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บทคัดย่อ

	 	 การศกึษาครัง้นี	้เป็นการศกึษาเชงิวเิคราะห์แบบภาคตดัขวาง		มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะส่วนบคุคล

และปัจจยัการบรหิารทีม่ผีลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(HOSxP_PCU)	ของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	ประชากรที่ท�าการศึกษาคือเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	346	คน	ค�านวณขนาดตัวอย่างโดย

ใช้สตูรส�าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยพหเุพือ่ทดสอบสมมตฐิานของ	Cohen	เมือ่ทราบขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมจงึได้

ท�าการสุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ		ได้กลุม่ตวัอย่าง	117	คน	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูในการ

หาค่าสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่ามัธยฐาน	เปอร์เซ็นไทล์	ค่าต�่าสุด	ค่าสูงสุด	

และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยด�าเนิน

การจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	18	กุมภาพันธ์ถึงวันที่	19	มีนาคม	2560

	 	 จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัยการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.68	 (S.D.	=	0.50)	การใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(HOSxP_PCU)	อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.04	(S.D.	=	

0.52)	ต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข		มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทางบวก	(r=0.204,	p-value	0.027)	และปัจจัยทาง 

การบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

(HOSxP_PCU)	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดนครราชสีมา	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 (r=0.657,	 p-value	 <0.001)	 ส่วนตัวแปรท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (HOSxP_PCU)	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี	 และต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข	ได้ร้อยละ	55.0	โดยปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะที่มากที่สุด	คือ	ด้านบุคลากร	คิดเป็นร้อยละ	57.47

ค�ำส�ำคัญ:	การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(HOSxP_PCU)
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Abstract

	 	 This	cross-sectional	analytical	study	research	aimed	to	study	the	personnel	characteristics	and	administrative	

factors	affecting	the	utilization	of	extreme	platform	for	hospital	information	primary	care	unit	(HOSxP_PCU)	of	

the	health	personnel	at	sub-district	health	promoting	hospitals	in	Nakhon	Ratchasima	province.	One	hundred	and	

seventeen	public	health	personnel	were	selected	by	systematic	random	sampling	from	the	346	population.	The	

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

percentiles,	minimum,	maximum.	The	Inferential	statistics	were	Pearson’s	product	moment	correlation	and	stepwise	

multiple	linear	regression.	Data	collected	between	February	18th	to	March	19th,	2017.

	 	 The	results	showed	that	the	administrative	factors	were	at	high	level	with	averages	of		3.68	(S.D.	=	0.50).	

The	utilization	of	extreme	platform	for	hospital	information	primary	care	unit	(HOSxP_PCU)	were	at	high	level	with	

averages	of		4.04	(S.D.	=	0.52).	The	position	(public	health	technical	officer)	had	low	level	positively	correlated	

(r=0.204,	p-value	0.027).	The	overall	of	administrative	factors	were	found	moderate	level	positively	correlated	

with	 	utilization	of	 	extreme	platform	for	hospital	 information	primary	care	unit	(HOSxP_PCU)	of	 the	health	

personnel	at	sub-district	health	promoting	hospitals	in	Nakhon	Ratchasima	province	with	statistically	significant	

(r=0.657,	p-value	<0.001).	Two	administrative	factors	variable;	management,	technology	and	position	(public	

health	technical	officer)	could	predict	the	utilization	of		extreme	platform	for	hospital	information	primary	care	

unit	(HOSxP_PCU)	of	 the	health	 	personnel	 at	 sub-district	health	promoting	hospital	 in	Nakhon	Ratchasima	

province	at	55.0	percent.	The	most	problem	and	obstacle	was	personnel	at	54.47	percent.

Keywords: utilization	of	extreme	platform	for	hospital	information	primary	care	unit

บทน�ำ

	 ระบบข้อมูลข่าวสาร	และระบบสารสนเทศ	มีความ

ส�าคัญมากในหน่วยงานสาธารณสุข		เพราะจะช่วยในการ

พฒันางานด้านการให้บรกิาร	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การ

วิเคราะห์ข้อมูล	และความรวดเร็วในการน�าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เช่น	การบรหิารงานควบคมุก�ากบั

ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานตลอดจนใช้ในการ

ตดัสนิใจในเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานสาธารณสขุให้

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ		โดยจะยึดหลักประชาชน

มสีขุภาพดร่ีวมสร้างระบบสขุภาพพอเพยีงเป็นธรรมน�าสู่

สังคมสุขภาวะที่ดี	 พัฒนาและผนวกหรือเป็นศูนย์รวม

ระบบข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ	ระบบบรกิารด้านสขุภาพ

ของประเทศ	 จะท�าให้เป็นระบบเดียวกัน	 โดยการน�า

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและ

เพิม่คณุภาพของงาน		เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูในการท�างาน

