
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกับประสิทธิผล 
การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 

The Relationship between Work Performance Competency of 
Personnel and the Effectiveness in the Management of District 

Public Health Offices in Roi Et Province 
 

ศุภกฤต  คชพรม1 และ สุรศักดิ์  ชะมารัมย์2 
 

1,2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
1Email : supagrit431@outlook.com ; 2Email : surasakchamaram@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด และ 4)ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 286 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีกับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
ในระดับปานกลาง (r=.65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
และควรมีการจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงานท่ีท า 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลการด าเนินงาน, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to study 1) the level of the effectiveness in the 
management of District Public Health Offices in Roi Et Province, 2) the level of work performance 
competency of personnel of District Public Health Offices in Roi Et Province, 3) the relationship between 
work performance competency of personnel and the effectiveness in the management of District Public 
Health Offices in Roi Et Province, and 4) the recommendations for improvement of the effectiveness in 
the management of District Public Health Offices in Roi Et Province. The samples were 286 officials of 
District Public Health Offices in Roi Et Province. The research instrument was questionnaire. Statistical tools 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and 
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content analysis to analyze qualitative data. The research main findings revealed that; 1) the effectiveness 
in the management of District Public Health Offices in Roi Et Province, as a whole and each aspect, was at 
a high level, 2) the work performance competency of personnel of District Public Health Offices in Roi Et 
Province, as a whole and each aspect, was at a high level, 3) the relationship between work performance 
competency of personnel and the effectiveness in the management of District Public Health Offices in Roi 
Et Province was positive at the medium level (r= .65) which was statistically significant at the .01 level, 
and 4) the recommendations for improvement of the effectiveness in the management of District Public 
Health Offices in Roi Et Province mainly included; the organization should encourage personnel to accept 
the options among them and put the right human resources into the right jobs. 
Keywords: Work Performance Competency, Management Effectiveness, District Public Health Offices 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
ก้าวสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์กรใดก็ตามที่มี
ทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถสูง     
ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การมุ่งเน้น
ด้านความรู้ ทักษะความช านาญ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท าให้มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อสร้างศักยภาพของ
ระบบราชการไทยรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และ
ยกระดับขีดความสามารถตลอดจนมาตรฐานของ          
การท างานให้เทียบเท่าสู่สากล แนวคิดเรื่อง สมรรถนะใน
การท างานของบุคลากรจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง  
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้มีความ
พร้อมทั้ งทางด้ านความรู้  ทักษะความสามารถและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อต าแหน่งงานนั้นๆ ในการท างาน
ทัศนคติ และแรงกระตุ้นในการท างานจะต้องมีให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่สามารถใช้ท านาย
ความส าเร็จในการท างานได้ดี สมรรถนะต้องพัฒนาสั่งสม
มาจากความรู้ทักษะและบุคลิกภาพ [1] 
 การปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้นั้น สมรรถนะเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด ส าหรับการปฏิบัติงานประกอบกับในประเทศไทยมีผู้
ศึกษาเรื่องนี้น้อยมากและไม่ได้ให้ความส าคัญในการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยมีการศึกษาเฉพาะบางหน่วยงานและใช้
แนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมอง โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
สาธารณสุขมากกว่า 1,000 คน ซึ่งมีสมรรถนะหลักทาง

