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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื"อศึกษาปั จจัยที"มีผลต่อการ
ปฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที" ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที" 12 จํานวน 4
จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสิ นธุ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 166 คน และสัมภาษณ์เจาะลึกจากตัวอย่าง จํานวน 12 คน ผลการวิจยั พบว่าแรงกดดันทาง
สังคมในภาพรวม และการปฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที" ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที" 12 อยู่ในระดับมาก แรงกดดันทางสังคมมี ความสัมพันธ์ ระดับสู งกับการปฏิ บ ัติ งานตาม
บทบาทหน้าที" ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที" 12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที"
ระดับ 0.05 และปัจจัยที"สามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที" ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล เขตสาธารณสุ ขที" 12 ได้แก่ แรงกดดันจากผูบ้ ริ หารด้านการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
และด้านการได้รับรางวัลหรื อทําโทษ แรงกดดันจากประชาชนด้านการมีส่วนร่ วมและด้านความต้องการ
ของประชาชน คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านเพศ ระดับการศึ กษา และระยะเวลาการปฏิ บ ัติ หน้าที" นัก
บริ หารงานสาธารณสุ ข ซึ" งปั จจัยทัง 7 ด้าน สามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที" ของ
นักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที" 12 ร้อยละ 78.7
Abstract
This research is cross-sectional descriptive study. The purpose of this research was to study
factors affecting the role and performance of the public health administration officers at
municipality of region 12, in four provinces: Roi Et, Khon Kaen, Mahasarakham and Kalasin. One
hundred and sixty six questionnaires and twelve in-depth interviews were collected. The finding
revealed that the social pressure affecting the role and performance was at “high” level and the
role and performance of the public health administration officer at municipality was at “high”
level. The social pressure was significantly related the role and performance of the public health
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administration officers at municipality of region 12 at 0.05 level. There were seven significance
variables that predicted the role and performance of the public health administration officers at
municipality namely the social pressure from executive in budget and material supporting, the
award or punish, the social pressure from people in the public participation and the needs of the
people, the personal characteristics in gender, education and duration of the public health
administration. These factors could predict the role and performance of the public health
administration officer at municipality at 78.7 percent.

คําสํ าคัญ: การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที นักบริ หารงานสาธารณสุ ข แรงกดดันทางสังคม เทศบาล
Keywords: the role and performance, public health administration, social pressure,
municipality

1. บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ถื อเป็ นรั ฐธรรมนู ญฉบับแรกที ให้ความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ น อย่ า งชั ด เจน (1) เช่ น เดี ย วกั บ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (2)
ซึ งหลัง จากการประกาศใช้รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีการออกกฎหมายที
สําคัญต่ อการกระจายอํานาจอย่างเป็ นรู ปธรรมใน
ประเทศไทย คื อ พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและ
ขั(นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสําคัญเกี ยวกับ
การกําหนดอํานาจหน้าทีในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะและการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและให้มีคณะกรรมการ
เพือทําหน้าทีดงั กล่าว โดยในส่ วนของเทศบาลได้มี
การกําหนดอํานาจและหน้าที ในการจัดระบบการ
บริ การสาธารณะเพื อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถินของตนเองด้านการสาธารณสุ ขไว้ในมาตรา
16 ได้แก่ การให้จดั มีและควบคุมตลาด การพัฒนา
คุณภาพชี วิตเด็ก สตรี คนชราและผูด้ อ้ ยโอกาส การ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
ของบ้านเมือง การกําจัดมูลฝอย สิ งปฏิกลู และนํ(าเสี ย
การสาธารณสุ ข การอนามัย ครอบครั ว และการ
รักษาพยาบาล เป็ นต้น
จากหลักการและกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับ

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นดังที ได้กล่ าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยงานของรัฐส่ วนกลางได้มี
การกระจายอํานาจการบริ การสาธารณะ โดยเฉพาะ
ด้ า นการสาธารณสุ ข ไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ นแล้ว นับแต่ ได้มีการจัดตั(งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินขึ(น ดังนั(นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
จึ งเป็ นองค์กรหรื อกลไกของประชาชนที สําคัญที มี
บทบาทในการพั ฒ นาการสาธารณสุ ขและสิ ง
แวดล้อม ซึ งจะนําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตขั(น
พื(นฐานของประชาชนในท้องถิน (3) ในฐานะหน่วย
งานที ใกล้ชิดและมีหน้าที โดยตรงในการดูแลความ
เป็ นอยูข่ องประชาชน (4)
เทศบาลเป็ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น
รู ปแบบหนึ งที มี ภารกิ จสําคัญในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในพื(นที ให้อยู่ดีมี
สุ ข (4) สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (5) ที
กล่าวว่า หัวใจของสุ ขภาวะ คือ การสร้างคุณค่าความ
เป็ นคน สร้างสุ ขภาพชุ มชนให้เข้มแข็ง และได้เสนอ
คุณลักษณะของท้องถินทีน่าอยู่ทีสุดประการหนึ งคือ
การเป็ นท้องถิ นแห่ งสุ ขภาวะ คื อ เป็ นท้องถิ นที คน
ทั(งมวลมีสุขภาวะ ทั(งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปั ญญา ซึ งเพื อให้บรรลุผลดังกล่ าว เทศบาลจึ ง
จําเป็ นที จะต้องมี บุ คลากรทางด้านสาธารณสุ ขที มี
มุ มมองและความรู ้ ความสามารถด้านสาธารณสุ ข
เพื อดําเนิ นงานสาธารณสุ ขได้อย่ างครบวงจรเช่ น
เดี ยวกับสถานี อนามัย เนื องจากมี โครงสร้ างการ
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ทํางาน งบประมาณ และเขตพื(นที ทีมีความเหมาะสม
คล้ายคลึงกัน (6)
กองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมหรื อสํานักการ
สาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม เป็ นหน่ วยงานในสังกัด
เทศบาลซึ งมี นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ทั(งที อยู่ใน
ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อ
หัวหน้ากองเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา (7) โดยมี บทบาท
หน้ า ที ใ นการบริ หารงานสาธารณสุ ขให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ ตามอํานาจและหน้าที ของเทศบาล
รวมทั(งสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ ริ หารและความ
ต้องการของประชาชนอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ทั(งในด้านการวางแผนงาน การจัด
องค์ ก าร การจั ด คนเข้ า ทํ า งานหรื อการบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคล การอํานวยการ และการควบคุ ม
กํากับงาน ซึ งผูท้ ีดาํ รงตําแหน่งนี( ตอ้ งใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ที มี ความรู ้ หรื อความชํานาญและประสบการณ์ ใน
ด้านการสาธารณสุ ขอย่างสู ง (8) ทั(งยังต้องมี ความ
เข้าใจถึ งลําดับความสําคัญของปั ญหาสาธารณสุ ข
ท้อ งถิ น กํา หนดนโยบายและเป้ าหมายได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม สามารถวางแผนการใช้ ท รั พ ยากร
สาธารณสุ ขทีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และควบคุ มการดําเนิ นงานสาธารณสุ ขได้ทุกระดับ
พร้ อมทั(งตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ขององค์การ
สาธารณสุ ขได้อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนกําหนด
มาตรฐานและปรั บปรุ งคุ ณภาพของบริ การ
สาธารณสุ ขให้เป็ นที ยอมรั บของชุ มชน และพัฒนา
กําลังคนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิน
(9) ทั(งนี( หากนักบริ หารงานสาธารณสุ ขสามารถ
ปฏิ บ ัติ งานได้ตามบทบาทหน้าที จะส่ งผลให้ การ
ดําเนิ นงานด้านการสาธารณสุ ขของท้องถินบรรลุผล
ตามเป้ าหมายการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ คื อ
สุ ขภาพอนามัยทีดีข( ึนของประชาชนทัว ทุกพื(นทีและ
ทุกท้องถิน (6)
จากการศึ กษาสถานการณ์ ศักยภาพและความ
พร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน
พบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ส่ ว นใหญ่ มี
หน่วยงานเฉพาะดูแลเรื องสาธารณสุ ขและมีศกั ยภาพ
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ในด้ า นการบริ หารจั ด การ (10) สอดคล้ อ งกั บ
การศึ กษาของปรี ดา แต้อารั กษ์และคณะ (6) ซึ งได้
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท บทวนการกระจายอํา นาจด้า น
สาธารณสุ ข ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2550 พบว่าเทศบาลสามารถ
ดําเนิ นงานสาธารณสุ ขได้เช่ นเดี ยวกับสถานี อนามัย
เพราะมี ท( งั โครงสร้ าง การทํางาน งบประมาณและ
เขตพื( นที ที มี ความเหมาะสม แต่ เทศบาลตําบลบาง
แห่ ง ยัง ขาดความพร้ อม และยังมี การปฏิ บ ัติ ตาม
อํานาจหน้าที และบังคับใช้เทศบัญญัติในระดับน้อย
(11) แตกต่างกับสุ พต
ั รา จึงสง่าสม (12) ทีได้ศึกษา
พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล
เมืองทัว ประเทศมีการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที
ด้านบริ หาร บริ การ วิชาการ และรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับสู ง สอดคล้องกับอรพินท์ ภาคภูมิ (13) ทีศึกษา
พบว่า เทศบาลตําบลในเขตสาธารณสุ ขที 10 และ 12
มีการดําเนิ นงานโครงการเมืองน่ าอยู่ดา้ นสุ ขภาพอยู่
ในระดับมาก แต่ยงั คงมี ปัญหาเกี ยวกับการบุคลากร
สาธารณสุ ขมีนอ้ ย ไม่เพียงพอกับภาระงานและแนว
ทางการดําเนินงานไม่ชดั เจน
การปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของบุ คคล
นั(นมี ความเกี ยวข้องสั มพันธ์ ก ับคุ ณลักษณะส่ วน
บุคคล ความพยายาม และการสนับสนุนจากองค์การ
