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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาความรูเกี่ยวกับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ทัศนคติ

ตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน 
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศูนยสุขภาพชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานี
อนามัย จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 150 คน เก็บขอมูลโดยใหเจาหนาที่สาธารณสุข ตอบแบบสอบถามใน
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในระดับต่ํา รอยละ 40.7 มีทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 70.0 มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.0 และ
มีความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับนอย รอยละ 63.3 ปจจัยที่มีผลตอ
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ไดแก แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชน และทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ซ่ึงทั้งสองปจจัยสามารถ
รวมกันทํานายความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนได รอยละ 58.2 โดยแรงจูงใจในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการทํานาย ซ่ึงสามารถทํานายได รอย
ละ 51.1 และทั้งสองปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนที่พบมากที่สุด ไดแก การมีงานประจํา
มากและเปนภาระตอเนื่องจึงไมสามารถพัฒนางานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนได และมีจํานวนบุคลากรนอย
เมื่อเปรยีบเทียบกับปริมาณงาน 
 
คําสําคัญ: ความพรอม / ศูนยสุขภาพชุมชน / แรงจูงใจ / ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน /  
               ทัศนคติตอการดําเนินงาน 
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Readiness of Health Officer for the Primary Health Care Unit Standard 
in Samutsongkhram Province 

 

Piyathida  Tridech*** Piyawat Arammuang††† Wongdyan Pandii‡‡‡ Somporn Netirattakorn§§§ 

 

ABSTRACT 
This descriptive research aimed to study knowledge, attitude, motivation, readiness and 

related factors, as well as problems and difficulties regarding work implementation based on the 
Primary Health Care Unit Standard of health officers in Samutsongkhram province. A total of 150 
health officers at primary care units (PCUs)  in Samutsongkhram province were the studied samples. 
Data collection was conducted from 31th October to 30th November, 2006 by using questionnaires. 
Descriptive statistics and stepwise multiple regression were applied for data analysis. 

Results showed that most health officers (40.7%) in Samutsongkhram province had a low 
level of knowledge about the Primary Health Care Unit Standard.  More than two thirds of them 
(70.0%) had both motivation and attitude towards work implementation based on the Primary Health 
Care Unit Standard at a moderate level. However, more than half of them or 63.3% had a low level of 
readiness for work implementation based on the Primary Health Care Unit Standard. It was found 
that motivation and attitude were the crucial factors affecting work implementation based on the 
Primary Health Care Unit Standard. These two factors can determine readiness for work 
implementation based on the Primary Health Care Unit Standard and the power of prediction was 
58.2%. Motivation on work implementation according to the Primary Health Care Unit Standard was 
the most powerful factor for anticipation with the power of prediction of 51.1%. Both factors were 
positively related to readiness for work implementation based on the Primary Health Care Unit 
Standard. A continuous workload and insufficient health officers were commonly found and 
remained a serious problem in PCUs. As a result, it is difficult to develop or improve their work 
implementaion to reach the set standard. 
 
Key Words: Readiness / Primary Health Care Unit / Motivation / Knowledge about  
                      Standard of Health Care Unit / Attitude towards Work Implementation 
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บทนํา 
  กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญในการ
ดําเนินงานดานบริการระดับปฐมภูมิโดยมีการจัดตั้ง
ศูนยสุขภาพชุมชนขึ้นอยางกวางขวางทั่วประเทศ1 ซ่ึง
ศูนยสุขภาพชุมชนมีบทบาทสําคัญในการเปนหนวย
บริการที่อยู ใกลชิดกับประชาชน  โดยประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว บุคลากร
ในศูนยสุขภาพชุมชนจะเปนผูที่ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน สําหรับการจัดตั้ง
ศูนยสุขภาพชุมชนนั้น จะดําเนินการโดยพัฒนามาจาก
สถานีอนามัยที่มีความพรอมตามรูปแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด และเพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนย สุขภาพชุมชนมีทิศทางที่ชัด เจน  มี คุณภาพ
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดใหมี
มาตรฐาน ศูนยสุขภาพชุมชนขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของสถานีอนามัย แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากการดําเนินงานนี้เปนการพัฒนาแนวใหม ยอม
ไม เหมือนกับสภาพการทํางานเดิม  จึงทําใหพบ
อุปสรรคมากมายในการดําเนินงานระยะแรก  ซ่ึง
อุปสรรคสําคัญที่ตองเผชิญ  คือ  แรงตานตอการ
เปลี่ ยนแปลง  ซ่ึ งอาจ เกิดจากความกลั วตอการ
เปลี่ยนแปลง ความไมพรอมในดานตาง ๆ เชน การขาด
องคความรูที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ  การขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรูในการดําเนินงาน รวมถึงระบบ
บริหารจัดการที่ตองเปลี่ยนแปลง2 ดังนั้นความพรอมจึง
เปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ  

