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บทคัดย่อ 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน พ.ศ. 2554 โดยมี
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ผลการศึกษาเบ้ืองตน้
จากการปฏิบติังานของบุคลากรสาธารณสุขและการทบทวนเอกสารพบวา่แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายยงั
ไม่ชัดเจนและในการปฏิบติังานนั้นยงัมีปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติังานของบุคลากร
สาธารณสุข ในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจยัเชิงพรรณนา เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ                  
เชิงพรรณนา  วิเคราะห์ข้อมูลจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการ
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัย: ปัจจยัดา้นทรัพยากร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การ
ปฏิบติัคือด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสู่การปฏิบติั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.433, p<0.01 และ r= 0.355, p<0.05ตามล าดบั) และปัจจยั
ดา้นกระบวนการบริหาร ท่ีความสัมพนัธ์ กบัการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การปฏิบติั คือ
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัคนเขา้ท างาน ดา้นการอ านวยการ และดา้นการควบคุม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
การน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การปฏิบติั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.426, 0.484, 0.511, 
p<0.01 ตามล าดบั) ส าหรับด้านการจดัองค์กร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการน านโยบายดังกล่าว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.373, p<0.05) 
สรุปผล: ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การ
ปฏิบติัคือ 1)ปัจจยัดา้นทรัพยากร ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ 2)ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการวางแผน ดา้นการสั่งการ ดา้นการควบคุมและดา้นการจดัองคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารในส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอควรให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานให้มีความครอบคลุมปัจจยัด้าน
ทรัพยากรและปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารเพื่อให้การด าเนินงานในระดบัปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐานและเกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนผูรั้บบริการ 
ค าส าคัญ: นโยบายไปสู่การปฏิบติั, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 



2 
Abstract 

Background: The Ministry of Public Health has a policy to upgrade the health center to a health 
promoting hospital in 2011 with the goal of improving the health service system to be more quality and 
efficient, but the preliminary study from the performance of public health personnel and  literature review. 
It found that the policy implementation guidelines  indistincted. Moreover, in operation, there are various  
factors affecting the application of the policy into the performance of public health personnel in ThaChana 
District, Suratthani Province.  
Objectives: To study the factors  related to policy implementation of Tambon Health Promoting Hospital 
policy in Thachana Distric, Suratthani Province.  
Research  Methodology : This descriptive research  were collected  using  questionnaires, and analyzed 
by using descriptive statistics, frequency percentage mean and standard deviation. Pearson’s product-
moment correlation coefficient was used to analyze the association. The hypothesis was tested  by 
Pearson’s correlate coefficient analyze. 
Research Results: Resource factors related to implementation of Tambon Health Promoting Hospital 
policy were personnel and budget, which significant correlated with the implementation of the Tambon 
Health Promoting Hospital policy (r=0.433, p<0.001, and r= 0.355, p<0.05 respectively). Administrative 
factors process factors related to the implementation of the Tambon Health Promoting Hospital policy 
were planing, staffing, administration, and reculater control they  were  positive  correlation with the 
implementation of the Tambon Health Promoting Hospital policies with significantly statistically (r=0.426, 
0.484, and 0.511, p<0.01 respectively). For organizations aspects, there was  a positive correlation with the 
policy implementation with significantly statistically (r=0.373,  p<0.05). 
Conclusion: The results of the study reveal that the factors related to the implementation of the Tambon 
Health Promoting Hospital policy were: 1) Resource factors Include personnel and budget factors, and          
2) Administrative process factors include planning, command, control, and organization. Therefore, the 
administrators in the district health office should support public health workers office should support 
public health workers cover resource factors and administrative process factors to provide the operations at 
the primary level to meet the quality  standard, and benefits the public service recipents. 
Keywords: Policy implementation, Tambon Health Promoting Hospital 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
บทน า 

การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัจากอดีตถึงปัจจุบนัในประเทศไทย มกัมุ่งเน้นการศึกษา
นโยบายเฉพาะเร่ือง ณ จุดปฏิบติัการ แต่ยงัขาดการสร้างแนวทางหรือตวัแบบท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวมีความส าคญัและมีความ
ซับซ้อนท่ีจะตอ้งศึกษา จึงต้องวิธีการศึกษาท่ีตอ้งอาศยัความรู้ในหลายๆด้านหรือหลากหลายสาขาแบบ     
สหวทิยาการ(1) ซ่ึงการยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจากการรักษาเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้
เขา้ถึงระบบสุขภาพอย่างถ้วนหน้า โดยตอ้งมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่างจากเดิม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงบริการไดม้ากข้ึน มีการวางกรอบการท างานท่ีชัดเจนเพื่อเพิ่มคนท่ีมีสุขภาพดีและลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลทุกระดบัรวมทั้งค่าใชจ่้ายของประเทศ(2)  และ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ไดส้รุปผลประเมินนโยบายการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในระยะน าร่องของปีงบประมาณ 
2552 ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญั คือ การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในระยะน า
ร่องตามแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีผา่นมาบางเร่ืองก็ประสบความส าเร็จและเป็นรูปแบบท่ี
ดี  แต่บางเร่ืองก็ยงัมีปัญหาท่ีเป็นผลกระทบต่อการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ไดแ้ก่การส่ือสารและสร้างความ
เขา้ใจต่อนโยบาย รพ สต. ยงัไม่ชดัเจน ไม่น่ิง และท าให้เกิดความคาดหวงัเกินจริง การมีความสับสนและ
มัน่ใจของผูบ้ริหาร ผูส้นบัสนุนและผูป้ฏิบติังานใน รพ สต. ต่อความไม่ชดัเจน ไม่บูรณาการ และไม่ย ัง่ยืน
ของนโยบายในการก าหนดเป้าหมาย  ขนาด  ระดับการพฒันา และการสนับสนุนท่ีไม่ใช่แบบเดียวกัน
ทั้งหมด  ปัญหาความไม่แน่นอน ความหลากหลาย และความเขม้แข็งของการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีแตกต่าง
กนัเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รและกลไกรองรับการบริหารจดัการ รพ สต. ปัญหาท่ีส าคญัและความตอ้งการ
สนับสนุนในการพฒันา รพ.สต. ทั้งด้านก าลงัคน เคร่ืองมืออุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสถานการณ์
การเงินการคลงัท่ียงัไม่ค่อยท่ียงัไม่ค่อยดี ไม่สามารถพึ่งตนเองได้(3) 

พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนผา่นการยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซ่ึงอ าเภอ
ท่าชนะ ไดด้ าเนินการตอบสนองนโยบายดงักล่าวดว้ยการยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทั้งหมดจ านวน 11 แห่ง ครอบคลุมสถานพยาบาลสุขภาพท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ
ควบคุมก ากบัดูแลพร้อมกบัการพฒันาคุณภาพให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน (4) แต่เน่ืองจากแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายนั้นยงัมีความไม่
ชดัเจน เช่น นโยบายดา้นบุคลากร, งบประมาณ และกระบวนการบริหาร  ส่งผลให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลยงัไม่ประสบผลส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัเท่าท่ีควร ดังนั้นผูเ้ก่ียวข้องควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เพื่อช่วยใหข้บัเคล่ือนงานสู่ผลส าเร็จต่อไป (5)    

 
 



4 
ผูว้จิยัซ่ึงเป็นบุคลากรสาธารณสุขด ารงอยูใ่นบทบาทของผูบ้ริหารซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีในการควบคุม 

ก ากบั ดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรสาธารณสุขไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการน า
นโยบายสู่การปฏิบติังานและมีความตระหนกัต่อปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน อนัน ามาสู่การศึกษาในคร้ังน้ี
ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ        
ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาศกัยภาพในการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลใหห้น่วยงานได้
ขบัเคล่ือนงานไปสู่ผลส าเร็จ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดบัของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล           
ในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทรัพยากร และ
ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          
ในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประโยชน์ 

1. ทราบถึงระดบัและกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัหรือตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

3. เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูบ้ริหารในการประกอบการตดัสินในพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ใหบ้รรลุตามเกณฑม์าตรฐานการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย  เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) 
ประชากร คือบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัด

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ รวม 11 แห่ง จ านวน 44 คน 
กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานใน รพ.สต. มาอยา่งนอ้ย 6 เดือนและยินดีให้ความ

ร่วมมือในการวจิยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 44 คน(6)
 

เคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ความครอบคลุม วตัถุประสงค์ นิยามศพัท์ และ
กรอบแนวคิด รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากร ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทรัพยากร ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร          
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ส่วนท่ี 4 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน  รพ.สต. และส่วนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีระดบัการวดัเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดบั (7) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงดา้นเน้ือหา (Content validity) ความครอบคลุมสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ ความชดัเจนของการใช้
ข้อความในการสอบถาม และความเหมาะสมของข้อค าถาม จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง          
(Try out) ในอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  
ดว้ยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวธีิของ Cronbach  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ขออนุมติัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับมนุษย ์
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท าบนัทึกขอความอนุเคราะห์จดัเก็บขอ้มูล ถึงผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามเองทุกขอ้  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล วเิคราะห์ดว้ยจ านวนและร้อยละ 
 2. ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร ระดบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด  
 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทรัพยากรและ
ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร กบัการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การปฏิบติังานดว้ยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ  เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
ผลการวจัิย 
1.คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 44 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.80 มีอาย ุ       
15 - 29 ปี ร้อยละ 50.00  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 72.70  ต าแหน่งในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
นกัวชิาการสาธารณสุข และเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่าสุด 1 ปีและสูงสุด 
39 ปี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=44) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 8 18.2 
หญิง 36 81.8 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=44) (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

15-29 ปี 22 50.0 
30-44 ปี 14 31.8 
45-59 ปี 8 18.2 
Mean (S.D) 33.9 (10.2) 
Median (Min-Max) 29 (21-59) 

ระดบัการศึกษา   
ต ากวา่ปริญญาตรี 8 18.2 
ปริญญาตรี 32 72.7 
ปริญญาโท 4 9.1 

ต าแหน่งปัจจุบนั   
ผอ.รพ.สต. 7 15.9 
นกัวชิาการสาธารณสุข 14 31.8 
พยาบาลวชิาชีพ 9 20.5 
เจา้พนกังานสาธารณสุข 14 31.8 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
1-10 ปี 27 61.4 
11-20 ปี 9 20.5 
21-30 ปี 6 13.6 
31 ปีข้ึนไป 2 4.5 
Max = 39  Min = 1  Mean = 11.1  SD = 9.8   

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร/ทรัพยากรกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารทีม่ีความสัมพนัธ์ กบัการ    
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ปัจจยัดา้นทรัพยากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการน านโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.433, p<0.01 และ                    
r= 0.355,  p<0.05 ตามล าดบั) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน ระหว่างปัจจัยด้านทรัพยากรกบัการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ปัจจัยด้านทรัพยากร 
การน านโยบายฯสู่การปฏิบัติ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน (r) p-value 
ดา้นบุคลากร 0.433** P<0.01 
ดา้นงบประมาณ 0.355* P<0.05 
ดา้นทรัพยากรกายภาพ 0.297 P>0.05 

     **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
     *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ที่ความสัมพันธ์ กับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ท่ีความสัมพนัธ์ กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า กระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ ด้านการวางแผน มีความสัมพนัธ์
ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(r=0.426, p<0.01) ดา้นการอ านวยการ มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.484,  p<0.01)  และดา้นการควบคุม/สั่งการ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.511,  p<0.01)  ส าหรับดา้นการจดัองคก์ร     มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.373,  p<0.05) 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  แสดงสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างปัจจัย ด้านกระบวนการบริหาร กับการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร 
การน านโยบายฯสู่การปฏิบติั 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (r) p-value 
ดา้นการวางแผน 0.426** p<0.01 
ดา้นการจดัองคก์ร 0.373* p<0.05 
ดา้นการอ านวยการ 0.484** p<0.01 
ดา้นการควบคุม 0.511** p<0.01 

     **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
     *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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4. ระดับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน รพ.สต. 

