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ABSTRACT

418

This study comprised a mixed method
research design with the objectives to examine
health operation, analyze factors affecting
health operations, and synthesize policy-based
suggestions of local administrative organizations
in Chachoengsao Province. Quantitative data
were collected from a questionnaire with
86 respondents while qualitative data were
collected from indepth interviews with 9 key
informants. Quantitative data were analyzed
using T-test, One-Way ANOVA and multiple
regression while qualitative data were analyzed
using content analysis. The findings revealed
that overall, health operations were at a
high level (X = 2.452, SD = .397). Factors
influencing and predicting health performance
score of local administrative organizations with
significance at .05 included type of sector,

personnel qualification, and organizational
structures. Such factors could be jointly
employed to forecast overall health operations
for 56.60% (Adjusted R2 = 0.566, p <.001).
The results of policy-based suggestion
synthesis could be summarized in four issues
including 1) planning effective personnel
management, 2) developing workforce and
strengthening potential regarding health
management, 3) promoting health services
and developing networks to conduct strong
operations and 4) developing and improving
regulations/laws for effective work management
and developing improved health operations
of local administrative organizations.
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วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)

บทนำ�

ในอดี ต แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ
ประชาชนในประเทศถือเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของ
กระทรวงสาธารณสุข แต่ปจั จุบนั แนวคิดการดำ�เนินงาน
เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนได้มี
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
หลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)1 แนวคิดการกระจายอำ�นาจ
สู่ท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพนั้น
ดังทีป่ รากฏในกฎหมาย เช่น ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เรือ่ งการบังคับใช้แผนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏิบตั กิ ารกำ�หนดขัน้ ตอน
การกระจายอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ที่ได้ปรับชื่อกลุ่มภารกิจ
ภายใต้แผนภารกิจด้านสาธารณสุข จากกลุ่มภารกิจ
“การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ” ในแผนฉบับที่ 1
ไปเป็นกลุ่มภารกิจ “การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล” ซึ่งประกอบด้วย
2 งาน คือ “การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น” และ “การรักษา
พยาบาล”2 โดยในแผนดังกล่าวได้ผกู ภารกิจการบริการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้นไปพร้อมงบประมาณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและบุคลากรให้ถ่ายโอนไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามพร้อมดำ�เนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำ�เนินการ
ภารกิจดังกล่าวได้หลายแนวทาง อาจดำ�เนินการเอง
หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วม
กับรัฐ และกำ�หนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
เป็นศูนย์สุขภาพดำ�เนินภารกิจด้านการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันและรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น3 แสดงให้

เห็นว่า ในปัจจุบนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมต่อการดำ�เนินงานด้านสุขภาพแล้ว
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ งในภาค
ตะวันออก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำ�นวนทัง้ หมด
108 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำ�บล 33 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำ�บล
74 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีส่วนงานที่รับผิดชอบ
งานด้านสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนงานดังกล่าวได้
ดำ�เนินการตามบทบาทหน้าที่ แต่ยงั ขาดการวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงานภาพรวมในระดับจังหวัด ตลอดจน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�เนินงาน รวมถึงการสังเคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากที่มาและความสำ�คัญ
ดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลการดำ�เนิน
งานทางด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การดำ�เนินงาน ตลอดจนสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการดำ�เนินงานทั้ง
ทางด้านงานวิจัยและนำ�ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

วิธีการศึกษาวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Method Research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั เชิงปริมาณ
คือ หัวหน้าส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งทีร่ บั ผิดชอบด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
จำ�นวน 108 คน ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล จำ�นวน 74 คน เทศบาลตำ�บล 33 คน
และเทศบาลเมือง 1 คน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)4
ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 86 คน เทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
กระจายสัดส่วนให้ครอบคลุมทุกประเภทขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่ และใช้การสุม่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล จำ�นวน 58 แห่ง เทศบาลตำ�บล 27 แห่ง
และเทศบาลเมือง 1 แห่ง เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เป็นหัวหน้าส่วนงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม หรือบุคลากรจากส่วนงานภายใน
อื่น ๆ (กรณีที่ไม่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ที่ได้รับคำ�สั่งให้รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการ
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นัน้ ๆ ตลอดจนยินดีให้ขอ้ มูล ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำ�คัญ จำ�นวน 9 คน ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
และรับผิดชอบการดำ�เนินงานด้านสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 3 คน ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านสุขภาพ 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สำ�หรับรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนเอกสารวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภท
หน่วยงาน คุณวุฒิของบุคลากรที่ดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพ โครงสร้างองค์กร รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) งาน
วางแผนสาธารณสุขและบริหารจัดการ 2) งานเผยแพร่
และฝึกอบรม 3) งานส่งเสริมสุขภาพ 4) งานป้องกัน
และควบคุมโรค และ 5) งานด้านส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด จำ�นวน 23 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scales) 3 ลำ�ดับ โดยเกณฑ์การพิจารณา5

ผลการดำ�เนินงานระดับต่� 
ำ (1.00-1.66) ระดับปานกลาง
(1.67-2.33) และระดับสูง (2.34-3.00) ส่วนที่ 3
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
ด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน
5 ข้อ สำ�หรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ส�ำ หรับการวิจยั เชิงคุณภาพ
เป็นแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง เกีย่ วกับการดำ�เนินการ
ด้านสุขภาพที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน
และนำ�แบบสอบถามทีผ่ า่ นการปรับปรุงไปทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุม่ ทีต่ อ้ งการศึกษา
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
จำ�นวน 30 แห่ง ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามรวมทั้งฉบับ (Cronbach’s Alpha)
เท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำ�หรับข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้วธิ กี ารส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
จำ � นวน 86 ฉบั บ และได้ คื น มาทั้ ง หมดคิ ด เป็ น
ร้อยละ 100 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลคนสำ�คัญจำ�นวน
9 คน ใช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่
และแหล่งบุคคล เพือ่ ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั เชิงปริมาณ ใช้สถิติ
เชิงพรรณนาหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเพือ่ อธิบายข้อมูลทัว่ ไป และใช้
สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดำ � เนิ น งาน

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)

ทางด้านสุขภาพ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ดำ�เนินการโดยการใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis)

การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ วิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ เลขทีก่ ารรับรอง RRUG-HS-2016-0102
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยได้มีการ
พิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างโดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ การเก็บ
ข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าร่วมวิจัย ข้อมูลที่ได้ถือเป็น
ความลับและนำ�เสนอในภาพรวมไม่มกี ารระบุชอื่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลในผลการวิจัย

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จำ�นวน
56 คน (ร้อยละ 65.1) และเพศชาย 30 คน
(ร้อยละ 34.9) จำ�แนกประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล จำ�นวน 58 แห่ง (ร้อยละ 67.44) เทศบาล
จำ�นวน 28 แห่ง (เทศบาลตำ�บล 27 แห่ง และ
เทศบาลเมือง 1 แห่ง) (ร้อยละ 32.56) ด้านโครงสร้าง
องค์กร พบว่า มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจำ�นวน 47 แห่ง
(ร้อยละ 54.7) ไม่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินงานภายใต้ส�ำ นักปลัดจำ�นวน 25 แห่ง (ร้อยละ
29.1) และมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่ยัง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดำ�เนินการโดยตรงจำ�นวน 13 แห่ง
(ร้อยละ 16.3) ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาคุณวุฒิของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน พบว่า มีคุณวุฒิตรงตาม