พฒันาระบบข้อมลูสขุภาพระดบัชาติ(1)			ซึง่การจดัเกบ็และ

ส่งออกข้อมลูในรปูแบบโครงสร้าง	43	แฟ้มได้ด�าเนนิการ

เตม็รปูแบบในปีงบประมาณ	2558	โดยส่งผ่านคลงัข้อมลู

ระดับจังหวัด	(Health	Data	Center	 :	HDC)	และส่งต่อ

มายัง	Health	Data	Center	 ระดับกระทรวงเพื่อจัดท�า

มาตรฐานรายงาน	 (Standard	Reports)	ที่ก�าหนดตาม

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล(2)

	 ในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบล 

จะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้จะต้องอาศยัคณุลกัษณะส่วน

บคุคล	ซึง่เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัมากในการปฏบิตังิาน	

ของผูป้ฏบิตัใิห้ได้ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลได้(3)

	 นอกจากคณุลกัษณะส่วนบคุคลทีม่ผีลต่อการปฏบิตัิ

งานแล้ว	การปฏบิตังิานของบคุคลจะส�าเรจ็ได้จ�าเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการบริหาร	 ในการปฏิบัติ

งานเพราะถึงแม้ว่าบุคคลที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลตรง



92 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

กบัลกัษณะของการปฏบิตังิานหากไม่ได้รบัการสนบัสนนุ

ทีเ่พียงพอจากหน่วยงานหรอืผูบ้รหิารกอ็าจจะไม่เป็นผูท้ี่

ปฏิบัติงานที่ดีได้	 ได้แก่ก�าลังคน	 (Man)	 งบประมาณ	

(Money)	ด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์	 (Materials)	ด้าน

เวลา	(Time)		และด้านเทคโนโลยี	(Technology)(4)

	 การใช ้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (HOSxP_PCU)	 นั้นมีความ 

เชื่อมโยงกัน	 รายละเอียดของการบันทึกข ้อมูลใน

โปรแกรมใช้ระบบรายงานและการประมวลผลเพื่อ 

ตอบสนองรายละเอียดในรายงานที่ต้องส่งระดับอ�าเภอ

พบว่าข้อมูลยังไม่ตรงต่อความต้องการในการใช้ข้อมูล 

จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะส่วน

บคุคล	และปัจจยัการบรหิารทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานการ

ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู ้รับผิดชอบงานใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาระบบงานและปรับปรุงแก้ไขการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	ให้มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และน่าเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น	 และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหาร	 ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา

	 1.	 คณุลกัษณะส่วนบคุคลและปัจจยัการบรหิารทีม่ี

ผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่ผู ้ รับผิดชอบใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 คุณลักษณะส่วนบุคคลระดับปัจจัยการบริหาร	

และระดับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

	 3.	 ปัญหาอุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 คณุลกัษณะส่วนบคุคลและปัจจยัการบรหิารมผีลต่อ

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานระบบฐานข้อมลู

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

 1. รูปแบบกำรวิจัย

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเซิงพรรณนาแบบภาค 

ตดัขวาง	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	

ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	2559	

ถึง	30	มิถุนายน	2560

 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	ปีงบประมาณ	

2559	จ�านวน	346	คน

 กลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	ที่ได้จากการ

ค�านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรส�าหรบัการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานของ	Cohen(5)	กรณีใช้

สถติ	ิMultiple	Linear		regression;	บนพืน้ฐานการทดสอบ

สมมติฐานและการประมาณค่าดงันี้

สูตร

เมื่อ

เมื่อก�าหนดให้	

 
2

,. BAYR คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ

ส�าหรับ	 Full	Model	 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ได้น�าค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรจากการศึกษาที่ใกล้เคียง

กับเร่ืองที่ผู ้วิจัยศึกษา	 ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ค่า

สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิพหทุีเ่ปลีย่นแปลงทีจ่ะศกึษา
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จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลสถานอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(JHCIS)	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย

จังหวัดหนองคาย(6)ซึ่ งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่

คล้ายคลึงกันกับการวิจัยครั้งนี้	ได้ค่า 2
.. BAYR 	=		0.685

2
..AYR คือ	ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	Reduce	model													

	 ( 2
,. BAYR - 2

..BYR )	ได้ค่า			=	0.664
2

..BYR คือ	ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ														

(R2	Change)						 2
..BYR 	=	0.021

	 λ		คือ	ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนตัวแปรอิสระ	
และอ�านาจการทดสอบ		

	 w	คือ	จ�านวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่

ต้องการทดสอบ	(เซต	A)	=0	

	 u	 	คือ	จ�านวนตัวแปรอิสระที่ต้องการทดสอบ	(เซต	

B)	เท่ากับ	1		ตัวแปร

 ν	คือ	ค่าที่ได้จาก		 v 	=	N	–u-w-1	

 
n	=

	7.82	(1-0.685)	
+	0

	 									0.685-0.664		

 
จึงได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน		117	ตัวอย่าง

	และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ	(System-

atic	Random	Sampling)(7)

 3. กลุม่ตวัอย่ำงในกำรสนทนำกลุม่ (Focus group 

Discussion)

 ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกจากผู้รับผิดชอบงานข้อมูล

ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา	

กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย	ผูร้บัผดิชอบงานข้อมลูจ�านวน	

12	คนแล้วน�าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม	 ซึ่งได้แก่	

ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล	ข้อมูลด้านปัจจัยการ

บริหาร	และข้อมูลการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาสรุปแล้ว

แยกเป็นหมวดหมู่	 แยกประเภทเพ่ือให้ได้ข้อมูลราย

ละเอียดเพิ่มเติมมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก

การวิเคราะห์แบบสอบถาม

 4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

มีทั้งหมด	 4	 ส่วน	 คือส่วนที่	 1)	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะส่วนบคุคล		เป็นค�าถามปลายปิดให้เลอืกตอบ

และปลายเปิดให้เตมิข้อความ		ส่วนที	่2)	เป็นแบบสอบถาม

เกีย่วกบัปัจจยัทางการบรหิาร		ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale) ประกอบ

ด้วย	 6	 ด้าน	 ส่วนที่ 	 3)	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานด้านการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ประกอบด้วย	5	ด้าน

ส่วนที	่4)	เป็นค�าถามเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอ

แนะในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่านตรวจ

สอบความตรงของเนื้อหา	(Content	Validity)	และน�าไป

ทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเทีย่งของเครือ่งมอื	(Reliability) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาชได้ค่าความ

เที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ	0.95(8)

 5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	18	กุมภาพันธ์	ถึงวันที่	

19	 มีนาคม	 2560	 โดยใช้แบบสอบถาม	ผู้วิจัยน�าส่ง

แบบสอบถามด้วยตนเอง	 เมื่อครบก�าหนด	 20	 วัน 

ในการส่งแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยได้จัด

เตรียมกล่องไว้ให้กลุ่มตัวอย่างหย่อนแบบสอบถามกับ 

ผู้ประสานงาน		และผู้วิจัยจะเป็นผู้ไปเก็บด้วยตนเอง

 6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 สถิติเชิงพรรณนา	 เพื่อหาการแจกแจงความถี	่

(Frequency)	 ร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ค่า

มัธยฐาน	(Median)	ค่าต�่าสุด	(Minimum)	และค่าสูงสุด	

(Maximum)	เพือ่ใช้ในการอธบิายคณุลกัษณะส่วนบคุคล		

ปัจจยัทางการบรหิารและการด�าเนินงานการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลและใช้

สถิติเชิงอนุมาน	ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	Moment	 Correlation	

Coefficient)	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ 

ศึกษา		และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน	

(Stepwise	Multiple	 Regression	Analysis)	 เพื่อหา

คณุลกัษณะส่วนบคุคล	ปัจจยัทางการบรหิารทีม่ผีลต่อการ

ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลของเจ ้าหน ้าที่ผู ้ รับผิดชอบในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	 โดยก�าหนด
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ระดับนัยส�าคัญในการทดสอบ	=	0.05

 7. กำรแปลผล

	 การแปลผลคะแนนระดับปัจจัยด้านการบริหาร	

ประกอบด้วยด้านบุคลากร	ด้านงบประมาณ	ด้านวัสดุ

อุปกรณ์	ด้านวิธีการจัดการ	ด้านเวลา	และด้านเทคโนโลยี	

แปลผลโดยน�ามาจัดระดับ	 5	 ระดับคือมากที่สุด	 มาก 

ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	 ได้จากการแบ่งช่วงคะแนน

เฉลีย่(9)	ดังนี	้ปัจจัยการบรหิารอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	หมายถงึ

ช่วงคะแนนเฉลี่ย	 4.50-5.00	ปัจจัยการบริหารอยู่ใน

ระดับมาก		หมายถึงช่วงคะแนนเฉลี่ย	3.50-4.49	ปัจจัย

การบริหารอยู่ในระดับปานกลางทางบวก	หมายถึงช่วง

คะแนนเฉลี่ย	2.50-3.49	ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

น้อย	หมายถึงช่วงคะแนนเฉลี่ย	 1.50-2.49	ปัจจัยการ

บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด	หมายถึงช่วงคะแนนเฉลี่ย	

1.00-1.49

ผลกำรวิจัย

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบงำน

ระบบฐำนข้อมูลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

จังหวัดนครรำชสีมำ

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	 55.6		

อายุระหว่าง	21-30	ปีร้อยละ	34.2	อายุเฉลี่ย	37.31	ปี	

(S.D.=9.32ปี)	 อายุต�่าสุด	 22	 ปี	 อายุสูงสุด	 55	 ปี	

สถานภาพสมรสร้อยละ	 57.3	 ต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสขุร้อยละ	36.8	รายได้ต่อเดอืน	ระหว่าง	10,000	

–20,000	 บาทร้อยละ	 41.0	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

27,020.63	บาท	(S.D.=	11,718.48		บาท)	รายได้ต�่า

สุด	8,500	บาทต่อปี	 รายได้สูงสุด	60,000	บาทต่อปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ	 78.6 

ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลร้อยละ	 82.9 

ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม	1–3	คร้ังร้อยละ	 88.9 

ค่ามัธยฐานของการฝึกอบรมเท่ากับ	1.0	ครั้ง	 (Q
1	
=1, 

Q
3	
=3)	และระยะเวลาการปฏบิตังิานด้านการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลระหว่าง	4	–	6	ปีร้อยละ	53.0		ระยะเวลา

เฉลีย่	5.51	ปี	(S.D.	=	2.70	ปี)	จ�านวนปีต�า่สดุ	1	ปี	จ�านวน

ปีสูงสุด	20	ปี

 2. ระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรในกำรใช้โปรแกรม

ระบบฐำนข้อมูลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

(HOSxP_PCU) ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนระบบ

ฐำนข้อมูลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัด

นครรำชสีมำ

	 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยทางการบริหารอยู่

ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย		3.68		คะแนน	(S.D.=0.50)		และ

เมือ่พจิารณารายด้านพบว่าปัจจยัทางการบรหิารด้านการ

บริหารจัดการ	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	3.85	คะแนน	

(S.D.=0.62)	 รองลงมาคือด้านเวลามีปัจจัยทางการ

บริหารอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.66	คะแนน	(S.D.=	

0.59)	ส่วนปัจจัยทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ	 ด้านงบประมาณ	อยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย 

3.31	คะแนน	(S.D.	=	67)	รายละเอียดดังตาราง	1

 3. ระดับกำรใช ้โปรแกรมระบบฐำนข ้อมูล 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (HOSxP_PCU) 

ของเจ ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบงำนระบบฐำนข้อมูล 

โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล จงัหวดันครรำชสมีำ

	 การใช ้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ของกลุม่ตวัอย่างพบว่า	ในภาพรวม

กลุ ่มตัวอย ่างมีการใช ้ โปรแกรมระบบฐานข ้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอยู ่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย	4.04	คะแนน	(S.D.=0.52)	และเมื่อพิจารณา

รายด้าน	พบว่าทุกด้านมีการด�าเนินงานการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอยู่ใน

ระดบัมาก	ซึง่ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ		คอื	ด้านระบบงาน

เชิงรบัค่าเฉลีย่	4.23	คะแนน		(S.D.=0.65)	รองลงมาคอื

ด ้ านระบบงานเชิ งรุกมีค ่ า เฉลี่ ย 	 4 .06	 คะแนน 

(S.D.=0.59)	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านระบบ

รายงานและการประมวลผลมีค่าเฉลี่ย	 3.89	 คะแนน	

(S.D.=0.59)	และด้านระบบส่งออกและการส�ารองข้อมลู	

มีค่าเฉลี่ย	3.94	คะแนน	(S.D.=0.61)	รายละเอียดดัง

ตารางที่	2
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปลผล	 	 ระดับปัจจัยทางการบริหารในการใช้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (HOSxP_PCU)	 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบ 

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยทำงกำรบริหำร Mean S.D. กำรแปลผล

1.		ด้านบุคลากร 3.65 0.55 มาก

2.		ด้านงบประมาณ 3.31 0.67 ปานกลาง

3.		ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.59 0.63 มาก

4.		ด้านการบริหารจัดการ 3.85 0.62 มาก

5.		ด้านเวลา 3.66 0.59 มาก

6.		ด้านเทคโนโลยี 3.64 0.60 มาก

 ภำพรวมปัจจัยทำงกำรบริหำร 3.68 0.50 มำก

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการแปลผล	ระดับการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัด

นครราชสีมา

กำรด�ำเนินงำนกำรใช้โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
Mean S.D. กำรแปลผล

1.	 ด้านระบบงานเชิงรับ 4.23 0.65 มาก

2.	 ด้านระบบงานเชิงรุก 4.06 0.59 มาก

3.	 ด้านระบบงานส�ารวจข้อมูล 4.06 0.61 มาก

4.	 ด้านระบบรายงานและการประมวลผล	 3.89 0.58 มาก

5.	 ด้านระบบส่งออกและการส�ารองข้อมูล 3.94 0.61 มาก

ภำพรวม 4.04 0.52 มำก

 4. คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทำงกำร

บรหิำร ทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบักำรใช้โปรแกรมระบบฐำน

ข้อมลูโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล (HOSxP_PCU) 

ของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุในโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพ

ต�ำบล จังหวัดนครรำชสีมำ

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า	 ต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข	 มีความสัมพันธ์ระดับต�่ากับการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของ 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	

จงัหวดันครราชสมีา	อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ	(r=0.204,	

p-value	0.027)	ส่วนเพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน	 ระดับการศึกษาสูงสุด	การได้รับการฝึก

อบรม		และระยะเวลาการปฏบิตังิานด้านการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไม่มี

ความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ ้าหน้าที่
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สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา

										ปัจจัยทางการบริหาร	พบว่าภาพรวมมีความสัมพันธ์

ระดับปานกลางกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล		จงัหวดันครราชสมีา		

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=0.657,	p-value	<0.001)	

