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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงส�ำรวจครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
1) ความพร้อมของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล 2) ความคิดเห็นต่อปัจจัยใน
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของบุคลากร วิธีด�ำเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถามในกลุ่มบุคลากร จ�ำนวน 96 คน ในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 48 แห่งในจังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เพียรสัน ผลการวิจัย พบว่า 1) บุคลากรร้อยละ
63.12 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.00 อายุระหว่าง 35-44 ปี

ร้อยละ 60.41 มีประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 5 ปี ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมคือ ความพร้อมของการประเมินผล
กระทบด้ า นสุ ข ภาพขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในด้านการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอยูใ่ นระดับดีมาก
(3.58±0.39) และ 3) ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล
ของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการท�ำงานเป็นทีม
และด้านความก้าวหน้าในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของบุคลากรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract

The purposes of this survey study were:
1) to study the preparedness of health impact
assessment of local government organizations;
2) to examine the work ability of the personnel
and; 3) to identify the factors relating to their
work ability. The study conducted by interviewing
96 personnel in 48 local government organizations
in Phatthalung province. The data was collected
during September 2016-July 2017. The statistics for
data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and Pearson’s correlation. Results
showed that; 1) most personnel were female
(63.12%) and aged between 35-44 years (50.00%).
Most of them (60.41%) had worked for more than
5 years. In overall opinion, the availability of the

health impact assessment of local government
organizations was found to at the mederate level;
(2) the level of opinion about the factors in the
performance of personnel was at the very good
level (3.58±0.39); and (3) the personnel factors,
the work environment factors, team working,
and career advancement were significantly
related to the work ability at the 0.05 level.
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1. บทน�ำ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
จากการด�ำเนินกิจการและโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และเอกชน กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาค
ส่วนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ (เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย,
2557) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กร
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ ประชาชนและมีบทบาทส�ำคัญในการดูแล
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี โดยอาศัยกฎหมายหลายฉบับเป็นเครื่อง
มือในการด�ำเนินงาน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550) เป็น
กฎหมายส�ำคัญทีใ่ ห้อำ� นาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการบังคับใช้ เพื่อการดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัย
ของประชาชน กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมจึงเห็นความส�ำคัญ
ในการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health
Impact Assessment; HIA) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของท้องถิ่น การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด การพิจารณา
อนุญาตการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
ควบคุม และก�ำกับติดตามการประกอบกิจการฯ ซึง่ เป็นการ
ช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
ปัจจุบันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และเป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมทั้งในอ�ำนาจหน้าที่และอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนั้น การส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถอย่างเพียงพอ จะเป็น
แนวทางในการสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ (กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ให้มคี วามสอดคล้อง
กับสาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2554) โดยมีกรอบแนวคิดคือ การด�ำเนิน
งานการมุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งในเชิง
พืน้ ที่ เชิงประเด็น และกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม 7 ด้านคือ 1) คุณภาพ
อากาศ 2) น�ำ้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
5) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ 6) การจั ด การ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ
7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งส่งเสริม
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมีความส�ำคัญ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก
ทีท่ ำ� ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องการ
ได้ (Shen et al., 2009, Sekiguchi, 2013) ท�ำให้การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในหน่วยงานระดับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านบุคคลจึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
กล่าวคือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจะต้องมีความสามารถ ความช�ำนาญ
และสิ่งจูงใจ เพราะองค์ประกอบดังกล่าวจะน�ำไปสู่ผล
ของงานที่มีประสิทธิภาพ (Vroom and Deci, 1997)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสเตี ย รส์ (Steers, n.d.
อ้างถึงใน ฤทัยทิพย์ โพธิอ์ อ่ น, 2550) กล่าวว่า ปัจจัย 3 อย่าง
คือ ความสามารถ ลักษณะเฉพาะตัว (trait) และความ
สนใจของบุคคลจะเป็นตัวก�ำหนดสมรรถนะการท�ำงานของ
บุคคลในองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้
กับบุคลากร ขณะเดียวกันหากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ไม่เหมาะสม อาจน�ำไปสู่ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ
และส่งผลต่อการท�ำงานในที่สุด (สวรัตน์ สวชนไพบูลย์,
2548) ส�ำหรับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรพบว่า ถ้า
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรสูง อัตราการเปลี่ยนงาน
จะมีอัตราต�่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กรต�่ำ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) บุคลากรที่มีความ
ผูกพันกับองค์กรจะมีความรู้สึกรักองค์กร ภาคภูมิใจที่ได้
เป็นสมาชิก มีความรู้สึกร่วมกับองค์กร ท�ำตนเป็นสมาชิก
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ที่ดี (สุพานี สฤษฎ์วาณิช, 2549) มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงาน
ให้เกิดความส�ำเร็จต่อองค์กร (Charles, 2006) นอกจากนี้
ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็น
ทีม ซึ่งได้รับการยอมรับว่า ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การท�ำงานเป็นทีมที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นกับ
ปัจจัยคือ เป้าหมาย บทบาทของสมาชิก กระบวนการ
ท�ำงานและความรับผิดชอบในความส�ำเร็จระหว่างสมาชิก
(เปรมวดี คฤหเดช, 2540)
จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ�ำเภอ
มีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น กิจการโรงสีข้าว กิจการ
ที่พักอาศัย โรงแรมและรีสอร์ท กิจการเลี้ยงสุกรและการ
ท�ำการเกษตรที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น (ส�ำนักงาน
สถิติ จังหวัดพัทลุง, 2560) และจากการลงพื้นที่สอบถาม
การด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานด้านการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยทักษิณและจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย
พบว่า ยังมีจ�ำนวนจ�ำกัด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถการประเมินผลก
ระทบด้านสุขภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จังหวัดพัทลุง ดังนั้น การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จึงมีความ
จ�ำเป็นเพือ่ ให้ทราบถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การด�ำเนิน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริม ปรับปรุงและแก้ไข ให้เหมาะสมและสอด
รับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิด
ชอบต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา
1) ความคิดเห็นต่อความพร้อมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
2) ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) ปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ ผ่านการ
รั บ รองให้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ รหัสโครงการ 354055 ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
กรกฎาคม พ.ศ.2560
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาในครั้ง
นี้คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต�ำบล (อบต.)
จ�ำนวน 55 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครอง, 2559) ท�ำการ
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ต ารางส�ำเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (1970) ประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้
5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
48 แห่ง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน ดังนี้
		
