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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอประสทิธผิลการจดับรกิารสขุภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชมุชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 2) เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลท่ีผูวจิยัสรางขึน้กบัขอมลูเชิงประจกัษ 3) เพ่ือยนืยนั

ขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสียและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 
การวิจยัครัง้นีใ้ชระเบียบวธิวีจิยัแบบผสมวิธ ี โดยเก็บขอมลูจากผูบรหิารและบุคลากรท่ีเกีย่วของในการจัดบรกิาร
ดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล จาํนวน 452 คน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม มคีาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม 0.97 โดยวิเคราะหความสัมพันธของสมการโครงสรางและทําการตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ทําการยืนยันขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยกบัผูมสีวนไดเสยีในการจดับรกิารสขุภาพ ผลการวจิยัสรปุไดดงันี ้1) โมเดลการวจิยั ประกอบดวยตวัแปร

ที่มีอิทธิพลทางตรงคือการจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การส่ือสารในองคการ (0.30) แรงจูงใจในงาน (0.17) 
กับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (0.67) แรงจูงใจในงาน (0.09) โดยตัวแปร
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ทีม่อีทิธพิลรวมสูงสดุคอื ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง (0.67) การจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การส่ือสารในองคการ 
(0.30) และแรงจูงใจในงาน (0.26) ตามลําดับ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาโมเดลสมการโครงสรางสามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพได รอยละ 64.70 2) โมเดลการวิจัยมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคาสถิติ =114.61, df=93, /df=1.23, p=0.06, CFI=0.99, 
TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 และ 3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย หนวยงานในระดับนโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมผูบริหารของโรงพยาบาลชุมชน
ควรใหความสําคัญมุงนําการจัดการเชิงกลยุทธและนําองคประกอบของกลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธการสราง
ความแตกตาง และกลยุทธมุงเนน มาปรับปรุงประสิทธิผลองคการ
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ, การแพทยแผนไทย 

ABSTRACT
 The purpose of this research were 1) to construct the causal relationship model 
of factors influencing the effectiveness of Thai traditional medicine health services of the 
community hospital in the upper northeastern region, 2) to verify the consistency of the 
constructed model with the empirical data; 3) to confirm the data with stakeholders 
and propose policy recommendations towards Thai traditional medicine health services. 
This research uses a mixed research methodology. The samples were administrators and 
personnel. The sample was collected from 452 respondents. The value of reliability analysis 
of each factor was 0.97 analysis of structural equation and consistency of the research 
model, confirmed model and proposed policy recommendations with stakeholders. 
The results are as follows; 1) This research model contains direct influencing variables were 
Strategic management (0.45), communication in organization (0.30), and motivation (0.17),  
indirect influencing variables were transformational leadership (0.67), motivation (0.09). 
The total influencing variables were transformational leadership (0.67), Strategic 
management (0.45), communication in organization (0.30), and motivation (0.26), The 

structural equation model can be predicted by transformational leadership, motivation, 

communication in organization, and strategic management at 64.70 percent. 2) Research 
models were consistent with empirical data with statistical values =114.61, df=93, 

/df=1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 3) For policy 
recommendations, management team of community hospital should focus on strategic 
management with low cost, differentiate and focus strategy for improvement organizational 
effectiveness.
Keywords : Effectiveness of health services, Thai traditional medicine 