จั งหวัดสมุทรสงคราม  ได เริ่ มดํ า เนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนมาตั้งแตป พ.ศ.2544 โดย
สถานีอนามัยทั้งหมด จํานวน 50 แหง ไดดําเนินการพัฒนา
งานตามมาตรฐาน ศูนยสุขภาพชุมชนอยางตอเนื่องมาเปน
ระยะ แตจากการสรุปผลการประเมินรับรองศูนยสุขภาพ
ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ในป พ.ศ.2549 พบวามี
สถานีอนามัยเพียง 22 แหง หรือรอยละ 44.0 เทานั้น ที่ผาน
การประเมินรับรองมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน3 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการที่ทําใหการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของสถานีอนามัยใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  สวนใหญนั้นยังไมประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากความพรอมใน
การดําเนินงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพรอม
ในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้อาจเปนประโยชนเพื่อใชในการปรับปรุง
ดานการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชน อีกทั้งเพื่อเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนในโอกาสตอไป 

 
วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา กลุม
ตัวอยาง คือ เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจํา
สถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 150 
คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเปนสัดสวนกับ
ขนาดประชากร (Proportional to size) โดยกําหนด
จํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขที่จะเปนกลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนของเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งหมดที่อยูใน
แตละอําเภอ จากนั้นสุมเลือกเจาหนาที่สาธารณสุขมา
เปนกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
ดวยวิธีการจับฉลากแบบไมแทนที่ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 
ผล 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.7 
มีอายุระหวาง 30 – 39 ป รอยละ 41.3 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตร ีรอยละ 82.0 สมรสแลว รอยละ 72.7 
รายไดเฉลี่ย 18,712.40 บาท ตอเดือน ปฏิบัติงานใน
อําเภอเมืองฯ รอยละ 42.0 ดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนมากที่สุด รอยละ 38.7 มีอายุ
ราชการเฉลี่ย 16.3 ป ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยทีเ่ปน
หนวยบริการปฐมภูมิรอง รอยละ 64.0 โดยสวนใหญ
ไดรับการอบรมเรื่องการบริการใหคําปรึกษามากที่สุด 
รอยละ 86.0 รองลงมา ไดแก เรื่องการใหบริการแบบ
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องครวม รอยละ 66.7 การประเมินสภาวะสุขภาพ
ครอบครัว รอยละ 56.0 และเรื่องการวางแผนแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์  รอยละ  54.0 สวนหัวขอการอบรมที่
เจาหนาที่สาธารณสุขไดรับการอบรมนอยที่สุด ไดแก 
เรื่องการคิดตนทุนบริการ ซ่ึงมีเพียงรอยละ 18.7  

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน พบวา
เจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 40.7 มีความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับต่ํา รองลงมา 
มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 38.7 และมีความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับสูง รอยละ
20.6 ซ่ึงเมื่อพิจารณาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชนของเจาหนาที่สาธารณสุขเปนราย
ขอคําถาม พบวาจากขอคําถามทั้งหมด จํานวน 15 ขอ มี
ขอคําถาม จํานวน 9 ขอ ที่เจาหนาที่สาธารณสุขมากกวา
รอยละ 60 ตอบคําถามไดอยางถูกตอง โดยขอคําถามที่
เจาหนาที่สาธารณสุขตอบถูกตองมากที่ สุดไดแก 
ความรู เกี่ยวกับรูปแบบบริการแบบองครวมตามที่
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนกําหนด  รอยละ  96.0 
รองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกับองคประกอบของแฟม
สุขภาพประจําครอบครัว รอยละ 88.7 และในสวนขอ
คําถามที่เจาหนาที่สาธารณสุขตอบถูกตองไมถึงรอยละ 
60 มีจํานวน 6 ขอ ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถาม 
พบวาขอคําถามความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดบริการ
ในชุมชนของศูนยสุขภาพชุมชน มีเจาหนาที่สาธารณสุข
ตอบถูกตองเพียง รอยละ 16.0 เทานั้น รองลงมา คือ 
ความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลของผูรับบริการในศูนย
สุขภาพชุมชน ตอบถูกตองรอยละ 30.0 ความรูเกี่ยวกับ
เกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัด ตอบถูกตองรอยละ 
30.7 ความรูเกี่ยวกับการ จัดทําบันทึกสุขภาพรายบุคคล
กลุมตาง ๆ ตอบถูกตองรอยละ 32.0 ความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบหลักของมาตรฐานดานบริการ ตอบ
ถูกตองรอยละ 53.3 และความรูเกี่ยวกับเกณฑการให
คะแนนประเมินรับรองมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน 
ตอบถูกตองรอยละ 56.7 

ทัศนคติตอการดําเนินงานมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน  พบวา  เจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญมี
ทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.0 รองลงมา มี
ทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในระดับไมดี รอยละ 18.7 และมีทัศนคติตอ
การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูใน
ระดับดีเพียงรอยละ 11.3 เทานั้น เมื่อพิจารณาทัศนคติ
ตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
ของเจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม
เปนรายขอ พบวาสวนใหญมากกวารอยละ  70 มี
ความรูสึกเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งในขอคําถาม
ทัศนคติเชิงบวก แตมีเพียงบางสวนเทานั้นที่มีความรูสึก
เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งนอยกวารอยละ 50 ในขอ
คําถามเกี่ยวกับความพรอมในการดําเนินงานของทีม
สุขภาพ ซ่ึงเห็นดวยเพียงรอยละ 32.0 เทานั้น สวนขอ
คําถามเกี่ยวกับผูประเมินวาเปนผูมีความรูความ 
สามารถในเรื่องที่จะประเมินเปนอยางดี เห็นดวยเพียง
รอยละ  32.0 ขอ คํ าถาม เกี่ ย วกับการได รับการ
สนับสนุนและชวยเหลือในเชิงวิชาการจากผูบังคับ 
บัญชา เห็นดวยเพียงรอยละ 44.7 และขอคําถาม
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน สามารถแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชนได 
เห็นดวยเพียงรอยละ 48.7 สวนขอคําถามทัศนคติเชิง
ลบ พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขมีความรูสึกเห็นดวยใน
ขอคําถามเกี่ยวกับคูมือมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนมี
เนื้อหาที่เขาใจยาก การจัดทําแฟมครอบครัวเปนการ
เพ่ิมภาระงาน รวมทั้งคิดวาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม  
ผูประเมินก็จะประเมินใหผานเอง รอยละ 56.0, 54.0 
และ 37.3 ตามลําดับ 

แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชน พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญ
มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชนอยูในระดับ ปานกลาง รอยละ 70.0 
รองลงมา มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับนอย รอยละ 15.3 และ
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มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในระดับมาก  รอยละ  14.7 เมื่อพิจารณา
แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน ของเจาหนาที่สาธารณสุขเปนรายขอ พบวา 
มากกวารอยละ 50 มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในชวงมากถึงมากที่สุด 
แตมีบางขอคําถามที่เจาหนาที่สาธารณสุขมีแรงจูงใจ
ในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยู
ในชวงนอยถึงนอยที่สุด โดยเปนประเด็นเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รอยละ 46.0 
ประเด็นเรื่องเงินคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
บุคลากรอื่นในสังกัดเดียวกัน รอยละ 37.4 ประเด็นเรื่อง
การไดรับคํายกยอง ชมเชยจากการปฏิบัติงาน รอยละ 
34.0 และประเด็นเกี่ยวกับการไดรับเงินสวัสดิการและ
คาตอบแทนตาง ๆ อยางลาชา รอยละ 31.4 

ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชน พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญ มี
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชนอยูในระดับนอย รอยละ 63.3 รองลงมา มี
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 34.0 และมีความ
พรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
อยูในระดับมาก เพียงรอยละ 2.7 เทานั้น เมื่อพิจารณา
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนของเจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม
เปนรายขอ พบวาสวนใหญมากกวารอยละ 60.0 มีความ
พรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในชวงปานกลางถึงมากที่สุด แตมีบางขอที่
เจาหนาที่สาธารณสุขมีความพรอมในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในชวงนอยถึงนอย
ที่สุด โดยเปนความพรอมเกี่ยวกับการให บริการของทมี
สุขภาพอยางตอเนื่องเปนทีมประจํา รอยละ 52.0 ความ
พรอมเกี่ยวกับการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชน
ในการจัดทําและวิเคราะหแฟมชุมชน รอยละ 44.0 
ความพรอมเกี่ยวกับการไดรับสนับสนุนสมุดบันทึก
สุขภาพรายบุคคล รอยละ 42.0 ความพรอมเกี่ยวกับการ

สนับสนุนงบประมาณตามปริมาณประชากรที่
รับผิดชอบ รอยละ 34.7 

การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบวา ตัว
แปรที่สงผลตอความพรอมในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย สุขภาพชุมชนมี  2 ตัวแปร  ไดแก 
แรงจูงใจในการดําเนินงานตาม มาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน และทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชน โดยรวมกันอธิบายความพรอมใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุข ไดรอยละ 58.2 โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในการทํานาย ซ่ึง
ทํานายไดรอยละ 51.1 