เมือ่พจิารณารายด้านปัจจยัทางการบรหิาร	พบว่า	ทกุด้าน	

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์

มากทีส่ดุ	คอื	ด้านการบรหิารจดัการ	มคีวามสมัพนัธ์ระดบั

ปานกลางกับการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัด

นครราชสีมา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.699, 

p-value	<0.001)	รองลงมาคอื	ด้านเวลา	มคีวามสมัพนัธ์

ระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.602,	

p-value	 <0.001)	และด้านเทคโนโลยี	มีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.600,	

p-value	<0.001)		ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์

น้อยที่สุด	คือด้านงบประมาณ	มีความสัมพันธ์ระดับปาน

กลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.356,	 p-value	

<0.001)	และด้านวัสดุ	 อุปกรณ์มีความสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=0.464,p-value	

<0.001)	รายละเอียดดังตารางที่	3

 5. คุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยทำงกำร

บริหำรที่มีผลต่อกำรใช้โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (HOSxP_PCU) 

ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริม 

สุขภำพต�ำบล จังหวัดนครรำชสีมำ

									ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

ได้แก่	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหาร	

กับตัวแปรตามคือ	 การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสมีา	ผูว้จิยัได้ใช้การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบ

ขั้นตอน	 (Stepwise	 Multiple	 Linear	 Regression 

Analysis)	ซึง่จากผลการวเิคราะห์จะท�าให้ทราบว่าตวัแปร

อิสระตัวใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	หลักเกณฑ์คือ

จะน�าตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยครั้งละ	 1	 ตัวแปร 

ถ้าตวัแปรอสิระทีน่�าเข้ามคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระที่

มอียูแ่ล้วในสมการถดถอย	วธิกีารวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู

แบบขั้นตอน	 จะตัดตัวแปรอิสระที่สัมพันธ์กันตัวใดตัว

หน่ึงออกจากสมการถดถอยเองตัวแปรอิสระที่ถูกเลือก

เข้าสมการนั้นมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วน

ตัวแปรที่ไม่ถูกเลือกเข้าสมการเป็นตัวแปรที่มีค่านัย

ส�าคัญทางสถิติมากกว่า	0.05	 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้า

ในสมการเรียงล�าดับดังนี้	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ปัจจยัทางการบรหิารทีม่ผีลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	คอื	ปัจจยัทางการ

บรหิารด้านการบรหิารจดัการ	(p-value	<	0.001)	ปัจจยั

ทางการบริหารด้านเทคโนโลยี	(p-value	=	0.001)	และ

ต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	(p-value	=	0.036)

 ขั้นตอนที่ 1	 ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้ามาใน

สมการ	คอื	ปัจจยัทางการบรหิารด้านการบรหิารจดัการมี

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ	(B)	=	

0.446	อธบิายได้ว่าเมือ่คะแนนของตวัแปรปัจจยัทางการ

บริหารด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	 1	หน่วย	ท�าให้

คะแนนการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ ้าหน ้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัด

นครราชสีมาเพิ่มขึ้น	0.446	หน่วย

 ขั้นตอนที่ 2	 ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้ามาใน

สมการ	คือ	ปัจจัยทางการบริหารด้านเทคโนโลยี	 มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ	 (B)	 =	

0.221	อธบิายได้ว่าเมือ่คะแนนของตวัแปรปัจจยัทางการ

บริหารด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	1	หน่วย	ท�าให้คะแนนการ

ด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มขึ้น	0.221	หน่วย

 ขั้นตอนที่ 3	 ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้ามาใน

สมการ	 คือ	 คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านต�าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข	 	 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยใน 

รูปแบบคะแนนดิบ	 (B)	=	0.146	อธิบายได้ว่าบุคคล 
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เป็นต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	 ท�าให้คะแนนการ

ด�าเนินงาน	การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา 

เพิ่มขึ้น	0.146	หน่วยราย	ละเอียดดังตารางที่	4

ตำรำงที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีความ

สัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา

คุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ปัจจัยทำงกำรบริหำร

กำรใช้โปรแกรมระบบฐำนข้อมูลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (r)
p-value ระดับควำมสัมพันธ์

คุณลักษณะส่วนบุคคล

		 เพศ	(ชาย) 0.035 0.711 ไม่มีความสัมพันธ์

					 อายุ 			-0.023 0.808 ไม่มีความสัมพันธ์

					 สถานภาพสมรส	(คู่) 0.068			 0.467	 ไม่มีความสัมพันธ์

					 ต�าแหน่งปัจจุบัน			

	 (นักวิชาการสาธารณสุข)

	0.204* 0.027 ต�่า

					 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน -0.027 0.770 ไม่มีความสัมพันธ์

					 ระดับการศึกษาสูงสุด

	 (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)