25   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

บทนํา
 ภายใตสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลงของโลกาภวิตันซึง่สงผลกระทบตอทศิทางการพฒันาของหลายประเทศ
ในอนาคต ประเทศตาง ๆ  จงึจาํเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมในขณะท่ีการทบทวน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาหลายประเทศไดสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
ทั้งยังมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคต (สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) 
 ระบบบริการสุขภาพเปนโครงสรางหนึ่งของสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการแพทยแผน
ปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตก็มีขอจํากัดและมีผลกระทบตอรายจายดานสุขภาพ
ของประเทศ ทั้งน้ีเพราะการแพทยแผนปจจุบัน ใชองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย ยาและเวชภัณฑ 
ซึง่มรีาคาสงูและนาํเขาจากตางประเทศ นอกจากนีก้ารแพทยแผนปจจบุนัยงัไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในการรักษาโรคเรื้อรัง โรคท่ีตองบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะ
กลุมผูพกิารและผูสงูอาย ุ(กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ, 2550) 
และจากการเพ่ิมขึ้นและความสลับซับซอนของปญหาสาธารณสุข สงผลใหหนวยบริการสุขภาพ ไดแก 
โรงพยาบาล และศูนยสุขภาพตาง ๆ กําลังเผชิญกับความทาทายในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการ
บริหารจัดการดานบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
 นับตั้งแต พ.ศ. 2545 องคการอนามัยโลกไดสรางความตระหนักตอความสําคัญของการแพทยดั้งเดิม
และการแพทยทางเลือกกวางขวางขึ้น ซึ่งมียุทธศาสตรในการบูรณาการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก
เขาสูระบบสาธารณสขุแหงชาติ พฒันาการแพทยดัง้เดมิและการแพทยทางเลอืกบนพ้ืนฐานดานความปลอดภัย 
เพ่ิมการเขาถึงและความสามารถในการใชประโยชนของการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก และสงเสริม
การใชประโยชนการแพทยดัง้เดมิและการแพทยทางเลอืกอยางเหมาะสมท้ังผูใหบรกิารและผูรบับรกิาร ตลอดจน
ไดสงเสริมใหประเทศสมาชิกมีนโยบายใหความสําคัญกับการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก ที่เนน
การสงเสริมใชทรัพยากรทางการแพทยภายในประเทศ (World Health Organization, 2013)
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4-12 (พ.ศ. 2520-2564) ไดมุงเนนใหมีการ

พัฒนาการแพทยดั้งเดิมหรือการแพทยแผนไทยขึ้น โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) ซึง่ไดระบใุหมกีารผสมผสานการใหบรกิารดานการแพทยแผนไทยในระบบบรกิารสาธารณสขุ

ของรฐัทกุระดับเพือ่ใหเปนทางเลอืกใหมสาํหรบัประชาชนทีม่ารบับรกิารดานสุขภาพและในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดระบุถึงเรื่องการแพทยแผนไทยไวอยางชัดเจนทั้งในสวนของ
เปาหมายในการพัฒนาสุขภาพ โดยจะเนนการสรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลยกระดับภูมิปญญาไทย

ใหมสีถานะและใชประโยชนไดทดัเทยีมกับภมูปิญญาสากลโดยการสรางระบบวธิวีจิยัและพฒันาภมูปิญญาไทย
ใหเขมแข็งและการผสมผสานเขาสูระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาสุขภาพไทย
ไปสูระบบสุขภาพพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดใหมีทางเลือกสุขภาพ
ทีห่ลากหลาย อกีทัง้พฒันาใหการแพทยแผนไทยเปนแนวทางในการสงเสรมิประชาชนใหมสีขุภาพด ีซึง่ในปจจบุนั
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มีผูใหความสนใจดานการแพทยแผนไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
และภาคีเครือขายดานสุขภาพใชแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ เปนกรอบช้ีนําทิศทางการพัฒนาดานสุขภาพ
ของประเทศ ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพบนพื้นฐานแพทยแผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบบัลงประชามติ มาตรา 55 บญัญตัไิววารฐัตองดาํเนนิการ
ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐาน
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด รัฐตองพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเน่ือง (สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, 
2560) นอกจากน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร
การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลาในสังคมครอบคลุมทกุพืน้ที ่กระทรวง  สาธารณสุขไดจดัทาํแผน
พัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตรสรางความเปนธรรม ลดความ
เหลือ่มลํา้ในระบบบรกิารสขุภาพ ไดวางมาตรการและแนวทางการพฒันาเพ่ิมขดีความสามารถของหนวยบรกิาร
ทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (คณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2559)
 กระทรวงสาธารณสขุจงึไดมนีโยบายทีส่าํคญัใหสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดบั โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ชุมชน ซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ตั้งอยูในระดับอําเภอ ไดจัดบริการสุขภาพท้ังในดานการรักษา
พยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ ซึ่งนับวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญที่ใหบริการสุขภาพ
ประชาชน โดยไดบูรณาการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการสุขภาพ และไดเรงรัดดําเนินการ
เพื่อใหบริการดานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบประกันสุขภาพใหไดมาตรฐาน ตลอดจนเพ่ือเปนการเขาถึง
บรกิารดานการแพทยแผนไทย และเปนทางเลือกในการใชบรกิารสุขภาพสําหรบัประชาชน โดยมกีารสนับสนนุ
การใชยาสมนุไพรในการดแูลรกัษาอาการเจบ็ปวยทีไ่มรนุแรง ใชการนวดในการรกัษาอาการปวดเรือ้รงัแทนการ
ใชยาแผนปจจุบัน ซึ่งทําใหลดอันตรายและผลขางเคียงจากการใชยาแผนปจจุบันเกินความจําเปน รวมทั้ง
จากนโยบายการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย สงผลทําใหลดจํานวนคาใชจายทางดาน
สขุภาพ ทัง้ในระดบัครวัเรอืน และประเทศชาตโิดยรวม  (กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
 จากสภาพปญหาของระบบริการสุขภาพภาครัฐ ที่ถูกจํากัดดวยทรัพยากร ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงไดบูรณาการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทุกระดับใหมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตลอดจนมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการดานการ
แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทุกแหง แตพบวายงัมคีวามเหล่ือมล้ําของผลการดําเนนิงานการจัดบรกิารสุขภาพ
ของโรงพยาบาลแตละแหงเปนอยางมากท้ังที่ภาครัฐไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอด (Vadhnapijyakul, 

2011) นอกจากนี้ยังพบวามีขอจํากัดและปญหาตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแพทยแผนไทยทั้งในดาน
ประสิทธิผลตลอดจนการบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการจัดบริการ และขาดความเช่ือมโยงการบูรณาการ 

(สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2552) จากสภาพดังกลาว นบัไดวาเปนการสะทอนถึงปญหาท่ีสาํคญั
ในการจดับรกิารสขุภาพดานการแพทยแผนไทยทีย่งัไมบรรลปุระสทิธผิลของการจดับรกิารสขุภาพดานการแพทย
แผนไทย
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 อยางไรกต็าม องคการหรอืหนวยงานทีม่ปีระสทิธผิลในการจดับรกิารหรอืการปฏบิตังิานตามเปาหมายนัน้ 

มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิเชน จากการศึกษาของ วิเชียร วิทยอุดม (2551) ไดทําการศึกษาวิจัย พบวา
ภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการซ่ึงองคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

ในการดาํเนนิงานนัน้ ปจจยัทีส่าํคญั กค็อืภาวะผูนาํ ถาองคการใดไดผูนาํทีม่ปีระสทิธภิาพกจ็ะสามารถบริหารงาน

ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตลอดจนทํากิจกรรมตาง ๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้ 
Pounder (2001) ไดทําการศึกษาถึงรูปแบบของภาวะผูนําที่มีผลตอประสิทธิผลขององคการ พบวา รูปแบบ
ภาวะผูนําที่มีผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) ซึ่งประกอบดวย 4 ลักษณะดังนี้ 1) ผูนําตองมีบารมี (Charisma) ที่มีความสามารถพิเศษในการ
โนมนาวดึงดูดใจผูอื่น 2) ผูนําที่มีการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน (Inspirational motivation) 
3) ผูนําที่คํานึงถึงตัวตนของบุคลากร (Individual consideration) 4) ผูนําที่สามารถกระตุนความคิดผูตาม 
(Intellectual stimulation) นอกจากนี้ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแบบจําลอง
ปจจยัความสาํเรจ็การจดัการธรุกจิบรกิารสขุภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบวาปจจยัดานกลยุทธ 
ปจจัยดานระบบบริหารการจัดการมีผลสัมฤทธิ์ตอการดําเนินงานของโรงพยาบาล นอกจากน้ี ธกรศักดิ์ 
พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ไดทําการศึกษา พบวาปจจัยดานการจูงใจ มีผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน กลาวคือเมื่อพนักงานไดรับแรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยการจูงใจท่ีสูงขึ้น ยอมทําใหผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา ศิริเจริญวงศ, จริยา ชื่นศิริมงคล และ 
ลักขณา ยอดกลกิจ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทํางานที่มีตอความ
พงึพอใจในบรรยากาศองคการของบคุลากร คณะพยาบาลศาสตรเกือ้การณุย ผลการศกึษา พบวา ความสมัพนัธ
ระหวางตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกและโมเดลแรงจูงใจในการทํางาน 
มีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ นอกจากน้ี Casey and Wallis (2011) ไดทําการศึกษาพบวา 
การสือ่สารขอมลูทางการพยาบาลทีม่ขีอมลูทีถ่กูตอง แมนยาํ รวดเรว็ ขอมลูไดใจความ สงผลใหเกดิประสทิธผิล
การจัดบริการพยาบาลท่ีดี
 ในการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลน้ันจะพิจารณาจากความสามารถ
ของโรงพยาบาลหรือองคการ (Organization capability) โดยการผสมผสานระหวางสินทรัพย บุคลากร 
กระบวนการ ความสามารถในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพ 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และทําการสังเคราะหตัวแปร

สังเกตไดของการประเมินประสิทธิผล 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ 2) ดานความ
สามารถในการปรับตัว 3) ดานการบูรณาการ
 ดงันัน้ผูวจิยั จงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษา โมเดลความสมัพนัธเชงิสาเหตขุองปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสทิธผิล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลในการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ชมุชน รวมทัง้เปนขอเสนอแนวทางประกอบการตดัสนิใจใหกบัผูบรหิาร ในการจดับรกิารสขุภาพดานการแพทย

แผนไทยตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจในงาน 
การส่ือสารในองคการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ทีม่อีทิธพิลตอประสิทธผิลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
 3. เพื่อยืนยันโมเดลการวิจัยกับผูมีสวนไดเสีย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย

ประโยชนของการวิจัย
 1. ทางวิชาการสามารถอธิบายถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
 2. สามารถนําผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําไปประยุกตใชในการวางแผน สงเสริม 
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
ใหมีประสิทธิผลบรรลุเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพ

 กรอบโมเดลการวิจัย
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูนําองคการ แรงจูงใจในงาน การสื่อสารในองคการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ และประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห 
สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย ตลอดจนการศึกษาขอมูลในบริบทจริงโดยการสัมภาษณกลุ มผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key informant) ในพื้นที่ตนแบบดีเดน ทําใหทราบขอมูลปจจัยพื้นฐานสําคัญอันเปนที่มาของตัวแปรในการ
กําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพที่ 1  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการ
  แพทยแผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้น้ี ใชระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมวิธ ี (Mixed method research) เพือ่ใหเกดิความครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค ไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตการศึกษา
  1.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และทําการศึกษาขอมูลในบริบทจริงเพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของ
ในการจัดบริการสุขภาพ (ในพื้นท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย) โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะห ขอบเขตดานเน้ือหา
ที่เกี่ยวของไดดังน้ี แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองคการ (Hoy & Miskel, 2001) แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง (Avolio, Brance, David, Waldman, & Walter, 1988) แนวคิด ทฤษฎี แรงจูงใจในงาน 
(Herzberg, 1959) แนวคิด ทฤษฎี การส่ือสารในองคการ (Cook & Hunsaker, 2001) แนวคิด ทฤษฎี 
การจัดการเชิงกลยุทธ (Aaker, 2001) และ บริบทของระบบบริการสุขภาพและการแพทยแผนไทย (สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2552) 
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  1.2 ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จําแนกไดดังนี้ 
   ตัวแปรแฝง (Latent variable) 4 ดาน ไดแก
   1.2.1 ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Oobserved 
variable) 4 ลักษณะ ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การคํานึงถึง
ปจเจกบุคคล 4) การกระตุนเชาวนปญญา
   1.2.2 ดานแรงจูงใจในงาน ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 5 ดาน 
ไดแก 1) ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล 2) การไดรับการยอมรับนับถือ 3) ความกาวหนา 4) คาตอบแทน 
5) สภาพการทํางาน
   1.2.3 ดานการส่ือสารในองคการซ่ึงประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 