(14) และยังถือว่าเป็ นพฤติ กรรมอย่างหนึ งของบุคคล
ทีเกิดจากความตั(งใจกระทําของบุคคลตามทฤษฎีการ
กระทําด้วยเหตุผล (theory of reasoned action)
ของแอจเซนและฟิ ชไบน์ (15) ทีกล่าวว่า ปั จจัยหลัก
ในการกําหนดพฤติ กรรมของบุคคล คื อ ความตั(งใจ
กระทําพฤติ กรรม (behavioral intention) ซึ งมี
ปั จจัยหนึ งที เป็ นตัวกําหนด คื อ บรรทัดฐานกลุ่ ม
อ้างอิง (subjective norm) หรื ออาจเรี ยกว่าแรงกด
ดันทางสังคม (social pressure) (16) จากการศึกษา
ของประจักร บัวผัน (16) พบว่า แรงกดดันทางสังคม
ทั(งจากผูบ้ ริ หารและประชาชนมี ความสัมพันธ์ ก ับ
บทบาทในการริ เริ มสร้ างสรรค์ ข องสาธารณสุ ข
อําเภอในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สอดคล้องกับธี ร
ศักดิ< พาจันทร์ (17) และสุ พฒั น์ จําปาหวาย (18) ทีได้
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ศึ กษาพบว่า แรงกดดันทางสังคม ได้แก่ แรงกดดัน
จากผู ้ บ ริ หารและแรงกดดั น จากประชาชนมี
ความสัมพันธ์ก ับบทบาทการริ เริ มสร้ างสรรค์และ
การปฏิ บ ัติ งานด้านการบริ หารจัดการของหัวหน้า
ศูนย์สุ ขภาพชุ มชนในจังหวัดขอนแก่ น ตามลําดับ
นอกจากนี( ยังสอดคล้องกับการศึ กษาของธี ระวัฒน์
วีระพันธ์ (19) พบว่าแรงกดดันทางสังคมมี ความ
สั ม พัน ธ์ ก ั บ การปฏิ บ ัติ ง านด้า นการบริ หารของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชน เขตพัฒนาสาธารณสุ ขที
2 จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย
พื( นที กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนกลางที ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่ น
มหาสารคาม และกาฬสิ นธุ์ เป็ นพื(นทีกลุ่มจังหวัดที
จัดตั(งขึ(นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริ หารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
(20) และเป็ นเขตสาธารณสุ ขที 12 ที มีหน่ วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข เช่ น ศู นย์อนามัยที 6 สํานัก
งานป้ องกันควบคุมโรคที 6 สํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพสาขาเขตพื( น ที กลุ่ ม จั ง หวัด เหล่ า นี( ถู ก
กําหนดให้เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญและการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การศึกษา การ
บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ศูนย์ราชการ
ระดับภาค การเงิ นและธุ รกิ จ เป็ นต้น (21) สําหรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นระดับเทศบาลในเขต
สาธารณสุ ขที 12 มี จาํ นวน 211 แห่ ง ประกอบด้วย
เทศบาลนคร 1 แห่ ง เทศบาลเมื อ ง 6 แห่ ง และ
เทศบาลตํ า บล 204 แห่ ง รั บ ผิ ด ชอบพื( น ที ร วม
6,681.63 ตารางกิ โลเมตร และประชากร จํานวน
1,749,304 คน มีจาํ นวนผูป
้ ฏิบตั ิหน้าทีนกั บริ หารงาน
สาธารณสุ ขซึ งเป็ นหัวหน้าหน่ วยงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล ทั(งสิ( น 211 คน (22) เมือคิ ดเฉลียแล้วพบว่า
นั ก บริ หารงานสาธารณสุ ขเทศบาล 1 คน ต้ อ ง
รั บผิ ดชอบประชากรจํานวน 8,290 คน ดังนั(น นัก
บริ หารงานสาธารณสุ ขเทศบาล จึ งเป็ นบุคลากรที มี
ความสํ า คั ญ ยิ ง ในการบริ หารจั ด การและการ
พัฒ นาการสาธารณสุ ข และสิ ง แวดล้อ มในพื( น ที
รั บ ผิ ด ชอบ แต่ จ ากรายงานผลการตรวจรั บ รอง
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มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2552 ในพื(นที จงั หวัดขอนแก่น
กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม พบว่า องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินระดับเทศบาล มีการดําเนิ นงาน
ด้านการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมตามมาตรฐานที
กําหนดไว้ 119 แห่ง จาก 211 แห่ ง (ร้อยละ 56.40) ยัง
มี อี ก 92 แห่ ง (ร้ อยละ 43.60) ไม่ ได้ด ําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะการบริ หารจัดการ
ภารกิจการบริ การสาธารณสุ ข ทั(งในด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการประสานงาน
กับองค์กรอื นเพื อสร้ างเครื อข่ ายงานสาธารณสุ ข
(22) นอกจากนี( จากการสัมภาษณ์ผอู ้ าํ นวยการกอง
สาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมในเทศบาลหลายแห่ ง
พบว่า นักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาลยังไม่
สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีในหลายๆ ด้าน
ได้อย่างเต็มที โดยเฉพาะด้านการวางแผนงาน การ
จัดโครงสร้ างองค์การ การบริ หารทรัพยากรบุ คคล
รวมถึงการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา ซึ งผูบ้ ริ หารเทศบาลยังมี บทบาทในการชี( นาํ
ให้มีการดําเนิ นงานตามแนวคิดและแนวนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารเอง นอกจากนี( ยังมี ประเด็นในด้านความ
ต้องการของประชาชนเข้ามามีส่วนเกี ยวข้องกับการ
ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาลอี กด้วย ดังนั(นจึ งมี ความ
จําเป็ นอย่างยิ งที จะต้องพิ จารณาถึ งแรงกดดันทาง
สังคม (social pressure) หรื อบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
(subjective
norms) ที เ หมาะสมที จ ะสามารถ
ผลัก ดั น ให้ นั ก บริ หารงานสาธารณสุ ข ได้ มี ก าร
ปฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที ทีได้กาํ หนดไว้อย่าง
เต็มที ซึ งหากมีแรงกดดันทางสังคมทีเหมาะสม ก็จะ
ทําให้ภารกิ จด้านการสาธารณสุ ขตามบทบาทหน้าที
ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขทั(งด้านการวางแผน
งาน การจัดองค์การ การบริ หารทรั พยากรบุ คคล
การอํานวยการและการควบคุ มกํากับงานเกิ ดผลใน
เชิ งปฏิ บ ัติ อันจะส่ งผลต่ อโดยตรงต่ อประสิ ทธิ ผล
ของการดําเนินภารกิจตามอํานาจหน้าทีของท้องถิน