(1) เป็ น องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ ง
ถิ่นระดับต�ำบลที่เคยมีปัญหาเหตุร้องเรียนด้านมลพิษสิ่ง
แวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ
		
(2) เป็นองค์กรการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับต�ำบลที่มีความสนใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้
2.1.2 ประชากรที่ท�ำการศึกษาในครั้งนี้คือ
บุคลากรที่ท�ำงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ต�ำบลทีเ่ ข้าร่วมในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทีท่ ำ� การ
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้ที่ท�ำงานหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับต�ำบล 1 คน และเจ้าหน้าด้านนโยบาย
และแผน 1 คน รวมจ�ำนวน 96 คน จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับต�ำบล 48 แห่ง ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
ดังนี้
มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานด้ า นสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง
แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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เป็นบุคลากรขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับต�ำบลที่มีความสนใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2.2 	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.2.1 แบบสอบถาม การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น
5 ส่วน รวมข้อค�ำถามทั้งหมด 96 ข้อ ดังนี้
		
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป จ�ำนวน
8 ข้อ ข้อค�ำถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต�ำแหน่ง หน้าที่รับผิด
ชอบ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์การดูงาน/การฝึกอบรมด้านการประเมินผลก
ระทบทางสุขภาพ
		
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามใช้เพือ่ สอบถาม
ความพร้อมในการด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวม
จ�ำนวน 28 ข้อ ประกอบด้วย ข้อค�ำถามใน 3 ปัจจัย ได้แก่
1) ความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 2) ความ
พร้อมของทรัพยากรในการด�ำเนินงานด้านการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ และ 3) ความพร้อมในการเข้าถึง
โอกาสเพื่ อ พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานด้ า นการประเมิ น ผล
กระทบด้านสุขภาพ
		
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการปฏิบตั งิ าน ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 25 ข้อ ประกอบ
ด้วยปัจจัย 5 ด้านคือ 1) ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 2) ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงาน 3) ปัจจัยด้านความ
ผูกพันกับองค์กร 4) ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม และ
5) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท�ำงาน จ�ำนวน 5 ข้อ
		
