
35สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นปีที่ 25 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดับอ�าเภอของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

จังหวัดอุดรธานี

Organizational climates affecting the performance of sub-district 

health promoting hospital director

in district health system development in Udon Thani province

ฐนกร   ค�ำหำรพล  ส.ม. (กำรบริหำรสำธำรณสุข)* Tanakorn  Khamharnpol  M.P.H. (Public Health Administration)*

ชนะพล  ศรีฤำชำ  ปร.ด. (สังคมศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข)** Chanaphol Sriruacha Ph.D. (Medical and Health Social sciences)**

*ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอเมืองอุดรธำนี                                     *The  office of Maung District Public Health, Udon Thani Province

**คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น                          **The faculty of Public Health, khon Kaen University

บทคัดย่อ

	 	 การศกึษาครัง้นี	้เป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง		มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะส่วนบคุคล

และบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดอุดรธานี	 ประชากรที่ศึกษาคือผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจ�านวน 

210	คน	สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ	โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	109	คน		

และสนทนากลุ่มจ�านวน		12		คน		เครื่องมือที่ใช้คือ	แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม		ซึ่งแบบสอบถามผ่าน

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ทุกข้อมีค่า	 IOC	มากกว่า	0.5	ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 

30	คนในจังหวัดหนองคาย	วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม	ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช	0.98	

ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูในระหว่างวนัที	่21	มนีาคม	ถงึวนัที	่21	เมษายน	2560	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา	ได้แก่ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่ามัธยฐาน	ค่าต�่าสุด	ค่าสูงสุด	สถิติ

อนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน		และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ระดับการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.95	(S.D.	=	0.53)	ส่วนระดับบรรยากาศองค์การในภาพรวมกลุ่มอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	

4.01	(S.D.	=	0.45)	ภาพรวมบรรยากาศองค์การมคีวามสมัพนัธ์ระดับปานกลางกับการด�าเนินงานพฒันาระบบสขุภาพ

ระดบัอ�าเภอ		ของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดัอดุรธาน	ีอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(r	=	0.699,	

p-value	<	0.001)	ตวัแปรบรรยากาศองค์การมติคิวามรบัผดิชอบ	มติคิวามขดัแย้ง	มติคิวามเสีย่ง	ทัง้	3	ตวัแปร	สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		

จงัหวดัอดุรธานไีด้ร้อยละ	50.4	จากผลการศกึษานี	้ในการด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ		ควรมกีารก�าหนด

ให้มผีูร้บัผดิชอบงานทีเ่หมาะสมกบัภาระงาน	มคีวามสามารถในการจดัการปัญหาความขดัแย้งได้ด	ี	รวมทัง้การจดัการ

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภาระงาน	จะท�าให้การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	จังหวัด

อุดรธานี	ประสบผลส�าเร็จได้

ค�ำส�ำคัญ:	 บรรยากาศองศ์การ	การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	

	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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Abstract

	 	 This	cross	sectional	descriptive	research	aimed	to	study	organizational	climates	affecting	the	performance	

of	sub-district	health	promoting	hospital	directors	in	district	health	system	development	in	Udon	Thani	province.	

The	samples	were	109	personnel	randomly	selected	by	systematic	random	sampling	from	the	210	population.	

This	study	collected	both	quantitative	and	qualitative	data.	Focus	group	guideline	was	used	to	collect	the	data	from	

12	people’s	key	informants	who	can	provide	intensive	information	on	the	topics.	The	questionnaire	was	examined	

and	verified	by	the	three	experts	for	content	validity	and	tested	for	reliability	in	pilot	study	of	30	samples	in	NongKai		

province	and	Alpha	Coefficient	was	at	0.98.	Data	collected	between	March	21st	-	April	21st,	2017.	The	data	

distribution	was	performed	by	descriptive	 statistics	 including	percentage,	mean,	 standard	deviation,	median,	

minimum,	maximum.	The	Inferential	statistics	were	pearson	product	moment	correlation	and	stepwise	multiple	

linear	regressions.

	 	 The	results	showed	that	 the	performance	of	sub-district	health	promoting	hospital	directors	 in	district	

health	system	development	 in	Udon	Thani	province	were	at	high	level	with	averages	of	3.95	(S.D.	=	0.53). 

The	organizational	 climates	was	 found	at	high	 level	with	 averages	of	4.01	(S.D.=0.45).	The	organizational	

climates	variable	had	moderate	relationship	with	performance	of	sub-district	health	promoting	hospital	directors	

in	 district	health	system	development	in	Udon	Thani	province	with	statistical	significance	(r	=	0.699,	p-value	<	0.001). 

Three	organizational	climates	variable;	responsibility,	conflict	and	risk	can	predict	performance	of	sub-district	

health	promoting	hospital	directors	in	district	health	system	development	in	Udon	Thani	province	at	50.4	percentage. 

The	organization	should	have	proper	in	charge	of	specific	task	force,	good	conflict	management	and	efficient	risk	

management.	These	lead	to	successful	district	health	system	development	in	the	future.