ส าหรับระดบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน รพ.สต. พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการปฏิบติัในระดบั   ปานกลาง ร้อยละ 56.8 
รองลงมา ระดบัต ่า ร้อยละ 29.5 คะแนนเฉล่ีย 42.2 (S.D=7.5) คะแนนต ่าสุด 26 และคะแนนสูงสุด 59        
โดยส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัดา้นชุมชนเขม้แข็ง      ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 65.9 รองลงมา ดา้นระบบ
บริหารจดัการ ร้อยละ 56.8 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (n=44) 

 

ปัจจยัดา้น 
กระบวนการ

บริหาร 

ระดบัต ่า ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 
Mean 
(S.D) 

Median 
(Min-Max) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้น
สมรรถนะ 

16 36.4 20 45.5 8 18.2 13.7 
(2.8) 

14.0 
(8-21) 

ดา้นระบบ
บริหารจดัการ 

14 31.8 25 56.8 5 11.4 11.1 
(2.9) 

11.0 
(6-18) 

ดา้นการมี 
ส่วนร่วม 

5 11.4 22 50.0 17 38.6 10.9 
(2.1) 

11.0 
(6-15) 

ดา้นชุมชน
เขม้แขง็ 

6 13.6 29 65.9 9 20.5 6.4 
(1.5) 

6.0 
(3-9) 

รวมทุกดา้น 13 29.5 25 56.8 6 13.6 42.2 
(7.5) 

41.0 
(26-59) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล พบว่า ปัจจยัด้านทรัพยากรและปัจจยัด้านกระบวนการบริหารมีความสัมพนัธ์กับการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยพบวา่  

1. ปัจจัยด้านทรัพยากร ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.433,  p<0.01)  เน่ืองจากปัจจยั
ด้านทรัพยากรและปัจจยัด้านกระบวนการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดงันั้น ถา้หากหน่วยงานมีการวางแผนพฒันาบุคลากรให้มีความเหมาะสม
เพียงพอและสอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีมอบหมายให้แก่บุคลากร รวมทั้งการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน การใหค้่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามนโยบาย 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณลดา  กล่ินแกว้ 
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข จงัหวดัอุดรธานี (8) และการศึกษา
ของ สุรัตน์   ธงภกัด์ิ (2550) ไดศึ้กษา ปัจจยัการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ด าเนินงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง ของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า
ปัจจยัด้านบุคลากรของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการ
ปฏิบติังานในศูนยสุ์ขภาพชุมชน (9) 

2. ปัจจัยด้านงบประมาณ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.355,  p<0.05) เน่ืองจากปัจจยัด้าน
งบประมาณ มีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดงันั้น 
หาก มีการวางแผนงบประมาณท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานท่ีเหมาะสมเป็นอย่างดี รวมถึง หน่วยงาน 
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งตามแผนงาน ไดรั้บการจดัสรรไดค้รบถว้นทุกกิจกรรม ก็จะส่งผล
ให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติับรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ สอดคล้องกบัการศึกษา  ของ วรรณลดา      
กล่ินแก้ว (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข จงัหวดัอุดรธานี. พบวา่ปัจจยัดา้นงบประมาณมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 
จงัหวดัอุดรธานีปฏิบติังานใน (8) และการศึกษาของ สุรัตน์  ธงภกัด์ิ (2550) ไดศึ้กษา ปัจจยัการบริหารและ
กระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานโครงการเมืองไทยแขง็แรง ของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ในศูนย์สุขภาพชุมชน จงัหวดัชัยภูมิ  พบว่า ปัจจยัด้านงบประมาณมีความสัมพนัธ์ เชิงบวกกับผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน (9) 

3. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.426,  p<0.01) 
ด้านการอ านวยการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.484,  p<0.01)  และดา้นการควบคุม/สั่งการ มีความสัมพนัธ์
ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(r=0.511, p<0.01)  ส าหรับดา้นการจดัองคก์ร  มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.373, p<0.05)  แสดงให้เห็นวา่ ถา้หาก
หน่วยงานมีการจดัท าแผนงาน/แผนปฏิบติังาน ให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เหมาะสม รวมทั้งมีการนิเทศติดตามระดบั
อ าเภอ ให้ค  าแนะน าในการนิเทศงานท่ีครอบคลุมทุกดา้นย่อมส่งผลให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชูวิทย ์ ช านิงาน (2559) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชโ้ปรแกรมระบบขอ้มูลข่าวสาร HCIS ของศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัขอนแก่น   
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พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัต่อการใชโ้ปรแกรมระบบขอ้มูลข่าวสาร 
HCIS ของศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัขอนแก่น (10) ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ รัตติกาล  จนัทวงค์ 
(2554) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการด าเนินงานอนามยัแม่และเด็กของศูนยสุ์ขภาพชุมชน ในจงัหวดั พิจิตร พบวา่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานอนามยัแม่และเด็กของศูนย์
สุขภาพชุมชน ในจงัหวดั พิจิตร  แสดงให้เห็นวา่ ถา้หากหน่วยงานมีการจดัท าแผนงาน/แผนปฏิบติังาน ใหมี้
ความสอดคลอ้งเหมาะสม มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งชดัเจน เหมาะสม รวมทั้งมีการนิเทศติดตามระดบัอ าเภอ ไดใ้หค้  าแนะน ารับการนิเทศงานท่ีครอบคลุม
ทุกดา้นยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน(11) 

4. ปัจจัยด้านการควบคุม/ส่ังการ มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r=0.511, p<0.01) แสดงให้เห็นว่า หาก
หน่วยงาน มีการควบคุมก ากบัการด าเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามแผนเป็นอย่างดีและ มีการติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานอย่างชดัเจน มีการตรวจสอบระบบการท างาน เพื่อให้การด าเนินงานตาม
นโยบาย รพ.สต. เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มส่งผลให้การด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  จิตราภรณ์  แสงรุ่งนภาพรรณ (2549) ได้
ศึกษาปัจจยัการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ของ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดันครราชสีมา  พบวา่ การควบคุม มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัการด าเนินงานเฝ้าระวงัระบาดวิทยาของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดันครราชสีมา 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก การนิเทศติดตามระดบัอ าเภอ ไดใ้ห้ค  าแนะน ารับการ นิเทศงานท่ีครอบคลุมทุกดา้น ส่งผลให้
สามารถติดตามควบคุมการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง(12) 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นทรัพยากร คือ ปัจจยัดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้น

กระบวนการบริหาร ได้แก่ ปัจจยัด้านการวางแผน ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคุม และด้านการจดั
องค์กร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ของ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ในสังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงันั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรให้
การสนบัสนุนหน่วยงานในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ด้านกระบวนการบริหาร ควรส่งเสริมให้องค์กรมีกระบวนการท่ีเกิดการเรียนรู้ระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน ในการท่ีจะท าให้รายงานขอ้มูลมาตรฐานมีความสมบูรณ์ โดยอาศยักระบวนการ
บริหารเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการกระท าการใดๆ ให้มีการร่วมมือกนั ท างานอยา่งเต็มท่ี เต็มใจ และเต็ม
ความสามารถ โดยใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้หน่วยงานมีการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีและการมอบหมายงานของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจนเหมาะสม 
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2. ดา้นบุคลากร ควรเร่งรัดการสนบัสนุนบุคลากรให้เพียงพอในหน่วยงานท่ีมีความขาดแคลน 

รวมทั้งการจัดอบรมพฒันาทกัษะสร้างความเข้าใจในการจดัท ารายงานข้อมูลมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะเม่ือมีการปรับเปล่ียนโปรแกรม เช่น โปรแกรม JHCIS, R 506  และ HDC  เป็นตน้    