3 รปูแบบ ไดแก 1) การสือ่สารจากระดับบนลงลาง 2) การส่ือสารจากระดับลางขึน้บน 3) การสือ่สารตามแนวนอน
   1.2.4 ดานการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 
3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธตนทุนตํ่า 2) กลยุทธการสรางความแตกตาง 3) กลยุทธมุงเนน
   1.2.5 ดานประสทิธผิลการจดับรกิารสขุภาพดานการแพทยแผนไทย ซึง่ประกอบดวยตวัแปร
สังเกตได (Observed-variable จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ 2) ดานความ
สามารถในการปรับตัว 3) ดานการบูรณาการ
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  จํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ซึ่งกระจายอยูในระดับอําเภอ ในจํานวน 12 จังหวัด รวมท้ังส้ิน จํานวน 156 แหง (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560)
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 113 แหง โดยใชการคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) การวิจัยคร้ังนี้เปนการเคราะหหา
ความสัมพันธของโมเดลสมการโครงสราง โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดตัวอยางของ Hair, Anderson, 
Tatham and Black (1998) ที่เสนอวา เกณฑขั้นตํ่าในการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (SEM) ใชผูตอบ 5-10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 ตัว สําหรับโมเดล
ในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 43 พารามิเตอร ดังนั้นจึงตองมีกลุมเปาหมาย

ในการตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนเกณฑขัน้ตํา่ไมควรนอยกวา 430 คน สาํหรบัในการวิจยัครัง้น้ีไดรบัแบบสอบถาม

ที่สมบูรณที่นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 452 คน
 3. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) และทําการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยจําแนกเปน 2 วิธี ดังนี้
  3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ
ดานเคร่ืองมือ จํานวนทั้งหมด 5 ทาน เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคาํถามกับจุดประสงค
ที่กําหนดซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 
  3.2 การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช 

(Try out) ในนอกพื้นที่ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน (Burn & Grove, 2001) จากนั้นหาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค กําหนดคาความเที่ยงที่ยอมรับไดตั้งแต 
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0.70 ขึ้นไป พบวาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย ดานภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลง มีคา 0.96 
ดานแรงจูงใจในงาน มีคา 0.93 ดานการสื่อสารในองคการ มีคา 0.93 ดานการจัดการเชิงกลยุทธ มีคา 0.90 
และดานประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ มีคา 0.94
 4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
  ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้
  1.1 ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ในองคการที่เกี่ยวของ จากเอกสาร คูมือวิชาการ งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ 
  1.2 ลงศึกษาขอมลูในบริบทจริง เพือ่หาปจจยัทีเ่กีย่วของท่ีมอีทิธพิลตอประสิทธผิลการจัดบริการ 
โดยเก็บขอมูลในโรงพยาบาลชุมชน พื้นท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย 
  1.3 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะห มาสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
  ระยะท่ี 2 การสรางเครื่องมือการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้
  2.1 ทําการสรางแบบสอบถามการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นปญหาการวิจัย
  2.2 ทาํการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั ดานความเท่ียงตรง คาความเช่ือมัน่จากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 ทาน และทําการทดลองใชเครื่องมือ (Try out) เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหสมบูรณที่สุด
  ระยะท่ี 3 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
  โดยการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน วิเคราะหองคประกอบ
เชงิยนืยนั วเิคราะหขนาดอทิธพิล โดยการหาขนาดอทิธพิลทีป่รากฏในโมเดลการวจิยั วเิคราะหอทิธพิลทางตรง 
อทิธพิลทางออม อทิธิพลรวม และตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจยักบัขอมูลเชงิประจกัษ
  ระยะท่ี 4 การยืนยันโมเดลการวิจัย ดังนี้
  โดยการสัมภาษณกับผูมีสวนไดเสียในการจัดบริการไดแก ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เกี่ยวของ
ดานการแพทยแผนไทย และตัวแทนผูรับบริการ
  ระยะที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สามารถ

แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ

คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา

P-value > 0.05 0.06 ผานเกณฑ

คาไคสแควรสัมพัทธ ( /df) < 2.00 1.23 ผานเกณฑ

Comparative Fit Index (CFI) > 0.95 0.99 ผานเกณฑ

Tucker – Lewis Index (TLI) > 0.95 0.99 ผานเกณฑ
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ตารางที่ 1 (ตอ)

คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < 0.05 0.02 ผานเกณฑ

Standardized RMR (SRMR) < 0.05 0.02 ผานเกณฑ

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบไดแก คา  = 
114.61, df=93 /df 1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02
 การยืนยันโมเดลการวิจัยกับผูมีสวนไดเสีย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย แสดงผลการวิจัยดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางท่ี 2 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบ ของตัวแปรสังเกตได ของโมเดลสมการโครงสราง (SEM)

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได
นํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐาน ( )
S.E. t R2

F1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TL1)
การสรางแรงบันดาลใจ (TL2)
การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (TL3)
การกระตุนเชาวนปญญา (TL4)

0.59
0.60
0.59
0.67

0.04
0.04
0.04
0.03

13.83
15.22
13.94
17.39

0.35
0.37
0.35
0.46

F2 ความสําเร็จในงานท่ีทํา (M05)
การไดรับการยอมรับนับถือ (MO6)
ความกาวหนา (MO7)
คาตอบแทน (MO8)

สภาพการทํางาน (MO9)

0.71
0.83
0.67
0.60
0.70

0.02
0.02
0.02
0.03

0.03

27.49
39.44
24.14
18.09
23.60

0.51
0.70
0.46
0.36

0.50

F3 การส่ือสารจากระดับบนลงลาง (CO10)
การส่ือสารจากระดับลางขึ้นบน (CO11)

การส่ือสารตามแนวนอน (CO12)

0.84
0.83

0.78

0.03
0.02

0.02

24.90
35.03

31.66

0.71
0.69

0.61

F4 กลยุทธตนทุนตํ่า (SM13)

กลยุทธการสรางความแตกตาง (SM14)
กลยุทธมุงเนน (SM15)

0.65

0.86
0.73

0.03

0.03
0.05

18.64

26.08
13.07

0.42

0.75
0.54

F5 การบรรลุเปาหมายการจัดบริการ (EF16)
ความสามารถในการปรับตัว (EF17)
การบูรณาการ (EF18)