สาธารณสุขที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณจ านวน 8 ด้าน การประเมินสมรรถนะจะท าให้รู้ว่า
เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะอยู่ในระดับใดและมีจุดอ่อน จุดแข็ง 
ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วย
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวระมัดระวังและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนการน าไปใช้ในการ
วางแผนทรัพยากรและวิธีการพัฒนาสมรรถนะทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
พัฒนาศักยภาพในภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสุขภาพใหม่ คือ การเร่งผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ก าลังคนด้านสุขภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทีมีเป้าประสงค์
ในการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างาน
ให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าสากล บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานปฐมภูมิจึงนับเป็นกลไกลก าลังคนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ีและในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ทักษะ หรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้ปฏิบัติงานสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้นโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งนี้  การพัฒนาขีด
ความสามารถที่จ าเป็นนั้นเป็นมาตรการหนึ่ งในการ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐซึ่งปัจจุบันได้มีความพยายามก าหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการไทยเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งที่
จัดว่าเป็นระบบการบริหารราชการบุคคลที่ใช้สมรรถนะเป็น
พื้นฐาน การพัฒนาระบบสมรรถนะจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการปรับปรุง
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คุณภาพของข้าราชการตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ใช้สมรรถนะอย่างสัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในการท างานให้
ประชาชน การท างานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความ
รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของสั งคมและ
ประชาชนต่อไป [2] 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน าข้อมูลการวิจัย
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานปฐมภูมิให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิด  
ผลลัพธ์ที่ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 20 อ าเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด จ านวน 1,001 
คนค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่  ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 286 คน
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) เพื่อหา
สัดส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากร
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แต่ละ
แห่ง จากนั้นพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method) 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaires) แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้คือ  
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        
ซึ่งลักษณะค าตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list)  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีข้อค าถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) ได้
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดจ านวน 59 ข้อ 
เท่ากับ .98 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีขั้นตอนในการด าเนินการโดยขอหนังสือจาก     
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย
จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จัดส่งหนังสือขออนุญาต พร้อมแบบสอบถามไป
ให้กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถาม
ตามที่อยู่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกอ าเภอ โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไป
พร้อมกับแบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถาม
ทั้งหมดจ านวน 286 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
และน าแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
และแปรผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ พร้อมทั้ง
ค าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดน ามาจัดระเบียบ
ข้อมูลแยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ใน
รูปแบบการพรรณนาบรรยาย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าเอาโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปมาใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือ 1) การวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนของความคิดเห็นใน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดย ใ ช้การวิ เ ค ร าะห์ หา
ความสัมพันธ์ โดยใ ช้การวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีอายุโดยเฉลี่ย 41-45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.40 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
70.60 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรมีากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.50 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 และมีประสบการณใ์นการท างาน มากกว่า 
10 ปี ขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.30 
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ด้ านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตามล าดับ มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังน้ี 
  4.2.1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการซึ่ง
ก าหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมาได้แก่ มีระดับความส าเร็จของการปฏิบัติ
ราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 4.2.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  มีการ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รองลงมาได้แก่ มีการ
บรรลุระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับบริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
บรรลุระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2.3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
การลดขั้นตอนการให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและสามารถให้บริการครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพในระยะเวลาที่ลดลง รองลงมาได้แก่ มี
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการท างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
ปรับปรุงให้มีกระบวนการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเกิด
ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปกับประโยชน์ที่
ได้รับสูงสุด 
  4.2.4 ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบรรลุระดับ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ มีความต่อเนื่องของการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายใน
องค์กร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ การบรรลุระดับ
ความส าเร็จและคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวางแผน
การเงินและการจัดการ ด้านการวิเคราะห์และการ
ประเมิน ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการจัดท า
นโยบายและการวางแผนงานโครงการ  ด้านความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน
วิชาการทางสาธารณสุขพ้ืนฐาน ตามล าดับ มีรายละเอียด
ในแต่ละด้านดังน้ี 
  4.3.1 ด้านวิชาการทางสาธารณสุขพื้นฐาน พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
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เจ้าหน้าที่สามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ภายใต้บริบทของพื้นที่ รองลงมาได้แก่ ความสามารถระบุ
และสืบค้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน       
เชิงวิชาการในการศึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยพื้นฐานในงานสาธารณสุข  
  4.3.2 ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความสามารถก าหนดปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลภายใต้
ข้อจ ากัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ ความสามารถแปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  4.3.3 ด้านการจัดท านโยบายและการวางแผน
งานโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสามารถแปลงนโยบายให้เป็น
แผนงาน/โครงการส าหรับน าไปปฏิบัติ รองลงมาได้แก่ 
ความสามารถจัดท านโยบายสุขภาพได้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และข้อที่มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด ได้แก่ 
ความสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัญหาสุขภาพ 
งบประมาณการบริหารงาน สังคมและการเมืองที่มีกับ
นโยบายสุขภาพแต่ละนโยบาย 
  4.3.4 ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เ ป็ น ร า ย ข้ อ พ บ ว่ า  ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด ไ ด้ แ ก่ 
ความสามารถประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถเตรียมชุมชนเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขให้ประสบความส าเร็จ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ ความสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 
  4.3.5 ด้านการสื่อสาร พบว่า  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความสามารถสื่อสาร
อย่างชัดเจน กระชับ ทั้งการเขียนและการพูด และ
ความสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือ
เครือข่ายชุมชนเพื่อการสื่อสารข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ ความสามารถเป็นผู้น าและมีส่วน