Keywords:	organizationalclimates,	district	health	system	development,	sub-district	health	promoting	hospital

บทน�ำ

	 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 	 12	 (พ.ศ.	

2560–2564)	และแผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ	

20	ปี	ได้วางยุทธศาสตร์ไว้เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่

รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี	 เจ้าหน้าที่มีความ

สุข	ระบบสุขภาพยั่งยืน	และการบริหารธรรมาภิบาลหรือ	

4	Excellence	Strategies	ได้แก่	1)	การส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกนัโรคเป็นเลิศ	2)	การบริการเป็นเลิศ	3)	บุคลากร

เป็นเลิศ	4)	การบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล	

เพือ่พฒันาและอภบิาลระบบสขุภาพอย่างมส่ีวนร่วมและ

ยั่งยืน	มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

คนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ตามแนวทางประชารัฐ	

กล่าวคือภาคราชการและประชาชนร่วมกันด�าเนินการ	

ตั้งแต่ระดมความคิดเห็นประชาชน	พัฒนานโยบายด้าน

สุขภาพ	การมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ไปจนถึงการใช้

ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 (District	Health	 System:	

DHS)	ซึง่ประกาศใช้เป็นแนวทางการพฒันาระบบสขุภาพ	

เมื่อวันที่	 20	ธันวาคม	2555(1)	ให้เป็นกลไกการท�างาน

เชือ่มโยงระหว่างโรงพยาบาล	ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หน่วยงานอ่ืนๆและ

ประชาชนในพืน้ที	่เพือ่ร่วมกนัจดัการแก้ไขปัญหาสขุภาพ

ของพืน้ทีใ่ห้ประชาชนและชมุชนพึง่ตนเองได้โดยยดึหลกั

การไม่ทอดทิ้งกัน	 มีเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ	และการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

	 ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	คือกระบวนการท�างาน

ด้านสุขภาพโดยใช้อ�าเภอเป็นเจ้าภาพ	มองทุกส่วนใน

อ�าเภอเป็นสิ่งเดียวกัน	 ส่วนสาธารณสุข	 ส่วนราชการ	
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 และภาคีเครือข่ายภาค

ประชาชน	 โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคล่ือนให้การดูแล

สขุภาพของประชาชนทัง้อ�าเภอ	ผสมผสานทัง้งานส่งเสรมิ	

ป้องกัน	 รักษา	ฟื้นฟูเข้าด้วยกัน	จึงเป็นการมองสุขภาพ 

ในมุมที่กว้าง	 เน้นการท�างานร่วมกันทั้งภาคีในเครือข่าย	

และนอกเครือข่ายสาธารณสุข	 ในการด�าเนินงานระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอให้มีประสิทธิภาพ	และประสบผล

ส�าเร็จจะต้องก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สขุภาพระดบัอ�าเภอในการปฏบิตังิานให้ชดัเจนประกอบ

ด้วย	1)	การท�างานร่วมกันในระดับอ�าเภอ	2)	การมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน	 3)	 การรับรู ้ความ

ต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ	4)	การท�างานให้

เกิดคุณค่า	ทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	5)	การแบ่ง

ปันทรัพยากร	และการพัฒนาบุคลากร	และ	6)	การให้

บริการสุขภาพตามบริบทที่จ�าเป็น(2)	จากการทบทวน 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า	 ระดับการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	พบว่า 

อยู่ในระดับมาก(3)

	 บรรยากาศองค์การ	 เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของ

องค์การที่ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการท�างานให้

สมาชิกในองค์การ	หากบรรยากาศองค์การดีเอื้อต่อการ

ท�างาน	 ก็จะส่งผลให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น	

ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 	 เพราะภายใต้

บรรยากาศการท�างานที่ดีจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข

และมคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิานจะส่งผลให้ผลลพัธ์ของ

การปฏบัิตงิานมีคณุภาพและปรมิาณเพิม่มากขึน้ด้วย	โดย

ประกอบด้วย	9	มติ	ิดงันี	้1)	มติโิครงสร้างองค์การ	2)	มติิ

ความรับผิดชอบ	3)	มิติรางวัล	4)	มิติความเสี่ยง	5)	มิติ

ความอบอุ่น	 	6)	มิติการสนับสนุน	7)	มิติความขัดแย้ง 

8)	มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน	และ	9)	มิติความเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน(4)	จากการทบทวนผลงานวิจัยที่ผ่านมา

พบว่า	บรรยากาศองค์การมติกิารสนบัสนนุ	มติมิาตรฐาน

การปฏบิตังิาน	มติกิารให้รางวลัและมติคิวามอบอุน่	มผีล

ต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของนักวิชาการสาธารณสุขที่

ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล(5)	จงัหวดั

อุดรธานี	ประกอบด้วย	20	อ�าเภอมีเครือข่ายบริการปฐม

ภูมิ	 233	แห่ง	แบ่งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	แห่ง		

สังกัดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี	ศูนย์สุขภาพชุมชนของ

โรงพยาบาลอ�าเภอ	จ�านวน	19	แห่ง	และโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล	210	แห่ง	การพัฒนาระบบสุขภาพ