0.440 0.636 ไม่มีความสัมพันธ์

	 ได้รับการฝึกอบรม -0.036 0.700 ไม่มีความสัมพันธ์

	 ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการ

			 ใช้โปรแกรม	HOSxP_PCU

0.061 0.513 ไม่มีความสัมพันธ์

ปัจจัยทำงกำรบริหำร 0.657** <0.001 ปำนกลำง

					 ด้านบุคลากร 0.548** <0.001 ปานกลาง

					 ด้านงบประมาณ 	0.356** <0.001 ปานกลาง

					 ด้านวัสดุ	อุปกรณ์ 0.464** <0.001 ปานกลาง

					 ด้านการบริหารจัดการ 0.699** <0.001 ปานกลาง

					 ด้านเวลา 0.602** <0.001 ปานกลาง

					 ด้านเทคโนโลยี 0.600** <0.001 ปานกลาง
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ตำรำงที่ 4	 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(HOSxP_PCU)	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

จังหวัดนครราชสีมา

ตัวแปร B Beta P-value R R2 R2 Change

1.		ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหารจัดการ 0.446 0.530 <0.001 0.699 0.488 0.488

2.	 ปัจจัยทางการบริหารด้านเทคโนโลยี 0.221 0.254 0.002 0.729 0.532 0.044

3.	 ต�าแหน่ง	(นักวิชาการสาธารณสุข) 0.146 0.135 0.036 0.742 0.550 0.018

ค่ำคงที่ =1.458,  F = 46.0,  P-value < 0.001,  R = 0.742, R2 = 0.550, R2

adj
= 0.538

													โดยตวัแปรอสิระทัง้สามตวัสามารถร่วมกนัพยากรณ์

การด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดันครราชสมีา

ได้ร้อยละ	55.0

อภิปรำยผล  

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้ 	 พบว่าในภาพรวมกลุ ่ม

ตัวอย่างมีปัจจัยทางการบริหารอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉล่ีย		

3.68		คะแนน	(S.D.	=	0.50)	ซึ่งปัจจัยการบริหาร		หรือ

ทรัพยากรทางการบริหารนั้น	 จะท�าให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ		ไม่ว่าการบริหารนั้นจะเป็นการบริหารด้าน

สุขภาพหรือบริหารอื่นก็ตาม	 	 เพราะประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และ

คุณภาพของปัจจัยการบริหาร	 	 โดยน�าปัจจัยเหล่านี้มา 

ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม(4)	หากผู ้ปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยทางการบริหารที่เหมาะสม	ย่อมส่งผลให้การใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้ง

ไว้ได้	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอาทิตย์	 เที่ยงธรรม	

และชนะพล	ศรีฤาชา(10)	สมหมาย	ชาน้อย	และชนะพล 

ศรีฤาชา(11)	นิรันดร์	ถาละคร	และประจักร		บัวผัน(6)	และ

เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 หรือบุคลากรในหน่วยงานจะ

สามารถด�าเ นินงานต ่างๆให ้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลน้ันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพของ

ปัจจัยการบริหารที่ได ้รับสนับสนุน	 หากได้รับการ

สนับสนุนจากองค์การที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงาน	 ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งน้ีไม่

สอดคล้องกบัการศกึษาของ	จารกุติติ	์นาคค�า	และชนะพล	

ศรฤีาชา	(12)	สมหมาย	ค�าพชิติ	และวทิศัน์จนัทร	โพธิศ์รี(13)

สัมพันธ์	บัณฑิตเสน	และประดิษฐ์	สารรัตน์(14)

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้ 	 พบว่าในภาพรวมกลุ ่ม

ตัวอย่างมีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	 4.04	

คะแนน	 (S.D.	=	0.52)	 ซ่ึงโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลและหน่วยบรกิารปฐมภมูิ

การบันทึกข้อมูลนั้นมีความเชื่อมโยงกันในรายละเอียด

ของแต่ละแฟ้มข้อมูลทั้ง	43	แฟ้ม	ในการบันทึกข้อมูลใน

โปรแกรม	ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา

ของอาทิตย์		เที่ยงธรรม(10)	สมหมาย	ชาน้อย	และชนะพล	

ศรีฤาชา(11)	จารุกิตติ์	นาคค�า		และ	ชนะพล		ศรีฤาชา(12)  

สัมพันธ์	 บัณฑิตเสน	และประดิษฐ์	 สารรัตน์(14)	 	แต่ไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผู ้ศึกษาไว้แล้วพบว่าการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลอยู่ในระดับปานกลาง(13,15-16)

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้	 	 พบว่าต�าแหน่งปัจจุบัน 

นักวิชาการสาธารณสุข	 มีความสัมพันธ ์ระดับต�่ า	

(r=0.204,	p-value	0.027)	 ซ่ึงต�าแหน่งเป็นปัจจัยที่มี

ความส�าคัญ	 เพราะต�าแหน่งที่แตกต่างกันอาจจะมีผลใน

การปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย 
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ชาน้อย	และชนะพล	ศรีฤาชา(11)	กัญญวัลย์	ศรีสวัสดิ์พงษ์

และประจักร	บัวผัน(17)	แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่มี 

ผู ้ศึกษาไว้แล้วพบว่า	 ต�าแหน่งปัจจุบันนักวิชาการ

สาธารณสุข	ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน(6,12,16)

