
 
 

ช่ือเรื่อง : อิทธิพลของการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร 

ช่ือเจาของผลงาน : มลุลี แกวหิรัญ 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวในจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยโดย
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับบุคลากรสาธารณสุข ประชาชนผูรับบริการ วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบไควสแคว และ Enter Multiple Regression พบวา คาเฉลี่ย
คะแนนของปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาวอยูในระดับสูงทุกดานและทุกขอ โดยดาน
ทีมงานใน รพ.สต.มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงท่ีสุด ( x  = 4.3680, S.D. = 0.01924) ปจจัยพยากรณความพึง

พอใจของผูรับบริการ ไดแก เจตคติของบุคลากร (β = 1.402) การปฏิบัติงานตําแหนง (β = 0.162) 

อายุของบุคลากร (β = -1.095) สถานภาพของบุคลากร (β = 0.129) และจํานวนหลังคาเรือนท่ี

รับผิดชอบ (β = 0.386) ซ่ึงตัวแปรท้ังหานี้สามารถรวมกันทํานาย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) โดยสามารถรวมกันทํานายไดรอยละ 17.9 (R2 = 0.179) 
 

คําสําคัญ : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว อิทธิพล 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
          ในยุคปจจุบันนี้ หนวยงานท่ีใหบริการดานสาธารณประโยชนจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนา
คุณภาพการใหบริการเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความประทับใจและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริการดานสาธารณสุขใน
สถานบริการของรัฐเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แตพบวา ไมเพียงพอ
กับความตองการ ผูบริการมีความรูสูงข้ึนตองการบริการทีมีมาตรฐานและมีคุณธรรมมากข้ึน เห็นได
จากปริมาณการฟองรองคดีเก่ียวกับบริการท่ีไมไดมาตรฐานหรือผิดจริยธรรมทีสูงมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
การเปดกวางในการรับรูขาวสารเรื่องสิทธิการบริการของประชาชนท่ีมีสิทธิจะไดรับ (พงศกร 
ปาณัฌณพ, 2555) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากเดิม
ผูรับบริการจะเปนผูจายเอง ปจจุบันเปลี่ยนมาเปนองคกรท่ีสาม (The third Party Payment) เชน 
สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนตน 
ผูรับผิดชอบท่ีเปนองคกรท่ีสามเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเรียกรองการบริการท่ีดีท่ีไดมาตรฐานมากข้ึน 
จากเหตุขางตนท่ีกลาวมาเปนตัวกระตุนใหหนวยงานท่ีใหบริการดานสาธารณประโยชนจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีตองเรงปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (รวงทอง อินเรือง, 2561) 

กระทรวงสาธารณสุข (2561) จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการสุขภาพ
ทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยมีเปาหมายให
ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนําไปสูวิสัยทัศนของกระทรวง
สาธารณสุขคือเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดีในท่ีสุด โดยมี
ยุทธศาสตรในการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดานตอไปนี้ (ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และคณะ, 



 
 

2561) คือ 1. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence) 2. ระบบบริการ (Service 
Excellence) 3. การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4. ระบบบริหารจัดการ (Governance 
Excellence) จึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลข้ึนคือเกณฑพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติด
ดาว) ซ่ึงการพัฒนาเกณฑคุณภาพ (Approach) มีเนื้อหาผสมผสานอางอิงจากเกณฑคุณภาพ 
(Primary Care Award) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขายบริการ 
โดยมุงเนนเชื่อมโยงระบบบริการ กระบวนการบริการ รวมท้ังการบริหารจัดการซ่ึงจะทําใหเกิดการ
จัดการเปนระบบท้ังองคกร  