KKU Res J. 2011; 16(6)

จากความเป็ นมาและสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว
ข้างต้น ผูว้ ิจยั ซึ งปฏิ บตั ิ งานในฐานะนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขของเทศบาล จึ งสนใจที จะศึ กษาว่ ามี
ปั จจัยใดบ้างที มี ผลต่ อการปฏิ บ ัติ งานตามบทบาท
หน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล
โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยด้านแรงกดดันทางสังคม ทั(ง
จากผู ้บริ หารและประชาชน รวมถึ งการรั บทราบ
ปั ญหาและข้อเสนอแนะที เกิ ดขึ( นจากการปฏิ บตั ิ งาน
และด้วยเหตุผลดังกล่าว จึ งเป็ นประเด็นความสําคัญ
ของทีมาของการวิจยั ในครั(งนี(
2. วิธีการวิจย
ั
การวิจยั ครั(งนี( เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (cross – sectional descriptive
research) เก็ บ ข้ อ มู ล ทั( งเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ เพื อศึ กษาปั จจัยที มีผลต่ อการปฏิ บตั ิ งาน
ตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ข
ในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั( งนี( คื อ นั ก
บริ หารงานสาธารณสุ ข ที ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที หั ว หน้ า
หน่ วยงานสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมในเทศบาลที
อยู่ในจังหวัดเขตสาธารณสุ ขที 12 จํานวน 211 คน
(22) คํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณ
ขนาดตั ว อย่ า งที ใช้ ต ั ว แบบการถดถอยพหุ
(Multiple Regression Analysis) เพื อทดสอบ
สมมติ ฐานของ Cohen (23) คํานวณได้จากสู ตร
ดังนี(
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RY2.A = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ< การตัด สิ น ใจเชิ งพหุ

สําหรับ
Reduce model =

RY2. A, B - RY2.B

RY2.B = ค่าสัมประสิ ทธิ< การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ที

เปลี ยนแปลง (R2 Change) เมื อไม่มีตวั แปรที
ต้องการทดสอบ
λ = ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนตัวแปร
อิสระและอํานาจการทดสอบ ได้จากการเปิ ดตาราง
ของ Cohen (1988) โดยกําหนด v = 120 ซึ งเป็ น
ค่าทีจะทําให้ได้ขนาดตัวอย่างที เหมาะสมทีสุด ค่า
Power of Test = 0.80 และ α = 0.05
W = จํานวนตัว แปรอิ สระหรื อตัวแปรต้น
นอก เหนื อจากตัวแปรทีตอ้ งการทดสอบ (เซต A)
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 เนื องจากตัวแปรอิสระทุก
ตัวต้องการทดสอบทั(งหมด
u = จํานวนตัวแปรอิ ส ระหรื อ ตัวแปรต้น ที
ต้องการทดสอบ (เซต B) กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 14
ตัวแปร ซึ งเป็ นตัวแปรอิ สระทั(งหมดจากกรอบ
แนวคิดการวิจยั
v = ค่าทีได้จาก N-u-w-1

ผลการคํานวณได้กลุ่ มตัวอย่าง 166 คน สุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จน
ได้จาํ นวนครบตามต้องการ กลุ่มตัวอย่างที ใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ นักบริ หารงานสาธารณสุ ข
ในเทศบาลที สามารถให้ข ้อมู ลการปฏิ บ ัติ งานตาม
บทบาทหน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขได้ดี
λ (1 − RY2. A, B )
(1)
ทีสุด (key informants) จํานวน 12 คน
N= 2
+w
RY . A, B − RY2. A
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิจย
ั
เมือ
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อ
(2 )
การวิจยั ในครั( งนี( ข้อมูลเชิ งปริ มาณใช้เป็ นแบบ
1 / vL − 1 / v
λ = λL −
(λL − λU )
1 / vL − 1 / vU
สอบถาม และข้อมูลเชิ งคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกทีผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ( น จากการทบทวน
กําหนดให้
แนวคิดทฤษฏีงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตรวจสอบความ
2
RY . A, B =ค่าสัมประสิ ทธิ< การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ตรงตามเนื( อหา โดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน มีค่า
สําหรับ Full model
ความเที ย งของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี ห าค่ า