0.96
0.82
0.68

0.01
0.02
0.03

52.06
39.22
22.84

0.82
0.67
0.46

* p< 0.05
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 จากตารางท่ี 2 เมื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตได ดังนี้
 1. ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 4 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การกระตุนเชาวนปญญา ( =0.67) การสรางแรงบันดาลใจ ( =0.60) 
การคํานึงถึงปจเจกบุคคล ( =0.59) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( =0.59) ตามลําดับ
 2. ดานแรงจูงใจในงาน เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 
5 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนัก
ความสําคัญสูงที่สุดคือ การไดรับการยอมรับนับถือ ( =0.83) ความสําเร็จในงานที่ทํา ( =0.71) 
สภาพการทํางาน ( =0.70)ความกาวหนา ( =0.67) และคาตอบแทน ( =0.60) ตามลําดับ
 3. ดานการสื่อสารในองคการ เม่ือพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัวพบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การสื่อสารจากระดับบนลงลาง ( =0.84) การส่ือสารจากระดับลางขึ้นบน 
( =0.83) และการสื่อสารตามแนวนอน ( =0.78) ตามลําดับ
 4. ดานการจัดการเชิงกลยุทธ เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงท่ีสุดคือ กลยุทธการสรางความแตกตาง ( =0.86) กลยุทธมุงเนน ( =0.73) และ
กลยุทธตนทุนตํ่า ( =0.65) ตามลําดับ
 5. ดานประสิทธิผลการจัดบริการ เม่ือพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงท่ีสุด คือการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ ( =0.96) ความสามารถในการปรับตัว 
( =0.82) และการบูรณาการ ( =0.68) ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการ
  แพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน (F5)

ตัวแปร

อิทธิพล

ทางตรง

(DE)

อิทธิพลทางออม (IE)
อิทธิพลรวม

(TE)F2 F2F3 F3 F4

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (F1) - 0.15 0.08 0.16 0.28 0.67

แรงจูงใจในงาน (F2) 0.17 - - 0.09 - 0.26

การส่ือสารในองคการ (F3) 0.30 - - - - 0.30

การจัดการเชิงกลยุทธ (F4) 0.45 - - - - 0.45
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  จากตารางที่ 3 การวิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพล พบวา ขนาดอิทธิพลมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ลําดับขนาดอิทธิพลจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ อิทธิพลทางตรงไดแก ดานการจัดการเชิงกลยุทธ 
(0.45) ดานการสื่อสารในองคการ (0.30) ดานแรงจูงใจในงาน (0.17) ขนาดอิทธิพลทางออม ไดแก 
ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (0.67) ดานแรงจูงใจในงาน (0.09) และขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด ไดแก 
ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (0.67) การจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การส่ือสารในองคการ (0.30) และ
แรงจูงใจในงาน (0.26) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโมเดลสมการโครงสราง พบวา สามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการแพทยแผนไทยได รอยละ 64.70 จากการวิเคราะห
คานํ้าหนักองคประกอบ เสนอิทธิพลของตัวแปร และการวิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวางโมเดล
สมการโครงสราง สามารถเขียนภาพประกอบ ไดดงัภาพที ่2

=114.61, df=93, /df=1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02

ภาพที ่2 โมเดลความสัมพนัธเชงิสาเหตุของปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสทิธผิลการจัดบรกิารสขุภาพดานการแพทย
  แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน
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อภิปรายผล
 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย
พบวา 1) ดานภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง มอีทิธพิลตอประสทิธผิลการจัดบรกิารสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีคาอิทธิพลทางออม เทากับ 0.67 ที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลไดวาอาจเปนเพราะ
พฤติกรรมของผูนําของโรงพยาบาลชุมชน แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการ
บริหารจัดการหรือการทํางานท่ีเปนระบบทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพสงถึงผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผลตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรา โพธิ์พุม (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พบวาปจจัยดานภาวะผูนําเปนปจจัยที่สงผล
ตอการบริหารงานและประสิทธิผลของโรงพยาบาล 2) ดานแรงจูงใจในงาน มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีคาอทิธิพลทางตรงสูงเปนอนัดบัสาม 
เทากับ 0.17 ที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลไดวาอาจเปนเพราะโรงพยาบาลชุมชนมีการสรางแรงจูงใจในงานและ
ใหความสําคัญในความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนา คาตอบแทน 
และสภาพการทํางาน ทาํใหแรงจงูใจงาน เปนปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธผิลของการจัดบรกิารสุขภาพ ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฉัตรา โพธิ์พุม (2556) ไดศกึษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของโรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) พบวาปจจัยดานแรงจูงใจในงานเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงพยาบาล 
3) ดานการสื่อสารในองคการ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 
ของโรงพยาบาลชุมชน โดยมอีทิธพิลทางตรงสูงเปนอนัดบัสอง มคีาเทากบั 0.30 อภปิรายผลไดวาอาจเปนเพราะ
โรงพยาบาลชุมชนมีระบบการส่ือสารภายในองคการท่ีชวยสรางความเขาใจในนโยบายของการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทยเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีทั้งการส่ือสารจากระดับบนลงลาง 
การส่ือสารจากระดับลางข้ึนบนและการส่ือสารตามแนวนอน ซึง่โรงพยาบาลสวนใหญไดปรบัใชตามสถานการณ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yates (2006) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคกร 
พบวาปจจัย ดานการสื่อสารภายในองคกร มีผลตอความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานขององคกร 
และ 4) ดานการจัดการเชิงกลยุทธ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 
ในโรงพยาบาลชุมชน โดยมอีทิธพิลทางตรงมากท่ีสดุ มคีาเทากบั 0.45 อภปิรายผลไดวา อาจเปนเพราะเน่ืองจาก