จังหวัดกําแพงเพชร (ฝายพัฒนารูปแบบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร, 2562) 
ไดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตป พ.ศ.2560 – 2562 โดยมีการตั้งเปาหมาย รอยละ 10, 25, 65 ของ
หนวยบริการในจังหวัดตามลําดับ ผลการประเมินพบวา มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลติดดาวผานเกณฑประเมิน 10, 65, 99 ตามลําดับ นับวาเปนการทํางานท่ีความสําเร็จสูง
กวาเปาหมาย ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ตามเกณฑท่ีกระทรวง
กําหนดชัดเจน มีการปรับปรุงเกณฑในป 2561 – 2562 ใหตรงกับบริบทมากข้ึน กอรปกับ มีคําสั่งทีม
พ่ีเลี้ยงคอยใหความชวยเหลือแนะนํา พาทํา ซ่ึงทําใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป 2562 (บุญ
ชัย ธีรกาญจน, 2562) ซ่ึงในบริบทเปนหนวยบริการท่ีมีทรัพยากร คน เงิน ของ นอยท่ีสุดเปนหนวย
บริการสุดทายท่ีตองดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวแตสามารถ
ผานเกณฑไดไมยากมากนัก เหลานี้เปนปจจัยท่ีสงผลใหการดําเนินงานประสพผลสําเร็จ แตยังไมมีใคร
ศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจังรวมท้ังประเด็นผลกระทบท่ีสงผลถึงประชาชน ซ่ึงยังไมใครศึกษาเชนกันวา 
ประชาชนไดอะไรจากการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับ
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ท่ีเกณฑประเมินยังขาดความชัดเจน ผูวิจัยจึงเกิด
ความสนใจท่ีจะทําการศึกษา “อิทธิพลของการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 
จังหวัดกําแพงเพชร” เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงเกณฑประเมิน นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตอไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลติดดาว  
 3. เพ่ือสรางสมการทีมีอิทธิพลของการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว  
 4. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลติดดาว  
ขอบเขตงานวิจัย 



 
 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากร 
  ขอบเขตประชากรแบงออกเปน 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

     กลุมท่ี 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท่ีผานการประเมินรับรองตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ป 2560 – 
2562 ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 739 คน  

  กลุมท่ี 2 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีประสบการณเขารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีผานการประเมินรับรองตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ป 
2560 – 2562 ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 450,000 คน 
 2) กลุมตัวอยาง   

      กลุมท่ี 1 ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan  
ไดขนาดกลุมตัวอยาง  กําหนดเกณฑคัดเขา ไดแก  

   1. บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท่ีผานการ
ประเมินรับรองตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาวป 2560 – 2562 จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 371 คน  

   2. ยินดีเขารวมโครงการ 
   และเพ่ือเปนการปองกันการปฏิเสธการเขารวมโครงการระหวางการวิจัยของกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเพ่ิมอีกรอยละ 10    
   กลุมท่ี 2  ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan  

ไดขนาดกลุมตัวอยาง กําหนดเกณฑคัดเขา ไดแก  
   1. ประชาชนผูมีประสบการณเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ี

ผานการประเมินรับรองตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ป 2560 – 2562 ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 371 คน  

   2. ยินดีเขารวมโครงการ   
   และเพ่ือเปนการปองกันการปฏิเสธการเขารวมโครงการระหวางการวิจัยของกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเพ่ิมอีกรอยละ 10 
 ขอบเขตดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน 
   1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
   2. ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาลสงสุขภาพตําบล 
   3. เจตคติของกลุมสหวิชาชีพ 
   4. ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 
    4.1 บทบาท ของ CUP 
    4.2 ทีมพ่ีเลี้ยง 
    4.3 การมีสวนรวมของชุมชน 
    4.4 ทีมงาน ใน รพ.สต. 
    4.5 การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขาย 



 
 

    4.6 ทีมผูประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
  ตัวแปรตาม 
   ผลคะแนนการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
  ตัวแปรวัดอิทธิพล 
   การไดรับบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปน (Essential care)  
    1. ดานการจัดบริการในสถานบริการ 
    2. ดานการดูแลภายนอกอาคาร 
    3. ดานเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย 
    4. ดานบุคลากร/การใหบริการ 
    5. ดานกระบวนการบริการ 
    6. ดานการรณรงคประชาสัมพันธ 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
  6 เดือน หลังผานการพิจารณาจริยธรรมในคน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 2 ชุด คือ 

