค่าเฉลี�ย 3.45 (SD=.65)  



ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหัวหน้าสถานีอนามยั ซึ� งสะทอ้นผลการดาํเนิน 
งานของ คบสอ.  พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ค่าเฉลี�ย 3.65 (SD=.37) และเมื�อพิจารณาราย
ดา้นแลว้พบวา่ 

ดา้นความสําเร็จในดา้นการปฏิบติังานพบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก
ต่อทุกประ เด็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั3.80 (SD=.46)  

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานค่อนขา้งมากในทุกประเด็นค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.77 (SD=.48) 

ดา้นสภาพการทาํงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากทุกประเด็นค่าเฉลี�ย 3.6-
3.89 ยกเวน้ประเด็นที�ทาํงานมีบุคลากรเพียงพอกบัปริมาณงานที�ตอ้งทาํ ซึ� งมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ย 3.26 (SD=.89)  

ดา้นนโยบายและการบริหารงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานค่อนขา้งมากทุกประเด็นค่าเฉลี�ย3.78 
(SD=.52)  

ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏิบติั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากต่อประเด็นอื�นๆ 
ค่าเฉลี�ย 3.72 (SD=.48) ยกเวน้ยกประเด็นลกัษณะของงานที�ปฏิบติัเป็นงานที�ทาํสําเร็จไดโ้ดยง่าย ซึ� งมี
แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ย 3.24 (SD= .71)  

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนร่วมงานและภาคีเครือข่าย มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมากต่อทุกประเด็น ค่าเฉลี�ย 3.91 (SD=.51)  

ดา้นความรับผดิชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากต่อประเด็นงานที�ทาํตอ้งใชค้วาม
รับผิดชอบสูง ค่าเฉลี�ย 4.04 (SD= .75) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากต่อประเด็น งานที�รับผิดชอบกาํหนดหนา้ที�
ความรับผิดชอบที�ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ค่าเฉลี�ย 3.92 (SD= .71) สามารถทาํงานที�รับผิดชอบไดอ้ยา่ง
เต็มความสามารถ ค่าเฉลี�ย 3.78 (SD= .68) และสามารถจดัลาํดบัการทาํงานในหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ ค่าเฉลี�ย 
3.62 (SD= .79) และในระดบัปานกลางต่อประเด็นภาระงานที�รับผิดชอบมีไม่มากเกินกว่าที�จะทาํให้แลว้
เสร็จไดต้ามเวลา ค่าเฉลี�ย 3.26 (SD= .86)  

ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางต่อประเด็น เงินเดือน
ที�ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ค่าเฉลี�ย 3.17 (SD=.842) และเงินเดือนที�ไดรั้บ
เหมาะสมกบัปริมาณงานที�ได้รับ ค่าเฉลี�ย 3.00 (SD= .853) อยู่ในระดบัค่อนข้างปานกลางต่อประเด็น 
เงินเดือนที�ไดรั้บมีเพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ ค่าเฉลี�ย 2.82 (SD= .914) และ สวสัดิการที�หน่วยงาน
จดัให้นอกเหนือจากของรัฐมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิต ค่าเฉลี�ย 2.61 (SD=.952) และอยู่ในระดบั
นอ้ยต่อประเด็นเงินค่าตอบแทนพิเศษอื�น ๆ ที�ไดรั้บเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ค่าเฉลี�ย 2.48 (SD= .948)  

ดา้นความกา้วหนา้และโอกาสการเติบโตในงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง 
มากต่อประเด็น ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�น หรือเฉพาะทาง ค่าเฉลี�ย 3.74    



(SD= .76) และการทาํงานในสถานีอนามยัทาํใหโ้อกาสพฒันาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ค่าเฉลี�ย 3.70 
(SD= .73) ประเด็นอื�น ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ย   3.57 (SD=.57) 

ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดับ ค่อนขา้งมากต่อทุก
ประเด็น ค่าเฉลี�ย 3.72 (SD=.50)  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจ กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามยัที�พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ คบสอ.ในด้านใดด้านหนึ� ง คือระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรสและตาํแหน่งงานปัจจุบนั กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นใดดา้นหนึ�งคือ เพศ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวิจัย ปัจจัยอธิบายความพึงพอใจของหัวหน้าสถานีอนามัยต่อการดํา เ นินงานของ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบว่า การวิเคราะห์ปัจจยัทาํให้ได้
ปัจจยัองค์ประกอบของตวัแปร 5 ตวั ที�ทาํการวิเคราะห์ ได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการประสานความ
ร่วมมือ ดา้นการบริหารจดัการเครือข่ายบริการสุขภาพ ดา้นงบประมาณ และดา้นการนิเทศ ติดตาม มีเพียง 1 
ปัจจยัองค์ประกอบ ซึ� งมีตวัแปรทั�ง 5 ตวัคือ ด้านการประสานความร่วมมือที�มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.62 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน.67 ทั�งนี� เพราะบทบาทหน้าที�ของคบสอ. คือการประสานงานระหวา่งสถานีอนามยักบั
โรงพยาบาลชุมชน 

