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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร และ      

2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดาน

องคการ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม จํานวน 268 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม

สัดสวนจําแนกตามรายอําเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 

0.67 ถึง 1.00 และคาความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบวา 

1. ระดับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประกอบดวย 

คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา ตําแหนง รายได ประสบการณในการทํางาน การไดรับการยอมรับ

นับถือ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบายการปฏิบัติงาน การฝกอบรม คาตอบแทน และสวัสดิการตางกัน มีระดับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บุคลากรสาธารณสุข  สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 

 

This research aimed to: 1) study the level of public health performance efficiency of public health 

personnel; and 2) compare the level of public health performance efficiency of public health personnel 

as classified by personal factors and organizational factors. The research sample was 268 public health 

personnel in Nakhon Pathom public health office derived by proportional stratified random sampling as 

distributed by district. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher with 

the IOC content between 0.67 and 1.00. The internal consistency reliability coefficient of the questionnaire 

was 0.90. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis 

of variance. 

The findings of this research were as follows: 

1.  Overall and in specific aspects, the performance efficiency of public health personnel was at 

a high level. These aspects were work quality, timely operation, and performance results.  

2.  The public health personnel with differences in gender, age, place of living, educational level, 

position, income, work experience, acceptance, work progression, work policy, training, and compensation 

and benefit had different level of public health performance efficiency with statistical significance at .05. 

 

Keywords: performance efficiency, health personnel, Nakhon Pathom Public Health Office 
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1. บทนํา 

  

ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็วและ

ซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแก

คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขาสู

สังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอการเคล่ือนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขณะที่โครงสรางการผลิตเปล่ียนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุง

สรางใหมีความรู ทกัษะและความชํานาญควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน

ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําใหงบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาดานอ่ืน ๆ ลดลง 

โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยาง

สมบูรณในป 2568 ขณะที่สัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอยางตอเน่ือง (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 2556: 16-17) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.  2560 – 2564 และนโยบายของ

รัฐบาลที่สําคัญ กําหนดใหมีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ มีการลงทุนดานสุขภาพ มีระบบสารสนเทศ สรางศูนยความเปนเลิศ

ในการบริการสุขภาพ มีอุปกรณทางการแพทย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ระบบสงตอ มีการ

วางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและทางการแพทย การกระจายแพทยสูชนบท การสรางขวัญกําลังใจ และความกาวหนา

ในอาชีพและคาตอบแทน รวมถึงการปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยเนนการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังบุคลากรสาธารณสุขและดานสุขภาพ ทั้งดานการผลิตและการพัฒนาบุคลากรดาน

สาธารณสุขอยางครบถวน ใหสอดรับกับวิวัฒนาการการพัฒนาสุขภาพระดับโลกและภูมิภาค สถานการณสุขภาพและแนวโนม

การเปล่ียนแปลงที่ทาทาย พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ ความปลอดภัยในสินคาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเขามาตรฐาน แนวโนม

การเจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอ สงผลตอภาระงบประมาณของภาครัฐและคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพ

อนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม (สมยศ  ศรีจารนัย, 2559: 13) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหนวยงานดานสาธารณสุขอําเภอ 7 แหง ไดแก อําเภอบางเลน 

อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมือง และอําเภอดอนตูม รวมทั้งหนวยงาน

ดานสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 135 แหง แยกตามรายอําเภอไดดังน้ี อําเภอบางเลน จํานวน 18 แหง 

อําเภอนครชัยศรี จํานวน 24 แหง อําเภอสามพราน จํานวน 22 แหง อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 5 แหง อําเภอกําแพงแสน 

จํานวน 24 แหง อําเภอเมือง จํานวน 31 แหง และอําเภอดอนตูม จํานวน 10 แหง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 

2557) จากการศึกษาผลการดําเนินงานของหนวยงานดานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ป 2557 พบวาไดมีการนําแนวทางการ

ใหบริการเชิงรุกในพื้นที่เพื่อตอบสนองเปาประสงคของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานการมีสวนรวมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมสรางความสมานฉันท และลด

ความขัดแยงที่มีความเห็นตางทางการเมือง โดยใชกลไกหนวยบริการดานสาธารณสุขและองคการภาคสวนตาง ๆ รวมบูรณาการ 

ในพื้นที่ แตประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในปจจุบัน ยังประสบปญหาในดานการบริหารงานบุคคล