  ชุดท่ี 1 แบบสอบถามบุคลากรสาธารณสุข ประกอบดวย 4 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป 
แบบประเมินเจตคติเก่ียวกับการดําเนินงาน แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน 
และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  ชุดท่ี 2 แบบสอบถามประชาชนผูรับบริการ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปน 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยจะจัดสงไปให
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวระดับอําเภอ แลวใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามจนครบ ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตามวิธีทาง
สถิติ 
 3. การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ใชสถิติในการวิเคราะห
คือ สถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชในการพรรณนาขอมูลพ้ืนฐาน
ของอิทธิพลของการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร จะใช
สถิติทดสอบไคสแคว (Chi-square) และ Enter Multiple Regression ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธและวิเคราะหปจจัยทํานายความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพตาม
บริบทท่ีจําเปนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญ (Level of Significance) ไวท่ีระดับ 0.05   
ผลการศึกษา 

บุคลากรสาธารณสุขท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40 – 49 ป 
สถานภาพสมรสคู การศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาล มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 17.92 ป มีรายไดเฉลี่ย 30,449.97 บาท/เดือน รพ.สต.รับผิดชอบประชากรเฉลี่ย 
4,204.30 คน จํานวนหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบเฉลี่ย 1,256.5 หลังคาเรือน จํานวนบุคลากร เปน



 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน สวนใหญไมมี
แพทยแผนไทยและทันตาภิบาล ตามลําดับ สวนสายสนับสนุน จํานวน 3 คน ระดับเจตคติของ
บุคลากรสาธารณสุขสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 68.5) รองลงมาคือระดับต่ําและสูง (รอย
ละ 28.0 และ 3.5) ตามลําดับ โดยคาคะแนนเฉลี่ย 45.88 คะแนน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงผลตอการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาวอยูในระดับสูง (รอยละ 60.9) รองลงมาคือระดับปานกลาง
และต่ํา (รอยละ 38.3 และ 0.8) ตามลําดับ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 121.18 คะแนน และยังพบวา
คาเฉลี่ยคะแนนของปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาวอยูในระดับสูงทุกดานและทุกขอ 
โดยดานทีมงานใน รพ.สต.มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงท่ีสุด ( x  = 4.3680, S.D. = 0.01924)  
 ประชาชนผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40 – 49 ป  สถานภาพสมรส
คู  การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รายได เฉลี่ย 9,737.74 บาท/เดือน
ความถ่ีในการมาใชบริการ จํานวน 1 ครั้ง หรือนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนใหญอยูในระดับสูง (รอยละ 69.0) รองลงมาคือ
ระดับปานกลางและต่ํา (รอยละ 30.7 และ 0.3) ตามลําดับ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 193.50 คะแนน 
สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพตามบริบท
ท่ีจําเปนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ไดแก การปฏิบัติงานตําแหนง (หนาท่ีงานของบุคลากร) เจตคติของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (บทบาท
ของ CUP ทีมพ่ีเลี้ยง การมีสวนรวมของชุมชน ทีมงานในรพ.สต. การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม
ขาย และทีมผูประเมิน รพ.สต.ติดดาว) สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมพบความสัมพันธทางสถิต ิ

ปจจัยทํานายความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปนใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก เจตคติของบุคลากร (β = 