ผลการวิจยัระดับความพึงพอใจของหัวหน้าสถานีอนามยัต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้ง
กบัทฤษีแรงจูงใจของแมกซ์ เวเบอร์ ที�มนุษยไ์ม่ชอบทาํงานตอ้งบงัคบั ส่วนผูที้�ขยนัทาํงานตอ้งให้รางวลัหรือ
แรงจูงใจ (X,Y Theories) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมชาย ศุภวาทิน (2551) ที�มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ย 3.37 (SD=.12) 

สาํหรับรายดา้น 5 ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากต่อดา้นงบประมาณ ในประเด็นการวิเคราะห์
การเงินการคลงัที�เป็นปัจจุบนั และการจดัทาํแผนรายรับ-รายจ่ายเหมาะสมกบัสถานการณ์การเงิน  อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมากต่อดา้นการวางแผน ในประเด็นการกาํหนดนโยบาย และเป้าหมายตามสภาพปัญหาของ
พื�นที� การกาํหนดวตัถุประสงคที์�แกไ้ขปัญหาไดจ้ริง และการกาํหนดตวัชี�วดัผลการปฏิบติังานที�วดัไดจ้ริง อยู่
ในระดบัค่อนขา้งมากต่อดา้นการประสานความร่วมมือ ในประเด็นการมีระบบส่งต่อผูป่้วยครอบคลุมทุก
พื�นที� และการเฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกนัโรคโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากต่อดา้น
การบริหารจดัการเครือข่ายบริการสุขภาพ ในประเด็นการพฒันาระบบการส่งต่อผูป่้วยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และการพฒันาทกัษะและวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื�องทนัต่อสถานการณ์โรค และอยู่ใน
ระดบัปานกลางต่อดา้นการนิเทศ ติดตาม  



ผลการวิจยัปัจจยัอธิบายแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหัวหน้าสถานีอนามยัซึ� งสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานของต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
พบวา่ การวเิคราะห์ปัจจยัทาํใหไ้ดปั้จจยัองคป์ระกอบของตวัแปร 10 ตวัที�ทาํการวเิคราะห์ คือ 

 ปัจจยัองคป์ระกอบที� 1 มี 7 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มีต่อ ดา้นความสําเร็จ
ในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้น
ลักษณะของงานที�ปฏิบัติ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงานและภาคีเครือข่าย และด้านความ
รับผดิชอบ และ 

 ปัจจยัองคป์ระกอบที� 2 มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มีต่อ ดา้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้และโอกาสการเติบโตในงาน และดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา  

ผลการวิจยัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหวัหนา้สถานีอนามยัซึ� งสะทอ้นผลการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก  

สําหรับรายด้าน 5 ด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมากต่อ ด้าน
ความสําเร็จในการปฏิบติังาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนร่วมงานและภาคีเครือข่าย และดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา   

 สําหรับรายด้านอีก 5 ด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ต่อด้าน
สภาพการทาํงาน เฉพาะในประเด็นสถานที�ทาํงานมีบุคลากรเพียงพอกบัปริมาณงานที�ต้องทาํ ต่อด้าน
ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ในประเด็นอื�น ๆ ยกเวน้ในประเด็นสถานที�ทาํงานมีบุคลากรเพียงพอกบัปริมาณ
งานที�ตอ้งทาํ ซึ� งมีแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ต่อด้านลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ใน
ประเด็นอื�น ๆ ยกเวน้ประเด็น ลกัษณะของงานที�ปฏิบติัเป็นงานที�ทาํสําเร็จไดโ้ดยง่าย ซึ� งมีแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  ต่อด้านความก้าวหน้าและโอกาสการเติบโต ในงานในประเด็น
ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหศึ้กษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น หรือเฉพาะทาง และการทาํงานในสถานีอนามยัทาํให้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถในวชิาชีพ มีแรงจูงในในระดบัมากต่อดา้นความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางต่อดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

ผลการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจ กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบว่า ลกัษณะ
ส่วนบุคคลของหัวหน้าสถานีอนามยั คือ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และตาํแหน่งงานปัจจุบนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. นอกจากนี�  เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายรุาชการในตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั มีความสัมพนัธ์กบักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 