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิด
เห็นต่อตนเองว่า มีความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับใด ข้อค�ำถามจ�ำนวน
15 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) ด้านความขยันหมัน่ เพียร
2) ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานด้านสิง่ แวดล้อม
และ 3) ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
		
ส่วนที่ 5 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จ�ำนวน 20 ข้อ
ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับรายละเอียด
ขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ 2)ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ และ 3) การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในงานทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ต�ำบลรับผิดชอบ
2.2.2 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้ อ ค� ำ ถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Item Objective
Congruence Index; IOC) (Rovinelli & Hambleton,
1977) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่านและตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(a) ของครอนบาค (Cronbach,1951) และน�ำไปทดลอง
ใช้สอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ผลการทดสอบพบว่า แบบสอบถามแต่ละส่วนมีค่า IOC
เท่ากับ 0.70-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1, 0.89,
0.90, และ 0.87
2.3 	การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.3.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลค่าคะแนนใน
แต่ละส่วนของแบบสอบถามมีดังนี้
		
(1) เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย
ของข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพร้ อ มขององค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการด�ำเนินงานด้านการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ได้แปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 1.01-2.00 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 0.01-1.00 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
					
		
(2) เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรในการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) มีความหมาย ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความว่า
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายความว่า
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายความว่า
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความว่า
เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความว่า
ไม่เห็นด้วยน้อยมาก
		
(3) เกณฑ์ ก ารแปลผลคะแนนของ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ ระดั บ ความสามารถใน
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค ลากร
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) มีความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.67– 5.00 หมายความว่า
อยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายความว่า
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายความว่า
อยู่ในระดับต�่ำ
(4) เกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2544) มีความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน ≥ 16 (ร้อยละ 80-100)
หมายความว่า ดีมาก
ระดับคะแนน ≥ 12 (ร้อยละ 60-79)
หมายความว่า มาก
ระดับคะแนน ≥ 8 (ร้อยละ 40-59)
หมายความว่า ปานกลาง
ระดับคะแนนน้อยกว่า 8 (น้อยกว่าร้อยละ 40)
หมายความว่า น้อย

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
		
(2) สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistic)ใช้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร
ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
การท�ำงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

3. ผลการวิจัย

3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน รวม 96 คนจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในการวิจัยจ�ำนวน 48 แห่ง
ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.12) มีอายุระหว่าง
35-44 ปี (ร้อยละ 50.00) อายุเฉลี่ย 38 ปี รับผิดชอบ
งานด้ า นการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ (ร้ อ ยละ
50) และรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน (ร้อยละ 50)
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า (ร้ อ ยละ 97.90) มี ส ถานภาพสมรส
(ร้ อ ยละ 82.29) มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานด้ า นการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60.41) มีประสบการณ์
การดูงาน / การฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (ร้อยละ 28.12) และไม่มีประสบการณ์การดูงาน
/ การฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 71.88) ผลการทดสอบระดับความรู้
ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีระดับความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอยู่
ในระดับดี (14.13 ± 2.99) (ตารางที่ 1)

2.3.2 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ประกอบด้วย
38
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร (n = 96)
ตัวแปร

จ�ำนวน

ร้อยละ

เพศ  (Mean±SD = 38±6.12 ปี,  Min-Max = 24 – 52 ปี)
ชาย
45
46.88
หญิง
51
63.12
อายุ (ปี)
20-34
25
26.04
35-44
48
50.00
45-54
23
23.96
สถานภาพ
โสด
13
13.55
สมรส
79
82.29
หม้าย/หย่าร้าง
4
4.16
หน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
48
50.00
ด้านนโยบายและแผน
48
50.00
ประสบการณ์การท�ำงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
1-5 ปี
38
39.59
มากกว่า 5 ปี
58
60.41
ประสบการณ์การดูงาน/การฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เคย
ไม่เคย
ระดับความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
น้อย
ปานกลาง
มาก
ดีมาก