1.402) การปฏิบัติงานตําแหนง (β = 0.162) อายุของบุคลากร (β = -1.095) สถานภาพของ

บุคลากร (β = 0.129) และจํานวนหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบ (β = 0.386) ซ่ึงตัวแปรท้ังหานี้สามารถ
รวมกันทํานายความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปนใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) โดยสามารถรวมกันทํานายไดรอยละ 17.9 (R2 = 0.179)  
อภิปรายผล 
 บุคลากรสาธารณสุขท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40 – 49 ป 
สถานภาพสมรสคู การศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาล มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 17.92 ป มีรายไดเฉลี่ย 30449.97 บาท/เดือน หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง วัยทํางาน สวนใหญเปนผูใหบริการ ท่ีมีประสบการณทํางานสูง มีการศึกษาระดับสูง 
แตงงานและอยูกินกับสามี มีรายไดปานกลาง ในดานระดับเจตคติของบุคลากรสาธารณสุขสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 68.5) รองลงมาคือระดับต่ําและสูง (รอยละ 28.0 และ 3.5) ตามลําดับ 
โดยคาคะแนนเฉลี่ย 45.88 คะแนน หมายความวา ดานความตระหนัก การใหความสําคัญของ
เจาหนาท่ีตอ รพ.สต.ติดดาวอยูในระดับกลาง ๆ คอนไปทางต่ํา ดาน รพ.สต.เปน รพ.สต.ขนาดปาน
กลาง ท่ีมีเจาหนาท่ีครบตามกรอบสําคัญคือ ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการ) พยาบาลและเจาพนักงาน



 
 

สาธารณสุข สอดคลองกับเกียรติศักดิ์ เพียซาย (2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคาดหวัง
ของบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา 
พบวา 1) บุคลากรสาธารณสุขสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 – 50 ป (34.06%) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (68.75%) ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (27.19%) มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 – 20 
ป (35.63%) และปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ความคาดหวังของ
บุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยภาพรวม และราย
ดานบริการอยูในระดับสูง สวนดานบริหารและดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง และ 3) อายุ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบุคลากร
สาธารณสุขในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรสื่อสารและสรางความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบาย และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของประชาชน
ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40 – 49 ป สถานภาพสมรสคู การศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได เฉลี่ย 9,737.74 บาท/เดือนความถ่ีในการมาใช
บริการ จํานวน 1 ครั้ง หรือนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสวนใหญอยูในระดับสูง (รอยละ 69.0) รองลงมาคือระดับปานกลางและตํ่า 
(รอยละ 30.7 และ 0.3) ตามลําดับ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 193.50 คะแนน (ต่ําสุด 107 คะแนน, 
สูงสุด 230 คะแนน) พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลรายดานและรายขออยูในระดับสูง โดยเฉพาะดานบุคลากร/การใหบริการ ( x = 4.2573, 
S.D. = 0.07643) สวนขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลต่ําท่ีสุดคือขอ 7. หองน้ําผูสูงอายุ สะอาด แยกชัด มีอุปกรณอํานวยความสะดวก ดานการ
จัดบริการในสถานท่ี ( x = 4.06, S.D. = 0.731) หมายความวา ดานระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ประชาชนผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง วัย
ทํางาน แตงงานและอยูกินกับสามี ระดับการศึกษาปานกลาง มีอาชีพใชแรงงาน มีรายไดต่ํา การมาใช
บริการไมมากนัก จํานวน 1 ครั้ง หรือนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนใหญอยูในระดับสูงมาก โดยเฉพาะดานเจาหนาท่ีกับการ
ใหบริการ สวนท่ีตองปรับปรุงคือ หองน้ําผูสูงอายุ สะอาด แยกชัด มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและ
ดานการจัดบริการในสถานท่ี  
 สิ่งท่ีมีอิทธิพลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวพบวาดานทีมงาน
ใน รพ.สต. สอดคลองกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรและการสรางทีม (เลิศฤทธิ์ วงษดี, 2561) การ
พัฒนาทีมงานทําใหทํางานไดคลองตัว ชวยใหแผนงาน/โครงการ และผลการปฏิบัติงานดีข้ึนหลาย
ประการ สอดคลองกับฉลอง นาคเสน (2556) ศึกษาความพรอมการยกฐานะโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ผลการวิจัยปรากฏดังนี้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ประกอบดวยกิจกรรม ไดแก การประเมินความฉลาดทางอารมณ 
การทํางานรวมกันเปนทีม เรียนรูการพัฒนาบุคคลและทีมงาน บทบาทและหนาท่ี การเปนสมาชิกท่ีดี



 
 