อ�าเภอ	 เป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้มี

ขึน้	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัการแก้ไขปัญหาสขุภาพ	

จากการนิเทศและประเมนิผลการปฏบิติัราชการประจ�าปี	

2559	ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	พบว่า

ระดับการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอยังไม่บรรล ุ

เป้าหมายบนัไดขัน้ที	่5	การพฒันาเครอืข่ายสขุภาพอ�าเภอ

ส่วนมากอยู่ในระดับที่	 4	 ร้อยละ	 65.83(6)	 ในการขับ

เคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายยังขาดประสิทธิภาพและ 

ไม่ชัดเจน	 จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง 

ทีมสุขภาพระดับอ�าเภออย่างต่อเน่ือง	 ดังน้ัน	ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศ

องค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล	 จังหวัดอุดรธานี	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบสุขภาพอ�าเภอ	 โดยเฉพาะการท�างานด้านสุขภาพ

ร่วมกันของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	ที่เป็นผู้มีบทบาทในการประสานงานกับภาคีเครือ

ข่ายในระดับอ�าเภอ	 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่าง

ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศ

องค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล	จังหวัดอุดรธานี

วัสดุและวิธีกำร

	 การวจิยัเรือ่งบรรยากาศองค์การทีม่ผีลต่อการด�าเนิน

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอของผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดอุดรธานี	

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง	 (Cross-

sectional	Analytical	Research)	

													ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดัอดุรธานจี�านวน	
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210	คนโดยใช้สูตรการค�านวณขนาดตัวอย่างส�าหรับการ

วเิคราะห์การถดถอยพห	ุ(Multiple	Regression	Analysis)	

ที่ใช้ตัวแบบการถดถอยพหุของ	Cohen(7)

เมื่อก�าหนดให้

	 R2
y.A,B	 คือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ

ส�าหรับ	 Full	 model	 แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก

องค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล	จังหวัดขอนแก่น(3)	พบว่า	 ตัวแปรอิสระทั้งหมด 

ร่วมกันท�านายสมรรถนะหลักมีค่าเท่ากับ	0.782

	 R2
y.A	คือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุส�าหรับ	

Reduce	model	 (R2
y.A,B-R2

y.B)	มีค่าเท่ากับ	0.782-

0.036=0.746

	 R2
y.B	 คือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุที่

เปลี่ยนแปลง	 (Change)	 เมื่อไม่มีตัวแปรที่ต้องการ

ทดสอบ	 (ตัวแปรปัจจัยค�้าจุนด้านการบังคับบัญชา) 

มีค่าเท่ากับ	0.782-0.746=0.036

 λ	คือค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนตัวแปรอิสระ
และอ�านาจการทดสอบ	 จากการเปิดตารางที่	 9.4.2	

Cohen(7)		ประกอบการค�านวณโดยทดลอง	แทนค่า	u=15		

v=60	ซึ่งเป็นค่าที่จะท�าให้ขนาดตัวอย่างเพียงพอที่สุด 

จะได้	λ=17.9
	 w	คือ	จ�านวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่

ต้องการทดสอบ	(เซต	A)	มีค่าเท่ากับ	0

	 u		คอืจ�านวนตวัแปรอสิระทีต้่องการทดสอบ	(เซต	B)	มี

ค่าเท่ากบั	15

	 v	คือค่าที่ได้จาก	N-u-w-1

	 แทนค่าในสมการที่	(2)	ดังนี้

	 น�าค่า	λ ไปแทนในสมการ	(1)	อีกครั้งหนึ่ง

 
n	=

	 17.90987(1-0.782)	
+ 0

	 	 0.782-0.746

	 จะได้		n  เท่ากับ	108.45	

	 น่ันคอื	ขนาดตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ี	จ�านวน	

109	ตวัอย่างซึง่ในการศกึษาครัง้นีม้ตีวัแปรอสิระทัง้หมด	

15	ตัว	จึงก�าหนดขนาดตัวอย่างจ�านวน	109	คน	ท�าการ

สุ ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ	 (Systematic	 Random	

Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม		

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู ้

เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่าน	และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	

30	 คน	 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

หนองคาย	(Cronbach’s	Method)	ทกุข้อมค่ีามากกว่า	0.5	

โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อัลฟา	(Alpha	Coefficient)	

ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ	0.98	แล้วน�า

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจ�านวน	109	

คน	ด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	 21	มีนาคม	 ถึง 

วันที่	21	เมษายน	2560	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บข้อมูล

ได้แบบสอบถามคืนกลับมาทั้งสิ้นจ�านวน	109	ชุด	ผู้วิจัย

แปลผลโดยจดัเป็น	5	ระดบั	โดยใช้ค่าการแบ่งช่วงคะแนน

เฉลีย่(8)	คอื	ระดบัมากทีส่ดุ	(คะแนนเฉลีย่	4.50	-	5.00)	