27
69

28.12
71.88

5
35
56

5.21
36.46
58.33
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3.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความพร้ อ มของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความพร้อม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการด�ำเนินงานด้าน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพพบว่า ความพร้อม
ด้านการเข้าถึงโอกาสเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีระดับความพร้อมอยู่ใน
ล�ำดับแรก รองลงมาได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรใน
การด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และความพร้ อ มด้ า นยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
การด�ำเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (n = 48)
ปัจจัยด้านความพร้อมใน
การด�ำเนินการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

ระดับความคิดเห็นต่อความพร้อม (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อย

ปานกลาง

มาก

การแปลผล
ภาพรวม

ล�ำดับที่

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย
และแผนงาน

21
(43.75)
0.95±0.12

12
(25.00)
1.98±0.28

15
(31.25)
2.69±0.30

ปานกลาง
(1.77±0.28)

3

ด้านทรัพยากรในการด�ำเนินงาน

15
(31.25)
0.54±0.13

24
(50.00)
1.58±0.31

9
(18.75)
2.81±0.27

ปานกลาง
(1.64±0.24)

2

ด้านการเข้าถึงโอกาสเพื่อพัฒนา
23
ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบ (47.92)
ด้านสุขภาพ
0.84±0.14

15
(31.25)
1.87±0.37

10
(20.83)
2.78±0.21

ปานกลาง
(1.97±0.13)

1

3.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์
กับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของบุคลากร
ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ในด้านการปฏิบตั งิ านของบุคลากร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านบุคคล 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

40

3) ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร 4) ปัจจัยด้านการท�ำงาน
เป็นทีม และ 5) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท�ำงาน
โดยข้อค�ำถามจะถามถึงระดับความคิดเห็นว่า บุคลากร
เห็นด้วยหรือไม่ โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรมีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
(3.58±0.39) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในด้านการปฏิบัติงาน (n=98)
ข้อ

ปัจจัยในด้านการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ คิดเห็น
(เห็นด้วย)

1

ปัจจัยด้านบุคคล

3.61

0.34

ดีมาก

2

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

3.71

0.42

ดีมาก

3

ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร

4.10

0.52

ดีมาก

4

ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม

3.38

0.33

ปานกลาง

5

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท�ำงาน

3.10

0.39

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม

3.58

0.39

ดีมาก

ผลการศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความขยันหมั่นเพียร 2)
ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
และ 3) ด้านความซือ่ สัตย์และภักดีตอ่ องค์กร โดยภาพรวม

พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความสามารถของบุคลากรต่อ
ตนเองในการด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับสูง (3.72±0.42) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร (n=98)
ข้อ

ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน

1
2

ด้านความขยันหมั่นเพียร
ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น     
(เห็นด้วย)

3.68
3.71

0.46
0.41

สูง
สูง

3.78

0.40

สูง

ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม

3.72

0.42

สูง

3.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่าง ๆ ต่อความสามารถในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพของบุคลากร
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการ
ปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ต่อความสามารถในการประเมินผลก
ระทบด้านสุขภาพของบุคลากรพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติ
งานด้านบุคคลของบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
สามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากร

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.018,
r = .159) ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถใน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(p = 0.012, r = .174)
ด้านความผูกพันกับองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ
บุคลากรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปัจจัย ในการปฏิ บัติ ง านด้ า นการท� ำ งานเป็นทีม
และด้านความก้าวหน้าในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ของบุ ค ลากรอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p = 0.024, r = .133 และ p = 0.037, r = .137
ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ต่อความสามารถในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพของบุคลากร
ปัจจัยในด้านการปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน
ปัจจัยด้านความผูกพัน
กับองค์กร
ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม
ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ในการท�ำงาน
ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ค่า
ค่าเบี่ยง
เฉลี่ย เบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
3.61