สายงานทุกคน จำ�นวน 16 แห่ง (ร้อยละ 18.6)
มีคณ
ุ วุฒติ รงสายงานบางส่วน 45 แห่ง (ร้อยละ 52.3)
และไม่มีคุณวุฒิตรงเลย 25 แห่ง (ร้อยละ 29.1)
ตามลำ�ดับ
2. ผลการดำ�เนินงานทางด้านสุขภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (X = 2.452, SD =
.397) พิจารณารายด้าน พบว่า 1. การดำ�เนินงาน
ด้านการวางแผนสาธารณสุขและบริหารจัดการอยูใ่ น
ระดับสูง (X = 2.529, SD = .513) ประกอบด้วย
งานด้านแผนยุทธศาสตร์/โครงการบริการสาธารณสุข
ระบบข้อมูลข่าวสาร การนิเทศติดตามและประเมินผล
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์
2. การดำ�เนินงานด้านงานเผยแพร่และฝึกอบรม
อยูใ่ นระดับสูง (X = 2.449, SD = .508) ประกอบด้วย
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในการส่งเสริม/
ป้องกันสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานและส่ง
บุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. การดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอยูใ่ นระดับสูง
(X = 2.420, SD = .483) ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม
การให้สขุ ศึกษา/อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานโภชนาการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้บริโภค กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงกิจกรรมสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 4. การดำ�เนินงานด้านงานป้องกัน
และควบคุมโรคอยูใ่ นระดับสูง (X = 2.532, SD = .382)
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมป้องกันและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน ควบคุมกำ�จัดแมลงและพาหะ
นำ�โรค ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า กิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันและสอบสวนโรคติดต่อ รวมถึงกิจกรรมป้องกัน
การติดยาและสารเสพติด และ 5. การดำ�เนินงาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมและรักษาความสะอาด
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อยูใ่ นระดับสูง (X = 2.351, SD = .540) ประกอบด้วย
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนกำ�จัด
อย่ า งเป็ น ระบบและพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ� อากาศ ของเสีย
สารอันตรายและเหตุรำ�คาญต่าง ๆ สนับสนุนวัสดุ
เพื่อการจัดหาและพัฒนาน้ำ�สะอาด ร่วมกำ�หนด
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ระเบียบในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายของในตลาด
สุขลักษณะทีเ่ กีย่ วกับสินค้าทีจ่ �ำ หน่าย และปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำ�เนินงาน
รายด้าน (ดังตารางที่ 1)

Table 1 Average of Health Performance Results in Local Administrative Organizations. (n = 86)
Activity
X
SD
Level
Public Health Planning and Management
2.529
.513
Advanced
Knowledge Dissemination and Training
2.449
.508
Advanced
Health Promotion
2.420
.483
Advanced
Prevention and Control of Disease
2.532
.382
Advanced
Environmental Health and Sanitation Promotion
2.351
.540
Advanced
Overall Performance
2.452
.397
Advanced
3. เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานทางด้านสุขภาพ
3.1 เปรียบเทียบตามประเภทของหน่วยงาน
โดยการทดสอบค่าที (T-test) พบว่า ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสุขภาพของหน่วยงานประเภทเทศบาลอยู่ใน
ระดับสูง (X = 2.799, SD = .216) ส่วนองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.284,
SD = .353) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.083***, p < .001)
3.2 เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
จำ�แนกตามโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
(1) โครงสร้างแบบไม่มกี องสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
โดยขึ้นตรงกับสำ�นักงานปลัด ผลการดำ�เนินงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.132, SD = .367)
(2) โครงสร้างแบบมีกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แต่ขาดบุคลากรดำ�เนินงานโดยตรง ผลการดำ�เนินงาน
อยู่ในระดับสูง (X = 2.357, SD = .278) และ

(3) โครงสร้างแบบมีกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
และมีบคุ ลากรดำ�เนินงานโดยตรง ผลการดำ�เนินงาน
อยู่ในระดับสูง (X = 2.651, SD = .315) โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
พบว่า ผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพจำ�แนกตาม
โครงสร้างองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 21.365***, p < .001)
(ดังตารางที่ 2)
3.3 เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
จำ�แนกตามคุณวุฒขิ องบุคลากรในส่วนงานทีแ่ บ่งเป็น
3 กลุม่ คือ (1) บุคลากรในองค์กรไม่มคี ณ
ุ วุฒติ รงทุกคน
ผลการดำ�เนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 2.130,
SD = .426) (2) บุคลากรในองค์กรมีคุณวุฒิตรง
บางคน ผลการดำ�เนินงานอยูใ่ นระดับสูง (X = 2.505,
SD = .291) และ (3) บุคลากรในองค์กรมีคณ
ุ วุฒติ รง
ทุกคน ผลการดำ�เนินงานอยูใ่ นระดับสูง (X = 2.807,
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SD = .193) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) พบว่า ผลการดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพจำ�แนกตามคุณวุฒิของบุคลากรในส่วนงาน