ระดับมาก	(คะแนนเฉลี่ย	3.50-4.49)	ระดับปานกลาง	

(คะแนนเฉลี่ย	2.50-3.49)	ระดับน้อย	(คะแนนเฉลี่ย	

1.50-	2.49)	และระดับน้อยที่สุด	(คะแนนเฉลี่ย	1.00-

1.49)	และน�าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	โดยวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 ประกอบด้วยร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		ค่ามัธยฐาน			ค่าต�่าสุด		

ค่าสูงสุดสถิติเชิงอนุมาน	 ใช้สถิติ	 Pearson	 Product	
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Moment		Correlation		Coefficient		และใช้สถิติ	Stepwise	

Multiple	Linear	Regression	Analysis

ผลกำรศึกษำ

 คณุลกัษณะส่วนบคุคล ของผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล  จังหวัดอุดรธำนี

	 จากการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	 จังหวัดอุดรธานี 

พบว่า	 	 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ	53.2 

อายุระหว่าง	51-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	45.9	อายุเฉลี่ย		

49.25	ปี	(S.D.	=	7.22	ปี)	อายุต�่าสุด	28	ปี	อายุสูงสุด	

60	ปี	สถานภาพสมรสคู่คิดเป็นร้อยละ	79.8	การศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ	95.4	 ระยะ

เวลาในการปฏบิตังิานอยูร่ะหว่าง	21-30	ปี	และมากกว่า	

31	ปีคิดเป็นร้อยละ	39.4	และ	39.4	ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเฉลี่ย	27.41	ปี	(S.D.	=	7.65	ปี)	ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานต�่าสุด	6	ปี		สูงสุด	40	ปี	และเคยได้รับ

การอบรมเก่ียวกับการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

คิดเป็นร้อยละ	84.4	ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม	1–3	

ครั้งคิดเป็นร้อยละ	79.3

 ระดบับรรยำกำศองค์กำร ในกำรด�ำเนนิงำนพฒันำ

ระบบสขุภำพระดบัอ�ำเภอ ของผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดอุดรธำนี    

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่าระดับบรรยากาศ

องค์การของกลุ ่มตัวอย่างในภาพรวมกลุ ่มตัวอย่างมี

บรรยากาศองค์การอยู ่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ย	 4.01 

(S.D.	=	0.45)	และเมื่อพิจารณารายมิติ	พบว่าทุกมิติมี

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	โดยบรรยากาศองค์การมติคิวาม

รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด		4.18(S.D.	=	0.52)	รองลง

มาคือ	 มิติโครงสร้างองค์การมีบรรยากาศองค์การ 

ค่าเฉลี่ย	4.15(S.D.	=	0.56)	ส่วนบรรยากาศองค์การ 

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 มิติความเสี่ยงค่าเฉลี่ย	 3.73 

(S.D.	=	0.58)	ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล	ระดับบรรยากาศองค์การของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดอุดรธานี		

บรรยำกำศองค์กำร Mean S.D. กำรแปลผล

1.	 มิติโครงสร้างองค์การ 4.15 0.56 มาก

2.	 มิติความรับผิดชอบ 4.18 0.52 มาก

3.	 มิติการให้รางวัล 4.09 0.56 มาก

4.	 มิติความเสี่ยง 3.73 0.58 มาก

5.	 มิติความอบอุ่น 3.99 0.56 มาก

6.	 มิติการสนับสนุน 3.95 0.55 มาก

7.	 มิติความขัดแย้ง 3.90 0.57 มาก

8.	 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.03 0.52 มาก

9.	 มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 4.10 0.65 มาก

ภำพรวม 4.01 0.45 มำก
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 ระดับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับ

อ�ำเภอของผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล  จังหวัดอุดรธำนี  

	 จากข้อมูลการวจิยั		ระดบัการด�าเนนิงานพฒันาระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอของกลุ่มตัวอย่างพบว่า	 ในภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างมีการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภออยูใ่นระดบัมาก	ค่าเฉลีย่	3.95	(S.D.	=	0.53)	และ

เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าทุกด้านมีการด�าเนินงาน

พฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภออยูใ่นระดบัมาก		ซึง่ด้าน

ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ		คอืการให้บรกิารสขุภาพตามบรบิท

ทีจ่�าเป็น		ค่าเฉลีย่	4.07	(S.D.	=	0.63)	รองลงมา	คอื	การ

ท�างานร่วมกันในระดับอ�าเภอ	มีค่าเฉลี่ย		4.06	(S.D.	=	

0.60)	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	การแบ่งปันทรพัยากร	

และการพัฒนาบุคลากร	มีค่าเฉลี่ย	3.73	(S.D.	=	0.70)		

ดังตารางที่	2

 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มี

ความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอ	ของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล		จังหวัดอุดรธานี

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	 	พบว่าคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับ

การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอของ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

อุดรธานีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 มี 

รายละเอียดดังนี้

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า	 เพศ	อายุ	 สถานภาพ

สมรส	ระดับการศึกษา	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	การได้

รับการฝึกอบรม	และจ�านวนคร้ังในการฝึกอบรม	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอ	ของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล		จังหวัดอุดรธานี	 	

 บรรยากาศองค์การพบว่า	 ภาพรวมบรรยากาศ

องค์การมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการด�าเนนิงาน

พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 ของผู้อ�านวยการโรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล		จงัหวดัอดุรธาน	ีอย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติ	ิ(r=0.699,	p-value	<0.001)	เมื่อพิจารณา

บรรยากาศองค์การรายมิติพบว่า	ทุกมิติมีความสัมพันธ์

ระดับปานกลางซ่ึงมิติที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ	มิติ

ความรับผิดชอบ	มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการ

ด�าเนินงานพฒันาระบบสขุภาพระดับอ�าเภอ	ของผูอ้�านวย

การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	จังหวัดอุดรธานี			

(r=0.633,	 p-value	 <0.001)	 รองลงมาคือ	 มิติการ

สนับสนุนมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง	 	 (r=0.613,	

p-value	 <0.001)	 และมิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง	 (r=0.609,	 p-value	

<0.001)	และบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์น้อย

ทีส่ดุคอื	มติกิารให้รางวลั	มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=0.462,	p-value	<0.001)		

ดังตารางที่		3

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		และการแปลผล	ระดับการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ		

ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดอุดรธานี

กำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ Mean S.D. กำรแปลผล

1.	 การท�างานร่วมกันในระดับอ�าเภอ 4.06 0.60 มาก

2.	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน 3.90 0.73 มาก

3.	 การรับรู้ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ 4.02 0.55 มาก

4.	 การท�างานจนเกิดคุณค่า	ทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	 3.94 0.59 มาก

5.	 การแบ่งปันทรัพยากร	และการพัฒนาบุคลากร	 3.73 0.70 มาก

6.	 การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ�าเป็น 4.07 0.63 มาก

ภำพรวม 3.95 0.53 มำก
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ตำรำงที่  3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีความ

สมัพนัธ์กบัการด�าเนนิงานพัฒนาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	ของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล		จังหวัดอุดรธานี

คุณลักษณะส่วนบุคคล

บรรยำกำศองค์กำร

กำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (r)
p-value ระดับควำมสัมพันธ์

คุณลักษณะส่วนบุคคล

เพศ	(ชาย) 															0.004 0.971 ไม่มีความสัมพันธ์

			อายุ 													-	0.034 0.724 ไม่มีความสัมพันธ์

			สถานภาพสมรส	(คู่) 													-	0.094 0.329 ไม่มีความสัมพันธ์

			ระดับการศึกษาสูงสุด	(ปริญญาตรี

			หรือสูงกว่า)

															0.131 0.173 ไม่มีความสัมพันธ์

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 													-	0.041 0.673 ไม่มีความสัมพันธ์

ได้รับการฝึกอบรม	(เคย) 														0.052 0.592 ไม่มีความสัมพันธ์

จ�านวนครั้งในการฝึกอบรม 														0.175 0.095 ไม่มีความสัมพันธ์

บรรยำกำศองค์กำร 0.699** <0.001 ปานกลาง

				มิติโครงสร้างองค์การ 0.549** <0.001 ปานกลาง

				มิติความรับผิดชอบ 0.633** <0.001 ปานกลาง

				มิติการให้รางวัล 0.462** <0.001 ปานกลาง

				มิติความเสี่ยง 0.572** <0.001 ปานกลาง

				มิติความอบอุ่น 0.605** <0.001 ปานกลาง

				มิติการสนับสนุน 0.613** <0.001 ปานกลาง

				มิติความขัดแย้ง 0.586** <0.001 ปานกลาง

				มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.609** <0.001 ปานกลาง

				มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 0.474** <0.001 ปานกลาง

				**		ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติน้อยกว่า	0.01
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 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยำกำศองค์กำรที่

มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับ

อ�ำเภอ ของผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล  จังหวัดอุดรธำนี    

	 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

ได้แก่	คุณลักษณะส่วนบุคล	และบรรยากาศองค์การ		กับ

ตวัแปรตามคอื	การด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบั

อ�าเภอ	 ผู ้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 

ขัน้ตอน	(Stepwise	Multiple	Linear	Regression	Analysis) 

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์จะท�าให้ทราบว่าตัวแปรอิสระใด

บ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามพบว่าบรรยากาศองค์การ

ทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	

ของผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		

จังหวัดอุดรธานีคือ	มิติรับผิดชอบ	(p-value	 <0.001) 

มิติขัดแย้ง	(p-value	<0.001)	มิติความเสี่ยง	(p-value	

<0.001)	สามารถร่วมพยากรณ์การด�าเนินงานพัฒนา

ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดอุดรธานี		ได้ร้อยละ	50.4	

ดังตารางที่	4

 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด�าเนิน

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดัอดุรธาน	ีพบว่า	

สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจนเนื่องจากต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานและหน่วยงานภาคี