698

สัม ประสิ ท ธิ< อัล ฟ่ าของครอนบาช (Cronbach, s
Alpha Coefficient) เท่ ากับ 0.97 ประกอบด้วย
ข้อคําถาม 4 ส่ วน คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล แรง
กดดันทางสังคม การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที
ของนัก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที 12 และปั ญหา อุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะ
การดําเนิ นการวิจยั ได้รับอนุ ญาตการวิจยั ทุก
กระบวนการวิจยั และได้รับความเห็นชอบและการ
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที 7 มกราคม
2554
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ดําเนิ นการระหว่างวันที 8-31 มกราคม 2554
โดยทํ า หนั ง สื อขออนุ ญ าตในการทํ า วิ จ ั ย จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ถึ ง นายกเทศมนตรี ของ
เทศบาลที ได้รับการสุ่ มตัวอย่าง ส่ วนการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก นัดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 12 คน โดยส่ ง
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ นัดหมาย และแจ้งหัวข้อ
การสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ท ราบล่ วงหน้า และดําเนิ น การ
สัมภาษณ์ต่อไป
2.4 สถิตท
ิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS for Windows
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา การแจกแจง
ความถี ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
แ ล ะ ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น ไ ด้ แ ก่ สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ<
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คู ณ แบบขั(น ตอน การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง
คุ ณ ภาพใช้ก ารวิ เ คราะห์ จ ากเนื( อ หาของข้อ มู ล
(content analysis)
3. ผลการวิจย
ั และอภิปราย
3. 1 คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของนั ก บริ ห ารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 59
เพศหญิง ร้อยละ 41 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.6
อายุเฉลีย 42.37 ปี (S.D.=6.57 ) อายุตาํ สุ ด 31 ปี อายุ
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สูงสุ ด 57 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 77.1
มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า ร้ อยละ
63.3 มี รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้ อยละ
30.1 รายได้เฉลี ย 29,353.67 บาท (S.D.=10,731.19)
ระยะเวลาที ป ฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที นั ก บริ หารงาน
สาธารณสุ ข ตั(งแต่ 1-10 ปี ร้อยละ 69.9 ค่ามัธยฐาน 4
ปี ตําสุ ด 1 ปี สูงสุ ด 12 ปี
3.2 ระดับแรงกดดันทางสั งคมของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12
ระดับแรงกดดันทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย 4.27 (S.D.=0.36) โดยในส่ วน
ของแรงกดดันจากผูบ้ ริ หาร ค่ าเฉลี ย 4.18 (S.D.=
0.43) และแรงกดดัน จากประชาชน ค่ าเฉลี ย 4.35
(S.D.=0.37) อยู่ ใ นระดั บ มากเช่ นเดี ยวกั น เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แรงกดดันจากผูบ้ ริ หาร
ด้านการสนับสนุ นงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ มี
ค่าเฉลียสู งที สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 4.48 (S.D.
= 0.42) รองลงมา คื อ แรงกดดันจากประชาชน ด้าน
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน และการยอมรั บของ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก ค่ าเฉลี ย 4.46 (S.D.=
0.38) เท่ ากันทั(งสองด้าน ส่ วนด้านที มี ค่ าเฉลี ยน้อย
ที สุด คื อ แรงกดดันจากผูบ้ ริ หาร ด้านการให้รางวัล
และทําโทษ มี แรงกดดันอยู่ในระดับมาก ค่ าเฉลี ย
4.07 (S.D. = 0.60)
3.3 ระดับการการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีของ
นั ก บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที 12
ใน ภ า พ ร ว ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ร ะ ดั บ ก า ร
ปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้า ที อ ยู่ ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลี ย 4.09 (S.D.=0.45) เมื อพิ จารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่ า ทุ ก ด้า นอยู่ใ นระดับ มากเช่ น กัน โดย
ด้า นที มี ค่ า เฉลี ย ของการปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาท
หน้าที มากที สุด คื อ ด้านการอํานวยการ ค่ าเฉลี ย
4.32 ( S.D.=0.45) รองลงมา คื อ ด้า นการมอบ
หมายงาน ค่าเฉลีย 4.17 (S.D.=0.44) ด้านการจัด
องค์กร ค่าเฉลีย 4.15 (S.D.=53) และด้านการควบ
คุมกํากับงาน ค่าเฉลีย 3.90 (S.D.=0.56)
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คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลและแรงกดดัน ทาง
สั ง คมที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทหน้ า ทีข องนักบริ ห ารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12
คุณลักษณะส่ วนบุ คคลที มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ข ในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12
ประกอบด้ ว ย เพศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ตํ า
ทางบวก (r=0.194, p-value=0.012) ระดับการ
ศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางทางบวก
( r=0.399, p-value<0.001) และระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ หน้ า ที นั ก บ ริ หารง านสาธ ารณสุ ข มี
ความสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ตํา ทางบวก (r=0.215, pvalue<0.001) กับการปฏิ บ ต
ั ิ งานตามบทบาทหน้าที
ของนั ก บริ หารงานสาธารณสุ ข ในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที 12
ส่ วนอายุ สถานภาพสมรส และรายได้ไม่ มี
ความ สั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาท
หน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล
เขตสาธารณสุ ขที 12
แรงกดดันทางสั งคมมี ความสั มพันธ์ ก ับการ
ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในระดับสู ง (r=0.740, p-value<0.001)
โดยแรงกดดั น จากผู ้บ ริ หารและแรงกดดั น จาก
ประชาชนมี ความสั มพันธ์ ในระดับปานกลางทาง
บวกกับการปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของนัก
บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที
12 (r=0.674, p-value<0.001 และ r=0.679, pvalue<0.001 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที 1
3.5 คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลและแรงกดดั น ทาง
สั งคมทีมีผลต่ อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที
ของนั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที 12
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งาน
ตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล เขตสาธารณสุ ข ที 12 โดยการวิ เคราะห์
ถดถอยพหุ คูณแบบขั(นตอน พบว่า ปั จจัยแรงกดดัน
3.4