ขององคกร การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร สวนท่ีตองปรับปรุงคือบทบาทของ 
CUP ในดานคอยติดตามแกไขปญหาในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวตอเนื่อง เปนไปตามแนวคิด
การบริหารหนวยบริการปฐมภูมิ ท่ีตองเปนพ่ีเลี้ยงติดตาม สนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของใหกับ
หนวยบริการในเครือขาย สอดคลองกับวริศา พานิชเกรียงไกร และคณะ (2559) ศึกษาการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย พบวา 
CUP เปนสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายจากผูบริหารสูผูปฏิบัติงาน ควรมีผูรับผิดชอบหลัก (พ่ี
เลี้ยง) เพ่ือจัดการปญหาการขาดความเชื่อมโยงของระบบ 
 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสุขภาพ ไดแก 
บุคลากรท่ีใหผูใหบริการท่ีมีความตระหนักและใหความสําคัญกับงาน รพ.สต.ติดดาว บทบาทของ 
CUP ทีมพ่ีเลี้ยง การมีสวนรวมของชุมชน ทีมงานในรพ.สต. การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขาย 
และทีมผูประเมิน รพ.สต.ติดดาวและปจจัยทํานายความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
สุขภาพตามบริบทท่ีจําเปนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ชี้ไปท่ีตัวบุคคลากรทีมีความ
ตระหนักและใหความสําคัญกับงาน รพ.สต.ติดดาว และการใหบริการตามบทบาทหนาท่ี โดยให
คํานึงถึงอายุและภาระสวนตัวและภาระงานในชุมชนเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพติดดาวของกระทรวงสาธารณสุข (2562) ท่ีวาการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน 
อันจะนําไปสูวิสัยทัศนของกระทรวงสาธารณสุขคือเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดีในท่ีสุด จําเปนตองมีองคประกอบท่ี ดานบุคลากรท่ีพรอมบริการ (มิติกาย มิติใจ) 
สอดคลองกับฐิติวรดา อัครภานุวัฒน (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบบริการใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดแมฮองสอน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบบริการ
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารองคกรใน
ภาพรวม สอดคลองกับธรรมนูญ บุญจันทร (2556) ศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยทางการ
บริหารท่ีมีผลตอสมรรถนะหลักของผูอํานวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน พบวา 
ปจจัยทางการบริหารดานวิธีการจัดการ ดานเวลา และลักษณะสวนบุคคลดานเพศสามารถรวมกัน
พยากรณสมรรถนะหลักของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน  
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ผูบริหารตองเรงสรางความเขาใจ ความสําคัญของการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาวใหกับ
บุคคลากร ใน รพ.สต. เนื่องจาก มีผลการประเมินปานกลางคอนไปทางต่ํา ซ่ึงมีผลตอการทุมเท มุงม่ัน
ในการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว อยางมาก  
 2. ผูบริหารระดับสูงควร สงเสริมบทบาทของ CUP ใหความชวยเหลือ รพ.สต.ท่ีกําลัง
ดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว โดยคอยติดตามแกไขปญหาในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวตอเนื่อง  
 3. ควรมีการจัดสรร งบลงทุนดานโครงสราง ไดแกหองน้ําผูสูงอายุ และโครงสรางอ่ืนท่ีชวย
อํานวยความสะดวก เนื่องจากโครงสรางเดิมของ รพ.สต.มีหองน้ําแตไมรองรับผูสูงอายุ ในขณะท่ี
หนวยงานเองก็ไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินงาน 



 
 

 4. ควรมีการจัดสรรบุคลากรดานทันตสาธารณสุขและแพทยแผนไทยประจํา รพ.สต.เพราะ
ในเกณฑตัวชี้วัดหรือการจัดบริการจําเปน งานท้ัง 2 ดานยังเปนท่ีตองการของประชาชน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบของการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลติดดาว เนื่องจากมีการดําเนินงาน ครอบคลุมเกิน รอยละ 98  
 2. ควรทําการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากการเขารับบริการ
ดานสุขภาพกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 ดาว 
 3. ควรทําการศึกษาตนทุนประสิทธิผลของการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติด
ดาว (5 ดี 5 ดาน) 
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