เครอืข่าย	มองว่าปัญหาสขุภาพ	ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของ

สาธารณสุข	 ท�าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพในพื้นที่ค ่อนข้างน้อย	 	 ข ้อเสนอแนะจัดตั้ง 

คณะท�างานเฉพาะกจิ	ขึน้ตรงต่อนายอ�าเภอ	เพือ่แก้ปัญหา

สขุภาพเป็นเรือ่งๆไป	และทกุภาคเีครอืข่ายต้องมส่ีวนร่วม

ในการค้นหาปัญหา	วิเคราะห์	วางแผนแก้ไขและติดตาม

ผลการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกขั้นตอน	มองว่าปัญหา

สุขภาพเป็นของทุกภาคส่วน

อภิปรำยผล

 คณุลกัษณะส่วนบคุคล		พบว่า	เพศ	อายุ	สถานภาพ

สมรส	ระดับการศึกษา	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	การได้

รับการฝึกอบรม	และจ�านวนคร้ังในการฝึกอบรม	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอ	ของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล		จังหวัดอุดรธานี

 บรรยำกำศองค์กำร พบว่า	 ระดับบรรยากาศ

องค์การในการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภอของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล		

จังหวัดอุดรธานีในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีบรรยากาศ

องค์การอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.01	(S.D.	=	0.45)		

การจะด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	ให้ต่อ

เน่ืองและประสบผลส�าเร็จน้ัน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลต้องมีบรรยากาศองค์การที่จะ

ด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย		การทีบ่คุคลรบัรูบ้รรยากาศ

องค์การจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในด้านความตั้งใจ	ด้าน

ความคดิ	และความร่วมมอืในการปฏบิติังานจะมอิีทธพิล

ต ่อการจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	

บรรยากาศการท�างานที่ดี	ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการ

ปฏิบัติงานจะท�าให้ผลงานประสบความส�าเร็จบรรลุ

ตำรำงที่ 4 ค่าสถติกิารวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนของการด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	ของ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดอุดรธานี

ตัวแปร B Beta T p-value R R2 R2 change

1.	บรรยากาศองค์การมิติความรับผิดชอบ 0.325 0.315 3.257 <0.001 0.633 0.401

2.		บรรยากาศองค์การมิติความขัดแย้ง 0.261 0.278 3.189 <0.001 0.683 0.467 0.066

3.		บรรยากาศองค์การมิติความเสี่ยง 0.228 0.247 2.809 <0.001 0.710 0.504 0.037

คงที่ = 0.726,  F = 35.605,  P-value < 0.001,  R = 0.710,  R2 = 0.504,    R2

adj
= 0.490
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วัตถุประสงค์		ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของประเสริฐ	 	สุภภูมิ	 	และวิทัศน์	 	 จันทรโพธิ์ศรี(5) 

พบว่า	ระดบับรรยากาศองค์การในการด�าเนนิงานเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 อยู ่ในระดับมาก	 เนื่องจากบริบทพื้นที่ที่ 

แตกต่างกันความเข้มข้นในการก�ากับงานนโยบายที่ต่าง

กัน	นโยบายของผู้บรหิารให้ความส�าคญัในเรือ่งทีต่่างกนั	

อาจท�าให้ระดบับรรยากาศองค์การมคีวามต่างกนัได้	และ

ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้องในระดบัทีต่่างกนักบังาน

วิจัยของสุรชัย		พิมหา	และประจักร	บัวผัน(9)	พบว่าระดับ

บรรยากาศองค์การ	อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณา

ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	 ระดับบรรยากาศองค์การ	 ใน

การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจังหวัด

อดุรธาน	ีอยูใ่นระดบัมาก	เนือ่งจากการด�าเนนิงานพฒันา

ระบบสุขภาพ	ระดับอ�าเภอ	เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การปฏบิตังิานร่วมกนัระดบัอ�าเภอ	คณะกรรมการมาจาก

ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน	มิตรภาพ	 สัมพันธภาพที่ดี

จะท�าให้การปฏิบัติงานประสบผลส�าเร็จ	อีกทั้งส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	 ได้

ก�าหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดของการท�างานและมีการประเมิน

ผลติดตามงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ

อ�าเภอ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว

 ระดับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับ

อ�ำเภอ ของผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล  จังหวัดอุดรธำนี 

	 ผลการศึกษาในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการด�าเนิน

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภออยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย	3.95	(S.D.	=	0.53)	และเมื่อพิจารณารายด้าน	

พบว่าทกุด้านมกีารด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบั

อ�าเภออยู่ในระดับมาก		ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก	มากที่สุด	

คือการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ�าเป็น	 ค่าเฉล่ีย	

4.07	(S.D.	=	0.63)		รองลงมา	คือ	การท�างานร่วมกันใน

ระดับอ�าเภอ	มีค่าเฉลี่ย		4.06	(S.D.	=	0.60)		ด้านที่มีค่า

เฉลีย่ระดบัมาก	น้อยทีส่ดุ	คอื	การแบง่ปันทรัพยากร	และ

การพฒันาบคุลากร	มค่ีาเฉลีย่	3.73	(S.D.	=	0.70)	ระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอ	 เป็นระบบสุขภาพที่มีความส�าคัญ