699

จากผูบ้ ริ หาร ด้านการสนับสนุ นงบประมาณและ
วัสดุ อุปกรณ์ (p-value<0.001) ปั จจัยแรงกดดันจาก
ประชาชนด้านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน (pvalue<0.001) ปั จจัยแรงกดดันจากผูบ
้ ริ หารด้านการ
ได้รับรางวัลหรื อทําโทษ (p-value<0.001) ปั จจัย
ด้า นระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาโทหรื อสู ง กว่ า ( pvalue<0.001) ปั จจัยด้านระยะเวลาการปฏิ บต
ั ิ หน้าที
นักบริ หารงานสาธารณสุ ข (p-value<0.001) ปั จจัย
ด้า นเพศ (หญิ ง ) ( p-value<0.001) และปั จ จัย แรง
กดดั น จากประชาชนด้ า นความต้ อ งการของ
ประชาชน (p-value=0.005) เป็ นปั จจัยที มีผลต่อการ
ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที และสามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ การปฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที ของนัก
บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที
12 ได้ร้อยละ 78.7 ดังแสดงในตารางที 2
3.6 การสั มภาษณ์ เจาะลึก
จากการสัมภาษณ์ เจาะลึ กกลุ่ มตัวอย่ างที เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่าแรงกดดันทางสังคมทั(งจาก
ผู ้บริ หารและประชาชนต่ า งมี ส่ วนสํ า คัญต่ อการ
ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาล เนื องจากการปฏิ บตั ิ งานของ
นักบริ หารงานสาธารณสุ ข นอกจากจะเป็ นไปตาม
อํ า นาจหน้ า ที ที กฎหมายกํ า หนดแล้ ว ยั ง ต้ อ ง
สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายของผู ้บริ หาร
เทศบาล รวมทั(งสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ทั(งนี( ต้อง
เป็ นไปตามระเบี ย บกฎหมายกํา หนด แต่ ย ัง ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีในหลายๆ ด้าน
ได้อย่างเต็มที ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้าง
องค์ ก าร การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยมีสมการในรู ปคะแนนดิบ ดังนี(
Y = 0.734+ (0.383) (แรงกดดันจากผูบ
้ ริ หาร
ด้านการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์)
+ (0. 336) (แรงกดดัน จากประชาชนด้า นการมี
ส่ วนร่ วม) + (0.211) (แรงกดดันจากผูบ้ ริ หารด้าน
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การได้รับ รางวัล หรื อ ทํา โทษ) + (0. 157) (ระดับ
การศึก ษาปริ ญ ญาโทหรื อ สู ง กว่า ) + (0. 023)
(ระยะเวลาการปฏิบ ตั ิห น้า ที น กั บริ ห ารงาน
สาธารณสุ ข) + (0.181) (เพศหญิง) + (0.119) (แรง
กดดั น จากประชาชน ด้า นความต้ อ งการของ
ประชาชน)
3.7 อภิปราย
ในภาพรวมของแรงกดดันทางสังคมในการ
ปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12 อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย 4.26 (S.D.=0.36) สอดคล้อง
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กับการศึกษาของธี ระวัฒน์ วีระพันธ์ (19) ทีพบว่า
ภาพรวมแรงกดดัน ทางสั ง คมในการปฏิ บ ัติ ง าน
ด้านการบริ หารของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เขต
พัฒนาสาธารณสุ ขที 2 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลีย 3.97 (S.D. = 0.41)การศึกษาของ
สุ พฒั น์ จําปาหวาย (18) ทีพบว่า ระดับแรงกดดัน
ทางสังคมในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการ
ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.74 (S.D. = 0.27) และ
การศึกษาของธี รศักดิ< พาจันทร์ (17) ทีพบว่าระดับ
แรงกดดั น ทางสั ง คมกั บ บทบาทในการริ เริ ม

ตารางที 1. สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ระหว่างตัวแปรอิสระกับการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักบริ หาร
งานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขที 12
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที
p-value
แรงกดดันทางสังคม
สัมประสิทธิ
ระดับความสัมพันธ์
สหสัมพันธ์ ของ
เพียร์ สัน(r)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
0.194
*
0.012
-เพศ (หญิง)
มีความสัมพันธ์ระดับตํา
-0.093
0.230
-อายุ
ไม่มีความสัมพันธ์
-0.001
0.991
-สถานภาพสมรส (โสด)
ไม่มีความสัมพันธ์
0.399
<.001
**
-ระดับการศึกษา (ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า)
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.060
0.444
-รายได้
ไม่มีความสัมพันธ์
0.215
0.005
**
-ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าทีนกั บริ หารงานสาธารณสุข
มีความสัมพันธ์ระดับตํา
0.740
**
<0.001
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
แรงกดดันทางสังคม
0.674
<0.001
**
แรงกดดันจากผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.428
**
<0.001
-ด้านตัวผูบ้ ริ หาร
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.303
**
<0.001
-ด้านนโยบายของผูบ้ ริ หาร
มีความสัมพันธ์ระดับตํา
0.737
**
<0.001
-ด้านการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
0.736
**
<0.001
-ด้านการได้รับรางวัลหรื อทําโทษ
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
<0.001
0.679
**
แรงกดดันจากประชาชน
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.467
**
<0.001
-ด้านสภาพปัญหาของประชาชนในท้องถิน
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.710
**
<0.001
-ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
0.423
**
<0.001
-ด้านความต้องการของประชาชน
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.718
**
<0.001
-ด้านการยอมรับของประชาชน
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
หมายเหตุ :
* หมายถึง ค่าระดับนัยสําคัญ <0.05
** หมายถึง ค่าระดับนัยสําคัญ <0.001
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ตารางที 2. ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั-นตอนของการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล เขตสาธารณสุขที 12
ตัวแปร

B

Beta

T

Pvalue

R

R2

แรงกดดันจากผูบ้ ริ หาร ด้านการสนับสนุนงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์
2. แรงกดดันจากประชาชน ด้านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
3. แรงกดดันจากผูบ
้ ริ หาร ด้านการได้รับรางวัลหรื อทําโทษ
4. ระดับการศึกษา (ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า)
5. ระยะเวลาการปฏิ บต
ั ิหน้าทีนกั บริ หารงานสาธารณสุ ข
6. เพศ (เพศหญิง)
7. แรงกดดันจากประชาชน ด้านความต้องการของ
ประชาชน
ค่าคงที = 0.734, F = 83.342, P-value <0.001

0.383

0.349

6.251

<0.001

0.737

0.543

0.336

0.278

5.665

<0.001

0.827

0.683

0.211

0.276

5.005

<0.001

0.851

0.724

0.157

0.166

4.172

<0.001

0.863

0.745

0.023

0.182

4.344

<0.001

0.872

0.760

0.181

0.196

4.251

<0.001

0.881

0.776

0.119

0.128

2.817

0.005

0.887

0.787

1.