ด านปญหาอุปสรรคในการดํ า เนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของเจาหนาที่สาธารณสุข 
พบวาในดานบริการมีปญหาอุปสรรคในเรื่องงาน
ประจํามากและเปนภาระตอเนื่อง ทําใหไมมีเวลาใน
การพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนมากที่สุด รอยละ 73.3 รองลงมา คือ มีผูมาใช
บริการมาก ทําใหไมมี เวลาในการวางแผนจัดทํา
มาตรฐานงาน และผูรับบริการเรียกรองสิทธิผูปวย
มากเกินความจําเปนทําใหผูปฏิบัติงานลาํบากใจ รอยละ 
22.7 และ 21.3 ตามลําดับ ในดานบริหารจัดการ พบวา
มีปญหาอุปสรรคในเรื่องจํานวนบุคลากรมีนอยเมื่อ
เที ยบกับปริมาณงานที่ต องปฏิบัติ  รอยละ  44.7 
รองลงมา คือ ทีมสุขภาพไมไดลงมาปฏิบัติงานตอเนื่อง
ในพื้นที่ และผูประเมินมีมาตรฐานในการประเมินงานที่
ไมแนนอน รอยละ 38.7 และ 30.7 ตามลําดับ สวนใน
ดานวิชาการ พบวา มีปญหาอุปสรรคในเรื่องมาตรฐาน
งานบางขอเกินความจําเปนสําหรับการนําปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ เชน การจัดทํานวตกรรมในหนวยงาน รอยละ 
22.7 รองลงมา คือ เจาหนาที่ขาดองคความรูเรื่อง
ระเบียบวิธีการวิจัย และขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การทําวิจัย รอยละ 20.0 และ 14.0 ตามลําดับ 
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วิจารณ 
 จากการวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัด
สมุทรสงคราม สวนใหญมีความพรอมในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับนอย รอย
ละ 63.3 รองลงมามีความพรอมระดับปานกลาง และ
ความพรอมในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงอาจเปนเพราะวา
การถายทอดองคความรูสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือ
พัฒนางานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงครามนั้น อาจจะยังไมครอบคลุมเจาหนาที่
สาธารณสุขทุกคน โดยในแตละสถานีอนามัยจะมี
เจาหนาที่สาธารณสุขเพียงบางสวนเทานั้น ที่ไดเขารับ
การอบรมถายทอดความรูที่จําเปนสําหรับใชในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงผูที่เขารับการอบรมสวนใหญจะเปนผูที่
ดํารงตําแหนงนักวิชาการ สาธารณสุขและพยาบาล
วิชาชีพ ซ่ึงอาจสงผลใหเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไมไดเขา
รับการอบรมขาดความรูความเขาใจในแนวทางการ
ดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนางานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชน ซ่ึงเมื่อพิจารณารวมกับหลักวิชาการที่ บุญเลิศ 
ไพรินทร และอุทัย หิรัญโต อางในสมพร เนติรัฐกร4 
กลาววา การอบรมเปนการพัฒนาความรู ก็ยิ่งชัดเจนวา
การที่เจาหนาที่สาธารณสุขไมไดเขารับการอบรมหรือ
ขาดความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพ  ชุมชนที่ถูกตองนั้นจะสงผลถึง
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนดวย ทั้งนี้อาจพิจารณาไดจากปจจัยดานความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน จากการวิจัยน้ีที่
พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชนอยูในระดับต่ําถึง รอยละ 40.7 อีกทั้ง
ยั งพบว า เจ าหน าที่ สาธารณสุขมีทัศนคติต อการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน และมี
แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง โดยจากการหาความ 
สัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน ศูนยสุขภาพชุมชนกับความพรอมในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย สุขภาพชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุข พบวา ทัศนคติตอการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชน ซ่ึงหมายความวาเจาหนาที่สาธารณสุขที่
มีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชน ก็จะสงผลที่ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข
มีความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชนมากขึ้นดวย สวนดานแรงจูงใจในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน พบวา มี
อิทธิพลเชิงบวกตอความพรอมในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ซ่ึงหมายความวาเจาหนาที่
สาธารณสุขที่มีแรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย สุขภาพชุมชนมากก็ จะส งผลให เจ าหน าที่
สาธารณสุขมีความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชนมากขึ้นดวยเชนกัน จึงกลาวไดวา
แรงจูงใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพ
ชุมชนและทัศนคติตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
สุขภาพชุมชน มีความสําคัญอยางมากตอความพรอมใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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