อยูในหลายดาน โดยเฉพาะดานการปฏิบัติงานตามผลงาน ขาดคุณภาพของการทํางาน และปริมาณงานที่ออกมายังมีปริมาณ 

ที่นอยและไมชัดเจน ซ่ึงไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ระยะเวลาของการปฏิบัติงานยังไมมีความเหมาะสม มีการ

ปฏิบัติงานที่ไมทันทวงที ใชเวลายาวนานเกินไป กอใหเกิดความลาชาตอการใหบริการชวยเหลือผูปวย รวมทั้งการใชทรัพยากร 

บุคลากรยังขาดวินัยตอการประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา จนกอใหเกิดความส้ินเปลืองในเรื่องของวัสดุอุปกรณ ทําให

งานที่นําไปปฏิบัติน้ันไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเทาที่ควร ลักษณะการทํางานที่ออกมาไมมีประสิทธิภาพ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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นครปฐม, 2557: 112) จากสภาพปญหาทีก่ลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

  

1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  

2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลและองคการ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2538: 14) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไววา 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตอง รวดเร็ว และใชเทคนิคสะดวกสบายกวาเดิม ซ่ึงประสิทธิภาพในท่ีน้ีสามารถวัด

ไดหลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2539: 9) มิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก 

การใชทรัพยากร  คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด มิติของกระบวนการบริหาร 

ไดแก การทํางานที่ถูกตองไดตามมาตรฐานรวดเร็ว และใชเทคโนโลยีสะดวกกวาเดิม และมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การ

ทํางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลสําเร็จ ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและบริการเปนที่

ประทับใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ พนิดา  สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี ดานปริมาณผลงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา และผลสัมฤทธ์ิของงาน

ที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรเทาน้ันที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวน

บุคคลดานอายุ รายได และระยะเวลารับราชการมีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยสนับสนุน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชีพ และความผูกพันตอ

องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขาราชการไดรับการศึกษา การฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ควรจัดสวัสดิการ 

คาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดบุคลากรใหพอเพียงกับภาระงาน จากแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของไดกรอบแนวคิด ดังน้ี 
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                    ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

        

      

                                                                                        

                                                                  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยบุคลากรประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และบุคลากรประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้ง ส้ิน 

จํานวน 895 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2557) กลุมตวัอยาง จํานวน 268 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดของ

ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิแลวนํามาคํานวณสัดสวนจําแนกตามรายอําเภอ (Krejcie & Morgan, 1970 อาง

ถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน  2559 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สรางขอคําถามครอบคลุมและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค

โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC คัดเลือกเฉพาะคาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง 0.50 – 1.00 วิเคราะหความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีการของ Cronbach (พนิดา  สุทธิประทีป, 

2552) คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.90 คาเฉล่ีย เทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.49 และคา n เทากับ 50 ได

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและองคการ ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา 

ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดประสบการณในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบาย

การปฏิบัติงาน การฝกอบรม คาตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตัวเลือกมีลักษณะแบบ

เลือกตอบ วิเคราะหโดยคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยคุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่

ปจจัยสวนบุคคลและองคการ 

  

1. ปจจัยสวนบุคคล 

     - เพศ 

    - อาย ุ

    - ภูมิลําเนา 

    - ระดับการศึกษา 

    - ตําแหนง 

    - รายได 

    - ประสบการณในการทํางาน  

   -  การไดรับการยอมรับนับถือ 

    - ความกาวหนาในการทํางาน 

2. ปจจัยดานองคการ   

    - นโยบายการปฏิบัติงาน 

    - การฝกอบรม 

    - คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

 

- คุณภาพของงาน 

- ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  

- ผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน 
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ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตัวเลือกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบ Likert scales โดยคําตอบแตละขอเปนคําตอบแบบประเมิน 

5 ระดับ เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ สําหรับเกณฑใหคะแนนของแตละคําตอบ วิเคราะหโดยคาเฉล่ีย  ) X    (และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ทดสอบโดยใชคาที (t-test) สําหรับปจจัยดานเพศและภูมิลําเนา คาเอฟ (f-test) วิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (one way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล กําหนดไวที่ระดับ .05 และวิเคราะหความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยนํามาทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé (Scheffé Method) (อางถึงใน ประเสริฐศักดิ์ 