สร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัด ในการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที ของตนตาม
ขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.86 (S.D. = การรับรู ้ถึงแรงกดดันทางสังคมที มีต่อตน ทั(งแรง
0.29)
กดดั น ที มี จากผู ้ บ ริ หารและแรงกดดั น จาก
เมื อ พิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษา สรุ ป ได้ว่ า ประชาชน
ระดับแรงกดดันทางสังคมในการปฏิ บตั ิ งานตาม
ภาพรวมของการปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาท
บทบาทหน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน หน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล
เทศบาล เขตสาธารณสุ ข ที 12 อยู่ใ นระดับ มาก เขตสาธารณสุ ข ที 12 พบว่ า อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า
เนื องจาก นักบริ หารงานสาธารณสุ ขเทศบาลเป็ น เฉลี ย 4.09 ( S.D.=0.45)สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
บุ ค ลากรที มี ห น้ า ที รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการ ของนฤปวรรต์ พรหมมารั ย (24) พบว่า ภาพรวม
บริ หารภารกิจด้านการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม ของการบริ หารโครงการสุ ขภาพของหัวหน้าสถานี
ตามอํานาจหน้าที ของเทศบาลที กฎหมายกําหนด อนามัย จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย
พร้ อมกับ ทํา หน้าที เชื อมโยงการนํานโยบายของ 3.90 (S.D.=0.51) การศึ กษาของธี ระวัฒน์ วีระผูบ้ ริ ห ารเทศบาลไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ ห้เกิ ด ผลอย่า ง พันธ์ (19) พบว่า ภาพรวมของการปฏิ บตั ิ งานด้าน
เป็ นรู ปธรรม และตอบสนองความต้องการของ การบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เขต
ประชาชนในพื(นที ดังนั(นนักบริ หารงานสาธารณ พัฒนาสาธารณสุ ขที 2 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ใน
สุ ขในเทศบาล จึ งเป็ นบุคลากรที มีความรู ้ ความ ระดับสูง ค่าเฉลีย 4.00 (S.D.=0.46) การศึกษาของ
สามารถ และเข้ า ใจในภาระหน้ า ที ข องงานที ประจักร บัวผัน (25) พบว่า ภาพรวมการบริ หาร
รับผิดชอบทีมีส่วนสําคัญโดยตรงต่อหลักการการ โครงการสุ ขภาพของหัวหน้าสถานี อนามัย ในเขต
ปกครองท้องถิ นและคุ ณภาพชี วิตของประชาชน สาธารณสุ ข ที 10 อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี ย 3.93
จึงทําให้นกั บริ หารงานสาธารณสุ ขเกิดแรงกระตุน้ (S.D.=0.51) การศึ กษาของ ณัฐพล มีพรหม (26)
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พบว่ า การบริ หารงานแบบธรรมาภิ บ าลของ
หัว หน้า สถานี อ นามัย อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี ย
4.22 (S.D.=0.44) และการศึ กษาของ สุ กุญชญา รวม
ทวี (27) พบว่า ความสามารถทางการบริ หารงานของ
หัวหน้าสถานี อนามัยจังหวัดขอนแก่ น อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย 4.19 (S.D.= 0.43)
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่ วนบุคคลและแรง
กดดันทางสังคมทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขต
สาธารณสุ ขที 12 โดยการวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ
แบบขั(นตอน พบว่าปั จจัยที มี ผลต่ อการปฏิ บตั ิ งาน
ตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12 คื อ แรงกดดันจาก
ผูบ้ ริ หาร ด้านการสนับสนุ นงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ แรงกดดันจากประชาชนด้านการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน แรงกดดันจากผูบ้ ริ หารด้านการได้รับ
รางวัลหรื อทําโทษ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการ
ปฏิ บ ัติหน้าที นักบริ หารงานสาธารณสุ ข เพศ และ
แรงกดดัน จากประชาชนด้านความต้อ งการของ
ประชาชน ตามลําดับ โดยมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที
ระดับ 0.05 ซึ งตัวแปรทั(ง 7 ตัว สามารถพยากรณ์การ
ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้าที ของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที 12 ได้ร้อย
ละ 78.7 สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของธี ร วัฒ น์
วี ระพันธ์ (19) พบว่า แรงกดดันทางสังคมมี ความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บั ติ งานด้ า นการ
บริ หารงานของหั ว หน้า ศู นย์สุ ขภาพชมชน เขต
พั ฒ นาสาธารณสุ ขที 2 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
การศึ กษาของสุ พ ฒ
ั น์ จําปาหวาย (18) พบว่า แรง
กดดันทางสั งคมมี ความสั มพันธ์ ทางบวกต่ อการ
ปฏิ บ ัติงานด้านการบริ หารจัดการของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุ มชนในจังหวัดขอนแก่ น และการศึ กษา
ของธี รศักดิ< พาจันทร์ (17) พบว่ า แรงกดดันทาง
สังคมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการริ เริ ม
สร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัด
ขอนแก่น
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4. สรุ ป