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (F = 22.680***, p < .001) (ดังตารางที่ 2)

Table 2 Comparison of Health Performance Score in Local Administration Divided by
Qualification of Personnel and Organization Structures. (n = 86)
Variable
Organization Structures

Qualification of Personnel
***

Variance
Source
Inter group
Internal
group
Inter group
Internal
group

DF

SS

MS

F

p

2
83
85
2
83
85

4.549
8.836
13.385
4.730
8.655
13.385

2.275
.106

21.365 .001***

2.365
.104

22.680 .001***

p < .001

4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
ทางด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ประเภท
ของหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และคุณวุฒิของ
บุคลากร ส่งผลต่อการดำ�เนินงานด้านสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ .05
กล่าวคือ หน่วยงานที่เป็นสำ�นักงานเทศบาลจะมี
คะแนนการดำ�เนินงานด้านสุขภาพเพิม่ ขึน้ .370 คะแนน
เมือ่ เทียบกับหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ขณะที่การมีคุณวุฒิของบุคลากรตรงสายงานทุกคน
และมีคุณวุฒิตรงสายงานบางคนจะมีคะแนนการ
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น .360 และ .304
คะแนน ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับบุคลากรที่ไม่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงาน นอกจากนี้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก องสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม

และมี บุ ค ลากรดำ � เนิ น งานโดยตรงจะมี ค ะแนน
การดำ�เนินงานด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น .332 คะแนน
เมื่ อ เที ย บกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ มี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำ�เนินการภายใต้
สำ�นักปลัด สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี้
y = 1.987+.370(X1) +.360(X3) + .332
(X5)+.304 (X2)
ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์ผล
การดำ�เนินงานทางด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 56.60 (ดังตารางที่ 3)
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒโิ ดยตรง ประเภทขององค์กร และโครงสร้าง
ขององค์กร เป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพ และมีความเกีย่ วข้องซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
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ถ้าองค์กรนั้นเป็นเทศบาลจะมีกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามสายงานดำ�เนินงานด้านสุขภาพ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ค รอบคลุ ม มากกว่ า หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น
องค์การบริหารส่วนตำ�บลซึง่ มักจะไม่มกี องสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สายงานในจำ�นวนจำ�กัดหรือไม่มเี ลย ดังคำ�ให้สมั ภาษณ์
ของผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลแห่งหนึง่ ทีว่ า่ “...เทศบาลจะ
ได้เปรียบกว่า อบต. อยูม่ ากในแง่ของมีกองสาธารณสุข
เมือ่ มีกองฯก็จะมีเจ้าหน้าทีท่ �ำ งานโดยตรง การทำ�งาน
ก็จะรู้หน้างานได้มากกว่า อบต. อบต.บางครั้งไม่มี
กองสาธารณสุขต้องอยู่ภายใต้สำ�นักปลัด คนทำ�งาน
ส่วนมากก็จบสายอืน่ มา ไม่ใช่สายสุขภาพ เลยทำ�งาน
ไม่ได้ครอบคลุมเท่าเทศบาล อีกอย่างคนเขามีนอ้ ยกว่า
เทศบาลด้วย...”