0.34

1

3.71

0.42

.312**

1

4.10

0.52

.131*

.618**

3.38

0.33

.089

.239** .298**

3.10

0.39

.184*

.241** .201** .154**

3.72

0.42

.159*

.174*

1

.103

1
1

.133* .137*

1

หมายเหตุ * p < .05 , ** p< 0.001

4. อภิปรายผลการวิจัย

องค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวน 48 แห่งทีเ่ ข้าร่วม
ในการศึกษาครั้งนี้มีประสบการณ์ในการรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนในพื้นที่ เช่น เหตุเสียงดังจากสถานบันเทิง
ฝุ่นละอองจากกิจการโรงสีข้าว กลิ่นเหม็นจากกิจการ
รับซื้อของเก่า เป็นต้น ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
เป็ น เพศหญิ ง และมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า (ร้อยละ 97.90) มีประสบการณ์การท�ำงานด้าน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรืองานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60.41) จากการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะขอค�ำปรึกษาจาก
บุคลากรในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสบการการณ์ดา้ นการประเมินผลก
ระทบด้านสุขภาพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือ
มีศกั ยภาพด้านวิชาการ เช่น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นด้วยกัน หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และหน่วย
งานด้านสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อขอค�ำชี้แนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิด
ชอบ และยินดีจะเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ เพราะเชื่อมั่นว่า การได้รับการฝึก
อบรมจะท�ำให้การด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระ
ทบด้านสุขภาพพบว่า การด�ำเนินงานของกลุ่มตัวอย่าง
บางส่วน (อบต.) มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
ในการด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ยังขาดการติดตามและประเมินผลการรับรู้
ความเข้าใจ ทิศทางและการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
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ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการด�ำเนินการที่คาดหวังของ
องค์กรด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ได้
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานที่ได้ก�ำหนด
ไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ กิตติเลิศไพศาล
(2551) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์การ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
พบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลขององค์การ
คือ ทรัพยากรนโยบาย และประสิทธิภาพของผูน้ ำ� นอกจาก
นี้ การก�ำหนดทิศทางขององค์การอย่างชัดเจน จะสามารถ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ของสมาชิก ความคาดหวัง
ของ อบต.
ด้านความพร้อมของทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น ความพร้อม
งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น พบว่า
การด�ำเนินงานของกลุ่มตัวอย่างบางส่วน (อบต.) มีการจัด
เตรียมแผนการเสริมความพร้อมในการด�ำเนินงานด้านการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ แต่ยังขาดการด�ำเนินงาน
ให้ครบทั้งกระบวนการ เช่น ขาดวิธีการ / กลไก เป็นต้น
ด้านการเข้าถึงโอกาสเพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า ยังไม่มแี ผนการ
จัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
กิจกรรม/กิจการต่างๆ ในพื้นที่ที่ อบต. รับผิดชอบ และ
ไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อน�ำเอา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพอย่างจากกิจกรรม / กิจการต่าง ๆ
ให้เกิดการพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2551) ที่พบว่า การปรับปรุงแผน
หรือโครงการส�ำหรับด�ำเนินการของ อบต. ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั จะช่วยผลักดันให้ภารกิจบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัย
ในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 5 ด้านพบว่า
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล
ของบุ ค ลากรอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก (3.61±0.34) และมี
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ ระดั บ ความสามารถในการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.018, r = .159)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุบลวรรณ เอกทุง่ บัว (2555)