ปจจุบันโรงพยาบาลชุมชนไดนําเอากระบวนการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธมาใช สามารถกําหนดทิศทาง

การดําเนินงานขององคการไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดประสิทธิผลตอองคการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2552) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย พบวาปจจัยการจัดการเชิงกลยุทธการตลาดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
โดยภาพรวมที่มีความสําคัญมากท่ีสุดไดแก การจัดการกลยุทธดานกระบวนการ

 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM) พบวา โมเดลการวิจัยมีความตรงเชิงโครงสราง
และมคีวามสอดคลองกลมกลนืกบัขอมูลเชงิประจกัษ โดยพจิารณาจากคา =114.61, df=93 /df=1.23, 
p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 1) การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
นํามาวิเคราะห สังเคราะห จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางโมเดลในการวัดตัวแปรแฝง
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แตละตวัทีผ่านการทบทวนดวยเหตแุละผลอยางรอบคอบ จงึทาํใหโมเดลการวดัมคีวามตรงและมคีวามสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 2) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง และไดอธิบายใหกลุมผูชวยวิจัยเขาใจ
ในการเก็บแบบสอบถามตลอดจนขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญตามขอตกลงของการใชสถิติขั้นสูง
มาทําการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสรางในการวิจัย และ 3) การวิเคราะหขอมูลและการปรับโมเดล 
(Modification indices) ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหโมเดลสมการโครงราง (SEM) เพื่อวิเคราะหตัวแปรเชิงสาเหตุ
ที่สัมพันธกันและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการแพทยแผนไทย เปนวิธีการวิเคราะหขอมูล
ที่มีความเหมาะสม สามารถลดความคลาดเคลื่อนและขอผิดพลาดในการสรุปผลการวิจัย

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานแรงจูงใจในงาน ดานการสื่อสาร
ในองคการ ดานจัดการเชิงกลยุทธ ตางสงผลมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทย อยางไรก็ตามปจจัยที่มีขนาดอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานการจัดการเชิงกลยุทธ 
ซึ่งประกอบดวยกลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธการสรางความแตกตาง และกลยุทธมุงเนน ดังนั้นหนวยงานในระดับ
นโยบายโดยเฉพาะอยางย่ิงทีมผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน ที่จะสงเสริมและพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย ควรใหความสําคัญมุงการพัฒนาดานการจัดการเชิงกลยุทธ และนํากลยุทธมาใช
ในแตละองคประกอบที่กลาวมา
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  2.1 ควรทําการวิจยัการพัฒนาโมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุของปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสิทธผิล
การจัดบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล โดยศึกษาในภาคอ่ืน ๆ หรือระดับประเทศ ซึ่งจะทําให
ไดขอคนพบที่สามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบได
  2.2 ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ ที่อาจจะมีผล
ตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการแพทยแผนไทย
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