Table 3 Result of Multiple Regression of Factor Affecting to Health Performance in
Chachoengsao Province.
Variables
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Model
Constant
Organization Type
- Sub-district Administration
- Office of Municipality (X1)
Qualification of Public Health and
Environmental Providers
- None Relevant Qualification
- Direct Qualification for Some Personnel
(X2)
- Direct Qualification for All Personnel
(X3)
Organization Structure
- None Public Health Division, Operated
by Office of Permanent Secretary
- Public Health Division, None Personnel
Directly (X4)
- Both of Public Health Division and
Personnel Directly (X5)

Unstandardized
Coefficients
B Std.Error

Standardized
Coefficients
Beta

T

p

1.987

.061

-

32.34

.001***

==
.312

==
.070

==
.370

==
4.469

==
.001***

==
.240

==
.069

==
.304

==
3.506

==
.001***

.365

.096

.360

3.821

.001***

==

==

==

==

==

.162

.088

.152

1.845

.069

.263

.074

.332

3.548

.001***

R2 = 0.592, Adjusted R2 = 0.566, F = 23.182,

***

p < .001
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5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนบริหาร
อัตรากำ�ลังคนในการรับผิดชอบดำ�เนินการด้านสุขภาพ
กลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
ปริมาณงาน การวิเคราะห์กำ�ลังคน การวิเคราะห์
รายละเอียดลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ทำ�งาน
ลักษณะแผนงาน/โครงการ
1. ทบทวนบทบาทภารกิจและวางแผนการใช้
กำ�ลังคน
2. วิเคราะห์ความต้องการกำ�ลังคนที่แท้จริง
ในการจัดการด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอขอเปิดรับ
บุคลากรเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาความสามารถ
บุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ละเสริมสร้างศักยภาพในการดำ�เนินงาน
ด้านสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความ
สามารถในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ลักษณะแผนงาน/โครงการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานประจำ� 
และงานวิจัยให้กับบุคลากรด้านสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือการทำ�งานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในการ
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
กลยุทธ์ เน้นการบริการเชิงรุกมากขึน้ โดยอาศัย

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อความเข้มแข็งในการดำ�เนินงาน
ลักษณะแผนงาน/โครงการ
1. สร้างและขยายเครือข่ายภาคีด้านสุขภาพ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาสุขภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิน่
แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของพืน้ ที่ ตามภารกิจและเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
3. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและปรับปรุง
ระเบียบ/กฎหมายให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ การจัดการระเบียบ/กฎหมายเพื่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะแผนงาน/โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มอำ�นาจหน้าที่
ในการบริหารงานให้มีอิสระ ภายใต้ระเบียบที่ชัดเจน
และเปิดกว้าง แสดงบทบาททีพ่ งึ ประสงค์ได้โดยสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน

อภิปรายผลการวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน คุณวุฒิของบุคลากรที่
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพ และโครงสร้างขององค์กรทีม่ ี
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม สามารถอธิบายได้วา่
ประเภทของหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านของ
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ และมีโครงสร้างองค์กรรับผิดชอบ
งานโดยตรง จะส่งผลให้การดำ�เนินงานทางด้าน
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
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สอดคล้องกับตามหลักการของ Fink6 ที่กล่าวว่า
โครงสร้างขององค์กรเป็นตัวกำ�หนดการจัดกำ�ลังคน
และงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชนันท์ งามน้อยและ
พีระพล รัตนะ7 ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ จังหวัดนนทบุรี
พบว่ า โครงสร้ า งขององค์ ก รสามารถทำ � นายผล
การดำ�เนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน่ จังหวัดนนทบุรี ได้รอ้ ยละ 70.80 (R2 = 0.708)
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพย์วรรณ จูมแพง8 พบว่า
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 คือ โครงสร้างองค์การ ทักษะของบุคลากร
ค่านิยมร่วมองค์การ กลยุทธ์องค์การ ระบบงาน
โดยพบว่า ทั้ง 5 ปัจจัยทำ�นายความสำ�เร็จได้ร้อยละ
62.3 (R2= 0.623) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นเกีย่ วกับ
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละสามารถดำ�เนินการได้โดยตรง
นับว่า มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ดังคำ�ให้สัมภาษณ์ของ
ผูอ้ �ำ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมท่านหนึง่
ทีว่ า่ “บุคลากรสายตรงทีจ่ ะมาดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
โดยตรงนัน้ สำ�คัญเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว
อปท.ส่วนใหญ่เกือบครึง่ ยังขาดบุคลากรสายตรงทีจ่ ะ
มาดำ�เนินการ...มีทั้งแบบที่ขาดคนทำ�งานเลยจริง ๆ
ต้องอาศัยเจ้าหน้าทีจ่ ากกองอืน่ ๆ มาช่วยทำ� หรือบางที่
ก็มเี จ้าหน้าทีก่ จ็ ริงแต่มอี ยูค่ นเดียวต้องทำ�เองทุกอย่าง
ดังนั้นจะให้ทำ�อะไรมาก ๆ ทำ�ไม่ได้หรอก...ต้องเลือก
ทำ�เฉพาะส่วนที่สำ�คัญที่เขากำ�หนดไว้ ...ที่สำ�คัญต้อง
อาศัยความร่วมมือจากอนามัยหรือโรงพยาบาลเข้ามา
ช่วยงาน เพราะถ้าเป็นเรือ่ งสุขภาพพวกเขาจะมีเพาเวอร์
และสามารถดึงคนเข้ามาร่วมงานได้เยอะเลย..แต่ถ้า
หน่วยงานใดมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่มีวุฒิตรงก็ถือว่า