ทีพ่ บว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ ความก้าวหน้า และ
ความพึงพอในในการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะสัตวแพทย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ สิทธิศักดิ์ แก้วโพนเพ็กและประจักร บัวผัน
(2558) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบริหารงานสาธารณสุขใน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่นพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับการศึกษาของ วรรณรวี โสภา
เรืองยศ จันทรสามารถ, เสาวลักษณ์โกศลกิตติอัมพร,
และรังสรรค์ สิงหเลิศ (2551) พบว่า ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน
ระดับต�ำบลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอยู่ในระดับดีมาก (3.71±0.42)
และปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความสามารถในการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ทิวาการ ด่านแก้ว (2556) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยสภาพ
แวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการท�ำงานของพนักงาน
บัญชี องค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
กับประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกับการศึกษาของโชติธัช
มีเพียร (2556) พบว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท�ำงานของพนักงานเป็นอันดับรองลง
มาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กรระดับกลุ่ม ด้านสภาพ
แวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมขององค์กร เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2558) ที่พบว่า
ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและ
คุณภาพชีวติ ของพนักงานโรงงานในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพัน
กับองค์กรอยูใ่ นระดับดีมาก (4.10±0.52) แต่ผลการศึกษา
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หาความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ผูกพันกับองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ผลการสัมภาษณ์บคุ ลากร
พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรเกิด
ขึ้นเนื่องจาก 1) ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง เช่น อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจในอาชีพ เป็นต้น
2) ความผูกพันด้านความรู้สึก ได้แก่ อิสระในการท�ำงาน
และลักษณะเฉพาะของงาน ความส�ำคัญของงานและ
ความท้าทายของงานและ 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน การพึ่งพาองค์การและการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร (Meyer and Allen, 1997) นอกจากนี้ ทฤษฎีของ
Steers (1997) และ Bruke (2003) กล่าวว่า ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการท�ำงาน ลักษณะของงานและลักษณะส่วน
บุคคลจะน�ำไปสู่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เช่น
เดียวกับผลการศึกษาของ ขนิษฐา นิ่มแก้ว (2554) พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด้านการศึกษา ต�ำแหน่งงาน
อายุการท�ำงาน และรายได้ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัย
สภาพแวดล้อมกับความผูกพันในองค์การ ทั้งความผูกพัน
เชิงต่อเนื่องและความผูกพันเชิงค่านิยมมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ 0.05
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการท�ำงาน
เป็นทีมและปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท�ำงาน อยู่
ในระดับปานกลาง (3.38±0.33 และ 3.10±0.39 ตาม
ล�ำดับ) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
การท�ำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2556) ที่พบว่า การท�ำงาน
เป็นทีมด้านการอภิปรายอย่างเปิดเผย (Beta = 0.170)
และระบบงานของบริษัทด้านการติดตามและประเมินผล
(Beta = 0.330) ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท�ำงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวคิดของ Levi (2007) กล่าวว่า
คุณค่าของการประสานความร่วมมือและปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
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ก่อให้เกิดพลังร่วมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้รว่ มกัน
ก�ำหนดไว้ ถือเป็นการเสริมสร้างและยกระดับองค์การให้มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความก้ า วหน้ า ใน
การท�ำงานมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ท�ำงานคือ ความส�ำเร็จในงาน ต�ำแหน่งงาน ความรับผิด
ชอบในงาน และสถานภาพในการท�ำงานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (1993)
ทีก่ ล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่มผี ลมา
จากปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจ ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความพอใจ
ในผลตอบแทน และความรัก และภูมิใจในอาชีพการงาน

5. สรุปผลการวิจัย

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้าน
ความพร้ อ มในการด� ำ เนิ น งานประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สุขภาพขององการปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีความเห็นว่า ความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนงานการด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ มีความพร้อม
น้อยที่สุด เป็นล�ำดับที่ 3 รองจากความพร้อมด้านการเข้า
ถึงโอกาสเพื่อการพัฒนา และความพร้อมด้านทรัพยากร
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความ
คิดว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
ระดับยุทธศาสตร์ หรือนโยบายต่อการด�ำเนินงานด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมากนัก และเมือ่ พิจารณาราย
ละเอียดเพิม่ เติมพบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ยังขาด
กลไกในการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานด้านการประเมิน
ผลกระทบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้ไม่สามารถทราบ
ถึงการด�ำเนินการดังกล่าวมีความส�ำเร็จหรือไม่อย่างไร และ
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ปัจจัยใดบ้างที่เอื้อหรือส่งผลให้การด�ำเนินการดังกล่าว
ประสบผลส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการ
ด�ำเนินการที่เหมาะสมในล�ำดับต่อไป
ส�ำหรับการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ระดับบุคคลในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า ตนเองมีความสามารถหรือมี
ศักยภาพในการด�ำเนินการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพได้อยู่ในระดับสูง แม้ว่า จะอยู่องค์กรใดก็ตาม ดัง
จะเห็นได้จากข้อมูลในตารางที่ 3 และข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ต่อความสามารถในการปฏิบัติ
งานที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้นไม่ได้มีผลต่อระดับ
ความสามารถในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

6. ข้อเสนอแนะ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกลไกในการ
ก� ำ กั บ และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานด้ า นการประเมิ น ผล
กระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามการรับรู้
ความเข้าใจของทั้งบุคลากรในองค์กร และชุมชน เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็ น ต้ น ตลอดจนติ ด ตามผลกระทบจากการสื่ อ สาร
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์
และผลทีค่ าดหวังต่อการด�ำเนินการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า มีระดับการรับรู้เรื่อง
ดังกล่าวอยู่ในระดับใด เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางใน
การด�ำเนินการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในล�ำดับต่อไป
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