3. ด้านทรัพยากรกายภาพ ควรจดัหาและสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลต่างๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตให้ทัว่ถึง และ
ส่งเสริมใหมี้การน าเคร่ืองมือสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช ้จะท าใหส้ามารถน าเสนอขอ้มูลได้
ง่าย 

4. ดา้นงบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ และมีระบบบริหารจดัการทาง
การเงินท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร โดยหน่วยงานควรควบคุมดูแลให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบการใชจ่้ายเงิน สามารถปฏิบติัตามระบบการใชจ่้ายเงินบ ารุงและเงินงบประมาณ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาวิจยัประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพต าบล ของเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุข 
2. ศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และสามารถท านายการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3. ศึกษาถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง

ต่อบุคลากรและประชาชน 
จริยธรรมการวจัิย 

 ไดรั้บรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวจิยัในมนุษย ์ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลขท่ีรหสัโครงการ STPHO2020-027  เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน  2563 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ และ ดร.ปรเมษฐ์  จินา และ ดร.อญัชนา โสภณ และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้
ความกรุณาแนะน า แกไ้ขท่ีมีคุณค่า ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขา้ราชการ
และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธานี  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าว
นามไวใ้นท่ีน้ี ท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือสนบัสนุน สละเวลาให้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างดี ท าให้ผูว้ิจยั
สามารถท าการศึกษาคร้ังน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
เอกสารอ้างองิ 
1. วรเดช จนัทรศร. ทฤษฎีการน า นโยบายสาธารณะไปปฏิบติั. พิมพค์ร้ังท่ี 6.กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค;  

2556. 
2. กระทรวงสาธารณสุข ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562. 

กรุงเทพฯ: องคก์ารทหารผา่นศึก; 2562. 
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3. กระทรวงสาธารณสุข  ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์. รายงานการประเมินผลนโยบายการพฒันา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในระยะน าร่องของปีงบประมาณ 2552. กรุงเทพฯ :            
องคก์ารทหารผา่นศึก; 2553. หนา้ 3. 

4. กระทรวงสาธาณสุข  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์. การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ      
กระทรวงสาธารณสุข.กรุงเทพฯ: ยทุธรินทร์การพิมพ;์ 2554. 

5. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ . แผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563. อ าเภอท่าชนะ. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี; 2563. 

6. กลุ่มงานบริหาร  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. จ านวนบุคลากรส านกังาน 
 สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ. อ าเภอท่าชนะ. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี; 2563. 
7. เสรี  ราชโรจน์. หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน. เอกสารการสอนชุด 

วิ ช า ก า ร บ ริห า ร แ ล ะ ก า ร จัด ก า ร ก า ร ว ัด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร ศึ กษ า  ห น่ ว ย ท่ี  3. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. นนทบุรี; 2537. 

8. วรรณลดา  กล่ินแกว้. ปัจจยัทางการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุข จังหวดัอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ส า ธ า รณ สุ ขศ า สต รมห าบัณ ฑิ ต .  ส า ข า วิ ช า ก า รส า ธ า รณ สุ ข  บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย . 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2552. 

 9. สุรัตน์  ธงภกัด์ิ. ปัจจยัการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานโครงการ
เมืองไทยแข็งแรง ของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัชยัภูมิ. การศึกษาอิสระ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย . 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2550 

10. ชูวิทย ์ ช านิงาน. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบขอ้มูลข่าวสาร HCIS ของศูนยสุ์ขภาพชุมชน 
จงัหวดัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 
บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2559. 

11. รัตติกาล  จนัทวงค.์ ประสิทธิผลการด าเนินงานอนามยัแม่และเด็กของศูนยสุ์ขภาพชุมชน ในจงัหวดั
พิจิตร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) . สาขาวิชาเอกบริหาร
สาธารณสุข บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัมหิดล; 2554. 

12. จิตราภรณ์  แสงรุ่งนภาพรรณ. ปัจจยัการบริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเฝ้า
ระวงัทางระบาดวิทยา ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จงัหวดันครราชสีมา. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บณัฑิต
วทิยาลยั. มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2549. 

 