แรงกดดันทางสังคมทั(งแรงกดดันจากผูบ้ ริ หาร
ในด้านการสนับสนุ นงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
และด้านการให้รางวัลและลงโทษ และแรงกดดัน
จากประชาชน ในด้า นการมี ส่ ว นร่ วมและการ
ยอมรั บของประชาชนต่ างมี ส่วนสําคัญที ทาํ ให้นัก
บริ หารงานสาธารณสุ ขเกิดแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจ
ที จะปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที ของตน ดังนั(น
การใช้แรงกดดันจากผูบ้ ริ หารและประชาชนอย่าง
เหมาะสมร่ วมกันก็จะเป็ นการสนับสนุ นและสร้ าง
แรงกระตุน้ ให้นกั บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล
สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของตนเองได้
อย่างเต็มที อันจะส่ งผลให้ผลการปฏิ บ ัติงานด้าน
สาธารณสุ ข ทั( งในอํา นาจหน้ า ที ข องเทศบาล
นโยบายของผู ้ บ ริ หารและความต้ อ งการของ
ป ร ะ ช า ช น บ ร ร ลุ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทฤษฎี การกระทําด้วย
เหตุผล (reasoned action theory) ของฟิ ชไบน์และ
แอจเซน (15) ซึ งหากนักบริ หารงานสาธารณสุ ขใน
เทศบาลรั บรู ้ และมี แรงจูงใจที จ ะคล้อยตามความ
เชื อของกลุ่มอ้างอิ งหรื อแรงกดดันทางสังคมจาก
กลุ่ ม ที มี ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านของตน
โดยเฉพาะกลุ่ มผูบ้ ริ หารและประชาชนแล้ว ก็จ ะ
ส่ งผลให้นักบริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาลมี
ระดับ การปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้ า ที สู ง ขึ( น
และสามารถบริ หารงานในภารกิ จที อยู่ในหน้า ที
ความรับผิดชอบ และตอบสนองต่อผูบ้ ริ หารและ
ความต้ อ งการของประชาชนได้ สํ า เร็ จ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5. ข้ อเสนอแนะ
ั
5.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจย
5.1.1 เทศบาลและผู ้บ ริ หารเทศบาลควร
สนั บ สนุ น งบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที จ ํา เป็ น
รวมถึ ง บุ ค ลากรให้ ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข ใน
เทศบาล สําหรั บใช้ในการดําเนิ นงานตามภารกิ จ
ให้ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายของผู ้บ ริ หารและความต้ อ งการของ
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ประชาชน และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาเมือ
เกิดปัญหาเรื องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
5.1.2 เทศบาลควรเพิ ม บทบาทของภาค
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมภารกิ จสาธารณสุ ข
ของเทศบาลให้มากขึ(น ตั(งแต่ข( นั ตอนการให้ขอ้ มูล
การวางแผน การตัด สิ น ใจ การดํา เนิ น งาน การ
ติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
โดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชาคมในการ
เพิมบทบาทของภาคประชาชนดังกล่าว
5.1.3 ผูบ
้ ริ หารเทศบาลควรส่ งเสริ มให้มีการ
สร้ างแรงจูงใจที เหมาะสมสําหรั บการปฏิ บตั ิ งาน
ด้า นการสาธารณสุ ข หรื อด้า นอื น ๆ ในเทศบาล
ทั(งนี(ในการดําเนิ นการดังกล่าวจะต้องมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม โดยเฉพาะการให้
รางวัลจูงใจ ทั(งในเรื องของการเลือนขั(นเงิ นเดื อน
หรื อรางวัลเงินโบนัสหรื อรู ปแบบอืน
5.1.4 ผูบ
้ ริ หารเทศบาลควรสนับสนุนให้นกั
บริ หารงานสาธารณสุ ขได้มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาเพือเพิมพูนความรู ้และวุฒิการศึกษา
ทางด้านการสาธารณสุ ขหรื อด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง
5.1.5 ผูบ
้ ริ ห ารเทศบาลควรส่ งเสริ มให้นัก
บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาลได้มีโอกาสเข้า
รั บ การอบรมหรื อศึ ก ษาดู ง านด้า นการบริ หาร
จั ด กา รระบ บสาธ ารณสุ ขในเ ทศบา ลหรื อ
หน่วยงานอืนๆ เพือเป็ นการเพิมประสบการณ์และ
มุมมองในการปฏิบตั ิงานให้แก่นกั บริ หารงาน
สาธารณสุ ข
5.1.6 ผูบ
้ ริ หารเทศบาลควรจัดให้มีช่องทาง
ในการสื อสารความต้องการด้านการสาธารณสุ ข
ให้แ ก่ ประชาชน ทั(ง ในด้า นจํานวนช่ อ งทางและ
ระยะเวลาในการสื อ สารตามช่ อ งทางที ก ํา หนด
เพื อ ให้ ก ารจั ด บริ การสาธารณสุ ขตรงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจย
ั ครั-งต่ อไป
5.2.1 ควรศึกษารู ปแบบหรื อแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการ
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ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักบริ หารงาน
สาธารณสุ ขของเทศบาล
5.2.2 ควรศึ ก ษารู ป แบบหรื อแนวทางการ
สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หาร
จัดการภารกิจด้านสาธารณสุ ขของเทศบาล
6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเมืองพลทีได้
กรุ ณาให้ ทุ น อุ ด หนุ นศึ กษาต่ อในหลั ก สู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการบริ หาร
สาธารณสุ ข และ รศ.ดร.ประจักร บัวผัน อาจารย์ที
ปรึ กษาและคณาจารย์ ภ าควิ ช าบริ หารงาน
สาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ที ไ ด้ก รุ ณ า
ประสิ ท ธิ< ประสาทวิ ช าจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตร
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