โชคดีสามารถทำ�งานได้ตรงจุดและเต็มที่...” ซึง่ คำ�ให้
สัมภาษณ์ดงั กล่าวนอกจากจะสะท้อนถึงความสำ�คัญ
ของบุคลากรแล้วยังแสดงให้เห็นถึงปัญหา/อุปสรรค
จนนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 4 ประเด็น
ตามผลการศึกษาที่นำ�เสนอข้างต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และธัชเฉลิม
สุทธิพงษ์ประชา9 ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชนในการ
จัดการสุขภาพซึง่ ให้ขอ้ เสนอแนะว่า โครงสร้างระบบ
สนั บ สนุ น ขององค์ ก รเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ทางด้ า น
สาธารณสุข ได้แก่ การจัดให้มหี น่วยงานภายในเฉพาะ
ทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
สำ�หรับปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างท้องถิ่น โดยให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้
บุคลากรทางการแพทย์รว่ มกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของทัศนีย์ ศิลาวรรณ อรนุช ภาชื่น และวรรณิภา
เกือ้ ศักดิ10์ ศึกษาเรือ่ งมุมมองของผูป้ ฏิบตั งิ านสุขภาพ
ต่อการดำ�เนินงานบริการสุขภาพในองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล:การศึกษาแบบภาคตัดขวางในเขตสุขภาพ
ที่ 9 ของประเทศไทย ทีร่ ะบุขอ้ เสนอแนะทีจ่ �ำ เป็นต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการดำ�เนินงานบริการ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานสุขภาพในองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.) คือสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ร่วมกับเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการดำ�เนินงานบริการสุขภาพร่วมกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิโชค หายโสก อรนุช
ภาชื่นและทัศนีย์ ศิลาวรรณ11 ที่ศึกษาเรื่องมุมมอง
ต่อหน้าทีแ่ ละความพร้อมในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ของบุคลากรเทศบาลตำ�บล จังหวัดพะเยา โดยมี
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ เทศบาลตำ�บลควร
สร้างความมัน่ ใจในการทำ�งานแก่เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)