เป็นอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาพโดยเครือข่าย

สขุภาพระดบัอ�าเภอ	มเีป้าหมายให้เกดิการบริหารเครือข่าย

สุขภาพเพื่อดูแลประชาชนทั้งอ�าเภอ	มีความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน	 แบบ 

บูรณาการทรัพยากร	 ภายใต้ความจ�าเป็นของพื้นที่ 

ผ่านการจัดการความรู้	 กระบวนการชื่นชม	ส่งเสริมให้

ประชาชน	และชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้และไม่ทอดทิง้

กัน	 สามารถเชื่อมต่อการด�าเนินงานด้านสุขภาพจาก

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาวะของ

ประชาชน	มุง่เน้นการพฒันางานด้านสขุภาพระดบัอ�าเภอ		

ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมดี		

โคตรตาแสง	และชนะพล	 	ศรีฤาชา(10)	พบว่าระดับการ

ด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภออยู่ในระดับ

มาก	เมือ่พจิารณาระดับการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

สุขภาพระดับอ�าเภอรายด้าน	 ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งน้ี

สอดคล้องกับงานวจิยัทีม่ผีูศึ้กษาไว้แล้วพบว่าด้านทีม่กีาร

ด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก		ได้แก่ด้านการท�างานร่วมกัน

ในระดับอ�าเภอ	 ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ

ชุมชนด้านการรับรู้ความต้องการของประชาชนและผู้รับ

บรกิาร	ด้านการท�างานให้เกดิคณุค่าทัง้กบัผูร้บับรกิารและ

ผู้ให้บริการ	

	 เมือ่พจิารณาจากผลการศึกษา		พบว่า	การด�าเนินงาน

พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 ของผู ้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล		จงัหวดัอุดรธานี	อยูใ่น

ระดับมาก		เนื่องจากเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ในการด�าเนินงาน	และเป็นระบบการท�างานที่ต้องมีการ

พัฒนาต่อเนื่อง	โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ท�าให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่

 บรรยำกำศองค์กำรที่มีควำมสัมพันธ์กับกำร

ด�ำเนินงำนพัฒนำระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ ของ 

ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล  จงัหวดั

อุดรธำนี 

	 ผลการศกึษา	พบว่า	ภาพรวมของบรรยากาศองค์การ	

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการด�าเนินงานพัฒนา

ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดอุดรธานี	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 (r=0.699,	 p-value	 <0.001)	 เนื่องจาก
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บรรยากาศองค์การมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของผู้อ�านวยการโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	 จังหวัดอุดรธานี	 ซึ่ง

บรรยากาศองค์การนั้นเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิด	

พฤติกรรมและอาจท�าให้เกิดความแตกต่างของแต่ละ

บุคคลได้	หากบรรยากาศองค์การดี	 เอื้ออ�านวยต่อการ

ท�างานกจ็ะส่งผลให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่	ประสบ

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 และทุกคนในองค์การมี

ความสุข	 ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือประชาชนมีสุขภาพดี 

ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุรชัย	พิมหา	และประจักร	บัวผัน(9)	พบว่าภาพรวมของ

บรรยากาศองค์การ	มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง		กับ

การด�าเนินงานของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	 เนื่องจากบริบทในเร่ืองที่ศึกษา	และพื้นที่ที่

แตกต่างกนั	อาจส่งผลให้มีการกระตุน้และสร้างบรรยากาศ

องค์การที่แตกต่างกัน

 บรรยำกำศองค์กำรที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำน

พัฒนำระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ ของผู้อ�ำนวยกำร 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล  จังหวัดอุดรธำนี 

 ผลการวิเคราะห์	บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการ

ด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	ของผูอ้�านวย

การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	จังหวัดอุดรธาน	ี		

โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise	

Multiple	Regression	Analysis)	พบว่าตัวแปรอิสระที่มี

ผลและถกูเลอืกเข้าสมการนัน้มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

0.05	ส่วนตัวแปรที่ไม่ถูกเลือกเข้าสมการเป็นตัวแปรที่มี

ค่านยัส�าคญัทางสถติมิากกว่า	0.05	โดยตวัแปรทีถ่กูเลอืก

เข ้าในสมการเรียงล�าดับดังนี้ 	 มิติความรับผิดชอบ	

(p-value	 <0.001)	มิติความความขัดแย้ง	 (p-value	

<0.001)	 มิติความเส่ียง	 (p-value	 <0.001)	 ดังนั้น 

จึงกล่าวได้ว่าทั้ง	 3	 ตัวแปร	 สามารถร่วมกันพยากรณ ์

การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ของ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

อุดรธานีได้ร้อยละ	50.4	

	 จากผลการศึกษา	พบว่ามิติความรับผิดชอบ	การที่ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีความ 