	 จากผลการศึกษาคร้ังนี้	 พบว่าภาพรวมปัจจัยทาง 

การบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง	(r=0.657,	

p-value	 <0.001)	 ในการปฏิบัติงานของบุคคล	จ�าเป็น

ต้องได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการบริหารหรือ

ทรัพยากรการบริหารซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การด�าเนิน

งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุเป้าหมาย 

ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของอาทติย์	

เที่ยงธรรมและชนะพล	ศรีฤาชา(10)	จารุกิตติ์		นาคค�า	และ

ชนะพล	ศรีฤาชา(12)	ธีรวุฒิ	 กรมขุนทด	 และพีระศักดิ์ 

ศรีฤาชา(16)	 เนื่องจากบริบท	 และพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

มีนโยบายและการบริหารงานต่างกัน	อาจส่งผลให้ได้รับ

การสนบัสนนุปัจจยัการบรหิาร		หรอืทรพัยากรการบรหิาร

ทีแ่ตกต่างกนัซึง่ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้องในระดบั

ที่ต่างกันกับงานศึกษาของสมหมาย	ชาน้อย	และชนะพล	

ศรฤีาชา(11)	สมหมาย		ค�าพชิติ	และวทิศัน์		จนัทรโพธิศ์รี(13) 

นิรันดร์		ถาละคร	และประจักร		บัวผัน(6)

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหาร 

ทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมลู 

โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ ้าหน ้าที่

สาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล			จงัหวดั

นครราชสีมา	และถูกเลือกเข้าสมการ	คือ	ปัจจัยทางการ

บริหารด้านการบริหารจัดการ	(p-value	<0.001)	ปัจจัย

ทางการบริหารด้านเทคโนโลยี	 (p-value	 =0.002)

คุณลักษณะส่วนบุคคล	 ตัวแปรต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข	(p-value	<0.036)	มีผลต่อการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล

จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขเป็นต�าแหน่งที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานการใช ้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลมากกว่าต�าแหน่งอื่นๆ	ซึ่งผลการ

ศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กัญญวัลย์ 

ศรสีวสัดิพ์งษ์	และประจกัร	บวัผนั(15)	แต่ไม่สอดคล้องกบั

งานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว	พบว่า	การฝึกอบรม	มีผลต่อ

การปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ(18)		ปัจจยัทางการ

บริหารด้านการบริหารจัดการ	มีผลต่อการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหาร	ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กร	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล 

ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของสมหมาย	

ชาน้อย	 และชนะพล	ศรีฤาชา(11)	จารุกิตติ์	 	 นาคค�า	 และ 

ชนะพล	 ศรีฤาชา(12)	 สมหมาย	 ค�าพิชิต	 และวิทัศน์ 

จันทรโพธิ์ศรี(13)	นิรันดร์	ถาละคร		และประจักร	บัวผัน(6)	

และปัจจยัทางการบรหิารด้านเทคโนโลย	ีการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพมาใช้

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการท�างานร่วมกัน	 และการ 

ได้รบัการฝึกอบรมในด้านการใช้เทคโนโลยเีพือ่สนับสนุน

การด�าเนนิงานเพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน

ขององค์กรซึง่ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยั

ที่มีผู ้ศึกษาไว้แล้วพบว่า	 ปัจจัยทางการบริหารด้าน

เทคโนโลยีมีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล(11)

สรุปผลกำรวิจัย

 1.	คณุลกัษณะส่วนบคุคลของผูร้บัผดิชอบงานระบบ

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ	55.6	อายรุะหว่าง	2-30	ปีร้อยละ	34.2	อายเุฉลีย่	

37.31	ปี	(S.D.	=	9.32	ปี)	อายุต�่าสุด	22	ปี	อายุสูงสุด	

55	ปี	สถานภาพสมรสร้อยละ	57.3	ต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขร้อยละ	 36.8	 รายได้ต่อเดือน	 ระหว่าง 

10,000–20,000	บาทร้อยละ	41.0	รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	

27,020.63	บาท	(S.D.=	11,718.48	บาท)	รายได้ต�่าสุด 

8,500	บาท/ปี	รายได้สูงสุด	60,000	บาท/ปี		การศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ	78.6	 ได้รับการ 

ฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคิดเป็นร้อยละ	82.9	
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ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม	1–3	คร้ังร้อยละ	 88.9 

ค่ามัธยฐานของการฝึกอบรมเท่ากับ	1.0	ครั้ง	ค่าเปอร์เซ็นต์

ไทล์	25	และ	75	ของการฝึกอบรมเท่ากับ	1	ครั้ง	กบั	3	

ครั้งและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลระหว่าง	4–6	ปีร้อยละ	53.0	ระยะเวลา

เฉลีย่	5.51	ปี	(S.D.	=	2.70ปี)	จ�านวนปีต�า่สดุ	1	ปี	จ�านวน

ปีสูงสุด	20	ปี			

 2. ระดับปัจจัยทางการบริหารในการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานระบบฐานข้อมลูโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดนครราชสีมา	 จากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัย

ทางการบริหารอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย	 3.68	คะแนน	

(S.D.	=	0.50)	และเมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าปัจจัย

ทางการบรหิารด้านการบรหิารจดัการ	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	

ค่าเฉลี่ย	 3.85	คะแนน	 (S.D.	 =	 0.62)	 รองลงมาคือ 

ด้านเวลามีปัจจัยทางการบริหารอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย		

3.66	คะแนน	(S.D.	=	0.59)	ส่วนปัจจัยทางการบริหาร

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ด้านงบประมาณ	มีปัจจัยทาง 

การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	3.31	คะแนน	

(S.D.	=	0.67)

	 3.	 คณุลกัษณะส่วนบคุคลและปัจจยัทางการบรหิาร	

ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 	 3.1	 คุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า	 ต�าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข	มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทางบวก

กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดันครราชสีมา	อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	 (r=0.204,	 p-value	0.027)	ส่วนเพศ	อายุ	

สถานภาพสมรส	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ระดับการศึกษา

สูงสุด	การได้รับการฝึกอบรม	และระยะเวลาการปฏิบัติ

งานด้านการใช้โปรแกรม	 ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล		จังหวัดนครราชสีมา	

  3.2	ปัจจัยทางการบริหาร พบว่าภาพรวมปัจจัย

ทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวก

กับการใช ้โปรแกรมระบบฐานข ้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	จังหวัดนครราชสีมา	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=0.657,	p-value	<	0.001)	

เมือ่พจิารณารายด้านปัจจยัทางการบรหิารพบว่า	ทกุด้าน	

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางซ่ึงด้านที่มีความสัมพันธ์

มากทีส่ดุ	คอื	ด้านการบรหิารจดัการ	มคีวามสมัพนัธ์ระดบั

ปานกลางกับการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัด

นครราชสีมาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.699, 

p-value	<	0.001)	รองลงมาคอื	ด้านเวลา	มคีวามสมัพนัธ์

ระดับปานกลางทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(r=0.602,	 p-value	 <	 0.001)	 และด้านเทคโนโลยี 

มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ

(r=0.600,	p-value	 <	0.001)	ปัจจัยทางการบริหารมี

ความสัมพันธ์น้อยที่สุด	 คือด้านงบประมาณมีความ

สัมพันธ ์ระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(r=0.356,	 p-value	 <0.001)	 และด้านวัสดุอุปกรณ ์

มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ

(r=0.464,	p-value	<0.001)

 4. คณุลกัษณะส่วนบคุคลและปัจจยัทางการบรหิาร

ที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวเิคราะห์	พบว่า	ตัวแปรอิสระทีม่ผีลต่อการด�าเนิน

งานการใช ้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	

และถูกเลือกเข้าสมการนั้นมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	ส่วนตัวแปรที่ไม่ถูกเลือกเข้าสมการเป็นตัวแปรที่มี

ค่านยัส�าคญัทางสถติมิากกว่า	0.05	โดยตวัแปรทีถ่กูเลอืก

เข้าในสมการเรียงล�าดับดังนี้	คุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ปัจจยัทางการบรหิารทีม่ผีลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐาน
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ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัด

นครราชสีมา	คือ	ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหาร

จัดการ	 (p-value	 <	0.001)	ปัจจัยทางการบริหารด้าน

เทคโนโลยี	(p-value	=	0.001)	และต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข	 (p-value	=	0.036)	ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่า

ตวัแปรทัง้	3	ตวัแปร		สามารถร่วมกนัพยากรณ์การด�าเนนิ

งานการใช ้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดันครราชสมีาได้

ร้อยละ	55.0

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

	 1.	 โรงพยาบาลชุมชน	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ควรมีการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้บคุลากรสาธารณสขุมี

ส่วนร่วมวางแผนการด�าเนินงานการใช้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้เพิ่ม 

มากขึ้น

	 2.	 โรงพยาบาลชุมชน	 และส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ	ควรมีการควบคุมก�ากับ	และการติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้การ

ปฏิบัติงานส�าเร็จตรงตามก�าหนดเวลา

	 3.	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	โรงพยาบาลชมุชน	

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอควรมีการสนับสนุนให้

บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้	เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	 หรือการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลตั้งแต่โครงสร้าง	การลงข้อมูล

วธิกีารบนัทกึข้อมลู	การอ่านแปรผล	และวธิกีารแก้ไขหาก

พบปัญหาขัดข้องในการลงข้อมูลให้ครบถ้วน	 และต่อ

เนื่อง	รวมทั้งควรเลือกบุคลากรที่อบรม	ไม่ซ�้าเดิมเพื่อให้

เกิดความรู้ที่ทั่วถึง	ท�าให้เมื่อเกิดปัญหาติดขัดในการใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหา

ได้ทันที	

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุน

ด้านการบริหารจัดการในการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

	 2.	 	ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุน

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมลู

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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