ร่วมในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะให้เห็นประเด็นทาง
สุขภาพของกลุ่มนั้น ๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
ความสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักการทางสถิติและ
วิทยาศาสตร์ 
  4.3.6 ด้านความเข้าใจวัฒนธรรม พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา   
แยกเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ความสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม รองลงมาได้แก่ ความสามารถเข้าใจถึงความ
หลากหลายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถระบุปัจจัย
ทางวัฒนธรรมทางสังคมและพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ
การจัดบริการสาธารณะ 
  4.3.7 ด้านภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ความสามารถส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ความสามารถระบุ
ปัจจัยภายใน ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นของหน่วยบริการ และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
  4.3.8 ด้านการวางแผนการเงินและการจัดการ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
ได้แก่ ความสามารถจัดท าและน าเสนองบประมาณ      
ในการพัฒนางานสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถบริหารจัดการโครงการ
ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ได้แก่ ความสามารถจัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย “สมรรถนะ
การปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่ กับประสิทธิ ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก” ใช้การวิเคราะห์     
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) พบว่า สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
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ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.65) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้
 4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดรอ้ยเอ็ด ได้แก่ ควร
ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย จัดสรรบุคลากรให้ตรง
กับงานที่ท า  ส ารวจการรับข้อมู ล -ส่ งข้อมูล ให้ทัน
เหตุการณ์ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของ
สาธารณสุขอ าเภอและข่าวสารเรง่ด่วน โดยที่ควรจะมีการ
โทรติดต่อประสานงาน 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายไว้ในท่ีนี้ดังน้ี 
 5 .1  จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ าประสิทธิ ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร 
และด้านที่มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ด้ านประสิทธิผล       
ตามพันธกิจ ตามล าดับ ทั้งนี้  เนื่องจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานที่
ประสบความส าเร็จด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่ม
ภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการ
สุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการจัดบริการ
สุขภาพ ระบบสุขภาพของประชาชน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและได้รับบริการจาก
หน่วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บุคลากรสาธารณสุข ทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  ได้มีส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนาผู้น าแนวใหม่ฯ สามารถสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้และศาสตร์ด้านการบริหารได้อย่างเต็ม
ความสามารถ พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค โดยพัฒนา และถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยกีารสง่เสรมิสขุภาพ การควบคุมโรค 
เพื่อน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ  

 ผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล 
เจียมจิตร [3] ที่ท าการวิจัย เรื่ องประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของห้องสมุดกลาง พบว่า ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของห้องสมุดกลางทุกด้านในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวางแผนการเงิน
และการจัดการ ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน      
ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการจัดท านโยบายและ
การวางแผนงานโครงการ  ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรม 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวิชาการทาง
สาธารณสุขพื้นฐาน ตามล าดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน    
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็น
หน่วยงานราชการซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
มีบทบาทและภารกิจหลักคือ การพัฒนาระบบสุขภาพที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาค โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
นโยบายทิศทางการวิจัยและการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีอ านาจ
หน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรคภัย ฟื้นฟูสมรรถภาพและงานอื่นตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ. 2545) โดยเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้ก าหนดไว้ 8 ด้านคือ ด้านวิชาการทางสาธารณสุข
พื้นฐาน ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน ด้านการ
จัดท านโยบายและการวางแผนงานโครงการ ด้านการ
ปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการสื่อสาร ด้านความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ด้านภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ 
ด้านการวางแผนการเงินและการจัดการได้เป็นอย่างดี  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธัส 
ว ันแอเลาะ [4] ที่ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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เอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
สมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง  
 5.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด า เนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอในจั งหวัดร้อยเอ็ดมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เนื่องจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตนตามหลักสมรรถนะของหน่วยงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ท า
ให้สามารถจัดท าและน าเสนองบประมาณในการพัฒนา
งานสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ  สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  นอกจากนั้นยังสามารถแปลงนโยบายให้เป็น
แผนงานโครงการส าหรับน าไปปฏิบัติ ได้  จึ งท าให้
ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับสูง
ในด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการมี
ระดับความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
ซึ่งก าหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
ปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ในเรื่องการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ในเรื่องการลดขั้นตอนการให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึง
พอใจของผู้รับบริการและสามารถให้บริการครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพในระยะเวลาที่ลดลง และด้านการ
พัฒนาองค์กร ในเรื่องการบรรลุระดับคุณภาพของระบบ
สารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  
 ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยาลักษณ์ 
สงหมื่นไวย์ [5] ที่ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า 
สมรรถนะหลักโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 หน่วยงานควรมีการก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นของหน่วย
บริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของพื้นที่ที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
อธิบายโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ให้ครอบคลุม 
 6.1.2 หน่วยงานควรก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข รวมถึง
จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 6.1.3 หน่วยงานควรมีการจัดท านโยบายสุขภาพได้
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัญหาสุขภาพ งบประมาณการ
บริหารงาน สังคมและการเมืองที่มีกับนโยบายสุขภาพ   
แต่ละนโยบาย ทั้งนี้ควรมีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการก าหนดแผนงาน 
 6.1.4 หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการใช้
ทักษะด้านภาวะผู้น า การสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและเจรจาต่อรองเพื่อการสร้างความร่วมมือ
ของชุมชน และสามารถประสานงานกับองค์กรต่างๆใน
ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
ในพื้นที่ ทั้งนี้ควรจัดมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดี
ต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่น ประชุม สังสรรค์ เป็นต้น 
 6.1.5 หน่วยงานควรให้ความส าคัญต่อการใช้สื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือเครือข่ายชุมชนเพื่อ
การสื่อสารข้อมูลสุขภาพต่างๆที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตามหลักการทางสถิติและวิทยาศาสตร์ 
 6.1.6 หน่วยงานควรมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และใช้วิธีการที่เหมาะสมใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีภูมิหลังด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
 6.1.7 หน่วยงานควรมีการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่ยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมภายในองค์กรและชุมชน 
รวมถึงประสานงานกับกลุ่มต่าง  ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง 
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 6.1.8 หน่วยงานควรค านึงถึงการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ รวมถึงจัดท า
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
 6.1.9 หน่ ว ย งานควรจั ด ให้ มี ก า รติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุง
แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6.1.10 หน่วยงานควรมีการก าหนดระดับความส าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมถึง
ตระหนักและให้ความส าคัญของบุคลากรต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
 6.1.11 หน่วยงานควรใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด เพื่อให้สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้
ก าหนดไว้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วน และลดขั้นตอน
การให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และสามารถให้บริการครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพใน
ระยะเวลาที่ลดลง 
 6.1.12 หน่วยงานควรมีการเพิ่มระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความรู้
ภายในองค์กรให้สูงขึ้นโดยล าดับ รวมถึงจะต้องให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการน าสารสนเทศขององค์กรมา
ปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรขยายผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.2.2 ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในด้าน
วิชาการทางสาธารณสุขพ้ืนฐาน  
 6.2.3 ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดในด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 6.2.4 ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน 
 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ชุติมา ปัจญาพินิจนุกูร และคณะ, “การศึกษา

เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา
พยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์”, รายงานการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน,ี 2544. 

[2] ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, “Competency 
and Performance Management” สืบค้น
เมื่อ 24 มีนาคม 2559, สืบค้นจาก http://  
www.dms.moph.go.th/competency/index.php.   

[3] พรพิมล เจียมจิตร, “ประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของห้องสมุดกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” การ
ค้ น ค ว้ า แ บ บ อิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ะ ศ า ส ต ร  
มห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ส า ร ส น เทศ ศึ ก ษ า ,      
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 

[4] เมธัส วันแอเลาะ, “ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อสมรรถนะ
ของครู โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในระดับ
มั ธยมศึกษา เขตกรุ ง เทพฯและปริมณฑล ”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550. 

[5] กัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย์, “ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา”, 
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556. 