สุประภาส, 2552: 67) และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมไดแสดงความคิดเห็นโดยเปน

คําถามแบบปลายเปด  วิเคราะหเชิงเน้ือหา 

  

5. ผลการวิจัย  

 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สรุปไดดังน้ี 

 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 

67.90 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 32.10 มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 31.30 

รองลงมาเปนอายุ 41 – 50 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 24.50 อายุ ต่ํากวา 30 ปจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 22.90 

และอายุ 51 – 60 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 21.30 มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 482 คน คิดเปนรอยละ 

86.80 และมีภูมิลําเนานอกจังหวัดนครปฐม จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 13.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 412 คน 

คิดเปนรอยละ 74.20 รองลงมาเปนระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ระดับการศึกษา

ปริญญาโท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 9.20 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.10                   

มีตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 34.40 รองลงมาเปนนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 187 คน 

คิดเปนรอยละ 33.70 พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 25.60 เจาหนาที่บริหารงาน จํานวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 4.00 และเจาหนาที่การเงิน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ  2.30 มีรายไดต่ํากวา 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 245 คน 

คิดเปนรอยละ 44.20 รองลงมารายไดมากกวา 35,000 บาทตอเดือน จํานวน  122 คน คิดเปนรอยละ 22.00  รายได 30,001-

35,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 17.80 และรายได 25,001-30,000 บาทตอเดือน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 16.00 

มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 36.20 รองลงมามีประสบการณการทํางานนอยกวา 

10 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 31.90 ประสบการณการทํางาน 16 – 20 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 16.60 และ

ประสบการณการทํางาน 11 - 15 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 15.30 การยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ

ความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ดานปจจัยองคการ พบวา ดานนโยบายการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก การฝกอบรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และคาตอบแทนสวัสดิการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

ตามลําดับ 

2. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดาน

คุณภาพของผลงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก และดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยู

ในระดับมาก ตามลําดับ  

3.  เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา ตําแหนง รายได ดาน

ประสบการณในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตางกันจะมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนปจจัยขององคการของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบวา ดานนโยบายการปฏิบัติงาน ดานการ
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ฝกอบรม ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรสาธารณสุข ที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 

ตอนที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

1.1  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับพนิดา  สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหมีการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการบริการดานสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร จึงมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบแบบ

แผนตามที่หนวยงานกําหนดไว โดยมีผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังการ  ควบคุมดูแล ตรวจสอบถูกตองและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การใหคําชี้แนะขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา จัด

สวัสดิการและคาตอบแทน พัฒนาความรูและทักษะ และจัดกําลังคนใหเพียงพอตอภาระงานที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหการดําเนินงานดานการปฏิบัติงานสาธารณสุขบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน จึงทําใหบุคลากรมีอิสระและทัศนคติที่

ดีในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขไดดี จึงอาจทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรอยูในระดับมาก  

1.2  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงานมีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับจุไรรัตน  ธัญธรธนาสิทธ์ิ (2551: 

บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการนําผลงานไปใช อยูในระดับปานกลาง สําหรับดานคุณภาพของผลงาน

และดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก แตสอดคลองกับพนิดา  สุทธิประทีป 

(2552: บทคัดยอ) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ดานคุณภาพของผลงาน 

ความทันเวลาอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จ

เพื่อมุงสูสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความผูกพันตอองคการ ไดรับการศึกษา การฝกอบรม สัมมนา 

สวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม และการนําเทคโนโลยีสาระสนเทศ เรียนรูระบบออนไลน การประสานการดําเนินงาน

ผานทางระบบอินเตอรเน็ต จึงอาจทําใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในดานผลลัพธที่ไดในการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระหวางปจจัยสวนบุคคลและองคการกับระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

  2.1 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบวา เพศ ที่แตกตางกัน จะมี

ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสมชาย  

วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) พบวา ความแตกตางกันของเพศ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากความแตกตางทางเพศทําใหการแสดงออกทางพฤติกรรมและคิดตางกัน คือ เพศ

หญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนในการดํารงชีวิตประจําวัน มีแนวโนมการรับขอมูลขาวสารไดดี  ดานจิตใจมีความออนไหว

ตอการรับรูในสถานการณตาง ๆ คิดมาก ละเอียด รอบคอบและมีทัศนคติที่ดีตอการประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

คอนขางมากในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข จะเนนการจัดการเชิงรุกในชุมชน ซ่ึงบางครั้งอาจไมปลอดภัยตอบุคลากรเพศ

หญิง จึงอาจทําใหเพศตางกันจะมีระดับมีประสิทธิภาพตางกัน 

2.2  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกัน

จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
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อนุชา ยันตรปกรณ (2549: บทคัดยอ) พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากผูปฏิบัติงานที่มีอายุนอย จะมีพื้นฐานการรับรูและความเขาใจขาวสาร กฎระเบียบตาง ๆ คานิยมของสังคม การ

ตัดสินใจที่มีความแตกตางกันไปตามความคิดในแตละชวงอายุ จึงอาจทําใหอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.3  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนา พบวา ภูมิลําเนาที่แตกตาง

กันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั ้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน (ธัญญา ผลอนันต, 2546: 77-78) ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะ

สวนตัวที่เก่ียวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาที่ เชน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา พื้นเพ เปนตน พื้นเพหรือภูมิลําเนาจึงเปน

ตัวกําหนดลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงการปฏิบัติงานของบุคลากรตองดําเนินกิจกรรมในชุมชนการแสดงออกทางความคิด

ของบุคคลที่มีภูมิลําเนาตางกัน จึงอาจทําใหภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 2.4  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา ระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ สอดคลองกับสมชาย  วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของระดับการศึกษา มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความรู  ความคิด คานิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูที่มีระดับการศึกษาสูงผูมีระดับความคิดที่แตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษา

ที่ต่ํากวา แตทั้งน้ีผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือต่ํากวา ซ่ึงเปนสายงานระดับปฏิบัติงานตองผานการเรียนรู 

ผานการฝกฝนใหเปนคนดี มีความประพฤติที่ดี และนําองคความรูที่ไดรับมาสรางประโยชนตอตนเองและสวนรวม ดังน้ัน

บุคลากรซ่ึงสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จึงอาจทําใหระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีระดับ

ประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.5  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนง พบวา ตําแหนงที่แตกตาง

กันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ

สมชาย  วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวน

จังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของตําแหนง มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขจะมีความแตกตางกันตามวิชาชีพและมีความชํานาญ

เฉพาะดานตามตําแหนง ซ่ึงตําแหนงปฏิบัติการเปนตําแหนงทางวิชาการ คุณสมบัติผูดํารงตําแหนงน้ีตองมีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สวนบุคลากรที่อยูในตําแหนงปฏิบัติงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะทํางานในอยู ระดับลาง การ

มอบหมายงานในหนาที่รับความผิดชอบจะเปนงานไมยุงยากซับซอนในตัวบทกฎหมาย การปฏิบัติงานอยูภายใตการควบคุม

ของหัวหนางานอยางเครงครัด จึงอาจทําใหตําแหนงที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.6  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายได พบวา รายไดที่แตกตางกันจะ

มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภูวนัย  

เกษบุญชู (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาคที่1 พบวาปจจัยรายไดสงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่มีรายไดแตกตางกัน สวนใหญจะ

เปนผูที่มีอายุตัวและอายุการทํางานในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันโดยมีการกําหนดรายไดตามความรู ความสามารถ ตาม

ระเบียบขอบังคับ โดยตําแหนงและสายบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จึงอาจทําใหรายไดแตกตางกันจะมีระดับ

ประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.7  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณ พบวาประสบการณที่

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรแตกตางกัน ไมสอดคลองกับพนิดา  สุทธิ
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ประทีป (2552: บทคัดยอ) ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลารับราชการมีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรมีการทํางานอยางละเอียด รอบคอบ มีความ

สลับซับซอนและรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากร

สาธารณสุขมีการเรียนรูวิธีการและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทันตอเหตุการณและสถานการณดานสาธารณสุข 

เฉพาะการปฏิบัติงานในชุมชนซ่ึงอาศัยความคุนเคยและความสัมพันธเฉพาะตัวมากกวาประสบการณการทํางาน จึงอาจทําให

ประสบการณแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.8  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา 

การไดรับการยอมรับนับถือที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธวัชกุล ยุคลธรรม (2552: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร พบวาดานการไดรับการยกยองนับถือมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการยอมรับและไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา การไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงยอมรับนับถือจากเพื่อน

รวมงานและจากบุคคลภายนอก เม่ือบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชาและประชาชนในสังคม 

ทําใหสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ หากผูปฏิบัติงานไมไดรับการยอมรับและไมไดรับความไววางใจจาก

ผูบังคับบัญชาจะทําใหเกิดความเขมงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถแสดงศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน จึงอาจทําใหการไดรับการยอมรับนับถือแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

2.9  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา 

ความกาวหนาในการทํางานที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธนาภรณ  ลีสุริยาภรณ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความกาวหนาในงาน การปฏิบัติงาน

ของพนักงานมีความสัมพันธกับดานคุณภาพงานในทิศทางบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษัท 

เอส.แอล.พาราวูด จํากัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดฝกอบรม สัมมนาดูงาน การกําหนด

เกณฑในการเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น การเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนส่ิงที่ขาราชการมุงหวังในชีวิตการรับราชการ ซ่ึงเปนความม่ันคง

ในการดําเนินชีวิต การที่บุคลากรไดเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้นเปนส่ิงที่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังทําใหสังคมมีการยอมรับ จึงอาจทําให

ความกาวหนาในการทํางานแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

2.10 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานนโยบายการปฏิบัติงาน พบวา 

นโยบายการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภูวนัย เกษบุญชู (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองทัพเรือ ภาคที่ 1 พบวาปจจัยการปกครองบังคับบัญชาสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาค

ที่ 1 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซ่ึงมีการกําหนดโดยระดับบริหารไมไดมีการกําหนดโดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม จึงอาจทําใหนโยบาย

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.11 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานการฝกอบรม พบวาการฝกอบรม ที่

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคลองกับสมชาย วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวาการไดรับการฝกอบรม มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากการจัดฝกอบรมบุคลากรผูเขาปฏิบัติงานใหม การฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูรวมถึงการฝกอบรมเพื่อเปล่ียน

สายงานใหมเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผูที่เขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอจึงอาจทําใหการฝกอบรมแตกตางกัน

จะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 
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2.12 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา 

คาตอบแทนและสวัสดิการที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธวัชกุล  ยุคลธรรม (2552: บทคัดยอ) พบวาดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ที่แตกตางกันมี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุ งเทพมหานคร ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที ่

เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมถึงหนวยงานมีการจัดยานพาหนะ จัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ของสถานบริการหรือหนวยงานที่แตกตางกัน สงผลใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติงานอยางมี

ความสุข หากผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานลดนอยลง จึงอาจทําใหคาตอบแทน

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข ดานคุณภาพของผลงานควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น

สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง ดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุง

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงานตรง

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชจายงบประมาณในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดมากกวาปริมาณงานที่บุคลากรไดรับมอบหมาย โดยจัดใหมีการอบรมและพัฒนาความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการมีผลตอประสิทธิภาพในดานผลผลิตโดยตรงใหกับบุคลากร รวมทั้งคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 

7. ขอเสนอแนะ  

 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ

เพื่อใหไดผลงานมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วทันตอเหตุการณในปจจุบันโดยเปนไปตามระเบียบแผนที่ไดกําหนดไว

สงเสริมพัฒนาใหบุคลากรปฏิบัติงานทันเวลา รวดเร็วในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข บริหารจัดการดานงบประมาณที่ไดรับ รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการอยาง

ถูกตอง โปรงใส และเปนไปตามกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คํานึงถึงความคุมคาในการใชงบประมาณที่ ไดรับการ

สนับสนุนเพื่อใชในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลสําเร็จ 

ทันเวลา สรางจิตสํานึกทีดีตอการปฏิบัติงานและบริการเปนที่ประทับใจแกผูมารับบริการ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรได

ฝกอบรม เพิ่มศักยภาพในการทํางาน พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรใฝหา

ความรูทั้งทางดานทฤษฎีและทางดานกิจกรรมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน

ใหมากขึ้น สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยเนนความสําคัญและตระหนักในงานที่ไดรับมอบหมาย อันสงผลใหการปฏิบัติงาน

บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหทุกหนวยงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดและเร็ว มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหบุคลากรใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานระหวางหนวยงาน กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับลูกจางชั่วคราวและ

ลูกจางประจํา และใหมีการเพิ่มหรือขยายกรอบอัตรากําลังใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น   

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยการ

เพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณ เพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึก ทําใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น  
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