ข้อเสนอแนะ 
ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในสถานีอนามยัดงันี�  
ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ควรจดัระบบการทาํงานเป็นเครือข่าย เพื�อช่วยเหลือกนั และมีการ

จดัทาํคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานที�ชดัเจน ปรับปรุงระบบรายงานใหล้ดความซํ� าซอ้นและลดภาระงาน 
ดา้นความรับผดิชอบ ควรมีการมอบหมายงานใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีผูรั้บผิดชอบชดัเจน จดัสรร

บุคลากรใหเ้หมาะสมและกระจายอยา่งทั�วถึง รวมถึงลดระบบรายงานไม่ใหเ้กิดความซํ� าซอ้นของงาน 
ดา้นความสาํเร็จในงาน  ควรลดเกณฑ์ชี� วดัความสําเร็จของงาน มีการให้ขวญักาํลงัใจแก่ผูที้�ประสบ

ผลสาํเร็จ สร้างบรรยากาศใหเ้อื�ออาํนวยต่อการปฏิบติังาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ควรสนบัสนุนให้มีระบบพี�เลี� ยงในระดบัเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ทาํหน้าที�สนบัสนุน ติดตาม และให้คาํปรึกษาอย่างใกล้ชิด  และควรมีการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรสาธารณสุขไดแ้สดงความสามารถและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ 

ดา้นความกา้วหน้าและเติบโตในงาน ควรให้มีการเปิดกรอบอตัรากาํลงัในสถานีอนามยัให้สูงขึ�น 
และเพียงพอในทุกวิชาชีพ สําหรับบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ควรเพิ�มศกัดิ= และศรีแก่
หวัหนา้สถานีอนามยัใหเ้ท่าเทียมกบัหน่วยงานหรือวชิาชีพอื�นๆ และใหบ้รรจุลูกจา้งชั�วคราววิชาชีพให้เป็น
ขา้ราชการ เพื�อป้องกนัการขาดแคลนบุคลากรในพื�นที�ห่างไกลทุรกนัดาร 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
เจา้หนา้ที�สาธารณสุขให้เหมาะสมกบัค่าครองชีพปัจจุบนั ตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยัควรมีการปรับปรุง
คุณสมบติัและใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ตลอดจนจดัสวสัดิการแก่เจา้หนา้ที�ใหดี้ขึ�นทุกสายงาน 

ดา้นสภาพการทาํงาน จากการที�รัฐบาลไดมี้นโยบายการกระจายอาํนาจดา้นสุขภาพ และนโยบาย
รักษาพยาบาลฟรี ควรมีการจดัสรรบุคลากรให้ปฏิบติังานที�สถานีอนามยัอย่างเหมาะสม เพื�อมีเวลาเป็น
ส่วนตวั และมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ�น 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ควรให้มีคณะกรรมการที�มาจากตวัแทนที�หลากหลายทั�งสถานี
อนามยั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และโรงพยาบาลชุมชนในสัดส่วนที�เหมาะสม เพื�อกาํหนดนโยบายที�
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและเพื�อเป็นการสอนงานใหแ้ก่สถานีอนามยัอีกดว้ย 

ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาความดีความชอบตามผลงาน โดยมี
เกณฑ์ประเมินที�ชดัเจน โปร่งใสตลอดจนให้คาํชมเชย เชิดชูเกียรติ และให้รางวลัแก่เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติังาน
ดีเด่น 
 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงาน ควรให้มีการสอนงานแก่เจ้าหน้าที�บรรจุใหม่เพื�อสร้าง
ความสัมพนัธ์ และหลกัอาวุโส ควรมีการทาํงานเป็นทีมสร้างเครือข่ายในการทาํงานในรูปแบบโซน หรือ
เครือข่ายเพื�อช่วยเหลือดา้นการงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
 

 



ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครัVงต่อไป 

       ควรศึกษาถึงปัจจยัภายในของเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�ปฏิบติังานในสถานีอนามยั เช่นสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที� วา่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานหรือไม่ 

 ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจ และแรงจูงใจของเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�มีผลต่อการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสาธารณสุข (คบสอ.) ในระดบัเขตของเขตสาธารณสุขต่างๆ เพื�อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละพื�นที�สุขภาพ รวมถึงควรศึกษาในระดบัอาํเภอเพื�อศึกษาปัจจยั และความสัมพนัธ์ที�
แทจ้ริงที�เกิดขึ�นในพื�นที�ของตนเอง อนัจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
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