รับผิดชอบ	ท�าให้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่และความ 

รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน	และการมีส่วนร่วม

ในการตดัสนิใจในการปฏบิตังิานในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	ท�าให้มีผลต่อการ

ด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอซ่ึงผลการ

ศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับพยุดา		ชาเวียง	และประจักร		

บัวผัน(3)	มิติความขัดแย้งขององค์การ	 แสดงถึงการที่

บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลสามารถ

แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างอิสระ	 	 และท�าให้

บคุลากรมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัท�าให้มผีลต่อการด�าเนนิ

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอซ่ึงผลการศึกษา 

ในคร้ังน้ีสอดคล้องกับประเสริฐ	 	 สุภภูมิ	 และ	 วิทัศน์ 

จันทรโพธิ์ศรี(5)	และมิติความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	บุคลากรมีความรู้สึก

ปลอดภยัในการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลและมีการด�าเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานท�าให้มีผลต่อการด�าเนินงาน

พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย

	 1.	 โรงพยาบาลชุมชน	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ควรมีการก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับ

ภาระงาน	มีความสามารถในการจัดการปัญหาความขัด

แย้งได้ดี	 	 รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับภาระงาน	 จะท�าให้การด�าเนินงานพัฒนา

ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	จังหวัดอุดรธานี	ประสบผล

ส�าเร็จได้

	 2.	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	ควรก�าหนดให้ผล

การด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ		เป็นตัว

ชีว้ดัทีม่ผีลต่อการประเมนิความดคีวามชอบ	เพือ่สร้างแรง

จูงใจในด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมกีารศกึษาการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย

ในการด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	

	 2.	 ควรมีการศึกษาการรับรู ้ของประชาชนในการ

ด�าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ



45สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นปีที่ 25 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให  ้

ความรู ้ตลอดหลักสูตร	 คุณอุเทน	 หาแก้ว	 	 อาจารย์ 

ดร.สุพัฒน์	 	อาสนะและ	ดร.บุญทนากร	พรมภักดี	 	ที่ได้

กรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือและ 

คุณอัปสร		วงษ์ศิริ			คุณสุรชัย		พิมพ์หา	ที่ให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์	ท�าให้เคร่ืองมือในการท�าวิจัยมีความถูก

ต้อง	ครบถ้วนและสมบูรณ์และขอขอบคุณผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจังหวัดอุดรธานี	และผู้

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

เอกสำรอ้ำงอิง

1.	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.	 เสริมคุณค่า

ปฐมภูมิด้วยระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ.	กรุงเทพฯ:	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ;	2557.

2.	 กระทรวงสาธารณสุข.	ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาเครือ

ข่ายสขุภาพอ�าเภอทีเ่ชือ่มโยงระบบบรกิารปฐมภมูกิบั

ชมุชนและท้องถิน่อย่างมคีณุภาพ.	นนทบรุ:ี	กระทรวง

สาธารณสุข;	2558.

3.	 พยุดา	 ชาเวียง.	 แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก

องค์การทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานพฒันาระบบสขุภาพ

ระดับอ�าเภอของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม 

สขุภาพต�าบลจงัหวดัขอนแก่น		[วทิยานพินธ์ปรญิญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต] . 	 ขอนแก ่น:	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2559.

4.	 Litwin	 GH,	 Stringer	 RA.	 Motivation	 and	

organization	climate.	Boston:	Division	of	Research;	

1968.

5.	 ประเสริฐ		สุภภูมิ,	วิทัศน์		จันทรโพธิ์ศรี.	บรรยากาศ

องค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	จังหวัดอุดรธานี.	เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง

ชาติ	ประจ�าปี	2557;	23	มกราคม	2557;	บุรีรัมย์:	

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์;	2557.

6.		 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี.	 เอกสาร

ประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน	 ระดับ

กระทรวง	 รอบที่	 2/2559.	 อุดรธานี:	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี;	2559.	

7.		 Cohen	J.	Statistical	power	analysis	for	the	behavioral	

sciences.	2nd	ed.	New	Jersey:	Lawrence	Erlbaum	

Associates;1988.

8.	 ส�าเริง	จันทรสุวรรณ,	สุวรรณ	บัวทวน.	ระเบียบวิจัย

ทางสงัคมศาสตร์.	ขอนแก่น:	ภาควชิาสงัคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2547.

9.	 สุรชัย	พิมหา,	ประจักร	บัวผัน.	ปัจจัยที่มีผลต่อการ

สือ่สารในการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ในจังหวัดขอนแก่น.	 วารสาร

วิจัย	มข.	 (ฉบับบัณฑิตศึกษา)	2558;	15(3):79-

88.

10.	สมดี		โคตรตาแสง,	ชนะพล		ศรีฤาชา.	กระบวนการ

บริหารที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการพฒันาเครอืข่ายบรกิารสขุภาพระดบัอ�าเภอ

ในจังหวัดกาฬสินธุ์.	 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สุขภาพ	2558;	7(3):	137-45.