งานด้านสุขภาพและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มอบหมายงานด้าน
สุขภาพให้บคุ ลากรทีม่ พี น้ื ฐานหรือผูท้ เ่ี รียนจบทางด้าน
สุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบ และเน้นการสร้างเครือข่าย
ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานด้านสุขภาพของเทศบาลตำ�บล
เกิดประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิมล ชาตะมีนา วชิรา วราศรัย และ
รุ่งทิพย์ จินดา12 ที่พบว่า ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่
1) การกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิน่ อย่างเป็นระบบ 2) แปลงวิสยั ทัศน์
นโยบายนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 3) บุคลากร
ในองค์กรมีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบ
4) ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ให้กนั ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การทำ�งาน 5) การร่วมมือกันทำ�งานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 6) ส่งเสริมให้องค์กร
มีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว และ 7) ความ
เพียงพอของงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา)13 ทีม่ ขี อ้ เสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในอำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่า ควรคัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน
ที่ทำ�  โดยใช้ระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร
และควรจัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากรอยูเ่ สมอ ควรจัดสรร
งบประมาณให้ เ กิ ดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานและประชาชนมากที่สุด เน้นการ
ประสานงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ความรวดเร็ว
และควรปรับปรุงระบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่น
และให้มีความชัดเจนโปร่งใส เพื่อการดำ�เนินการที่มี

ประสิทธิภาพ
ทัง้ นีห้ ากพิจารณาบริบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 45.3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ไม่มกี องสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมและ
มีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงสายงานบางส่วนหรือไม่มเี ลย
ซึง่ มีการบริหารจัดการโดยนำ�บุคลากรในส่วนงานอื่น
เข้ามาดำ�เนินการแทนและอาศัยแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายของผูบ้ ริหารและปฏิบตั ติ ามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local
Performance Assessment) บางครั้งต้องอาศัย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(รพ.สต.) ในพืน้ ที่ ดังนัน้ การพัฒนาผลการดำ�เนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำ�เนินการได้ทันทีและมีความ
เป็นไปได้มากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความสามารถบุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ละเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพในการดำ � เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำ�งานร่วมกับ
องค์กรอืน่ ๆ ให้เกิดการบูรณาการการทำ�งานระหว่าง
หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน เพือ่ ให้การดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ ประเภทองค์กร โครงสร้างองค์กร และคุณวุฒิ
ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยมีความ
เชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั โดยให้ความสำ�คัญไปทีบ่ คุ ลากร
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ทีร่ บั ผิดชอบงานโดยตรงมีจ�ำ นวนจำ�กัดหรือไม่เพียงพอ
ในการดำ � เนิ น งาน ดั ง นั้ น การบริ ห ารและพั ฒ นา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ขอ้ จำ�กัดขององค์กรนัน้ ๆ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ
และจำ�เป็นอย่างยิ่ง ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้
1. ประเมิ น ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน โดยฝึกอบรมด้าน
การวางแผนสาธารณสุขและบริหารจัดการ การส่งเสริม
สุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ
ทางด้านสุขภาพในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
2. พิจารณาแผนอัตรากำ�ลังบุคลากรเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพให้เพียงพอในอนาคต โดยอาจกำ�หนด
แผนระยะสั้นหรือให้สอดคล้องกับบริบทการทำ�งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ ตลอดจนสนับสนุน
การโอนย้ายบุคลากรทางด้านสุขภาพจากหน่วยงานอืน่
เข้ามาทำ�งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โรงพยาบาลชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชน
ในพื้ น ที่ โดยดำ � เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
และเป้าประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการ
บูรณาการทำ�งานร่วมกัน เพือ่ ประหยัดทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ เวลา และลดความซ้�ำ ซ้อนในการทำ�งาน
ได้ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
ทางด้านสุขภาพ และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 86 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูล
คนสำ�คัญ จำ�นวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการทดสอบค่าที การหาความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
(X = 2.452, SD = .397) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลและสามารถ
พยากรณ์คะแนนการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน คุณวุฒิของ
บุคลากร และโครงสร้างภายในองค์กร ตัวแปรทัง้ หมด

สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ร้อยละ 56.60
(Adjusted R2 = 0.566, p < .001) ผลการสังเคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การวางแผนบริหารอัตรากำ�ลังคนในการรับผิดชอบ
ดำ�เนินการทางด้านสุขภาพ 2. การพัฒนาความสามารถ
บุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ละเสริมสร้างศักยภาพในการดำ�เนินงาน
ด้านสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำ�งานร่วมกับองค์กร
อื่น ๆ ในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ และ 4. การ
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายให้บริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ,
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
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