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 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญั คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการกระจาย
อาํนาจใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล จดัการงานดา้นสุขภาพตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ตาํบล จงัหวดัศรีสะเกษ วิธีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์(Correctional research)       
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานประจาํสถานีอนามยัใน
จงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2545 จาํนวน 254 คนใชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน  
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย หาระดบัการส่งผลของตวัพยากรณ์ต่อตวัแปรเกณฑ์โดยใชก้าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression  Analysis) และคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใชว้ิธี
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression  Analysis) โดย
โปรแกรม SPSS ผลการวิจยัคร้ังน้ี สรุปไดด้งัน้ี  
 
 1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขตาํบลจังหวดัศรีสะเกษ สําเร็จการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี    
ร้อยละ 60.6 ปฏิบติังานประเภทให้บริการร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เคย   
ประสานงานหรือปฏิบติังานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุก ๆ  2 - 3 เดือน มีอายรุาชการ
เฉล่ีย 15 ปี มีทศันคติต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีปานกลางโดยเป็นทศันคติ
ท่ีสอดคลอ้งกนัในระดบัปานกลาง ส่วนความคิดเห็นต่อบุคลากรและองคก์รขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลพบดงัน้ี คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรพบว่า บุคลากรขององค์การบริหาร    
ส่วนตาํบลมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัปานกลาง ดา้นภาวะผูน้าํ  
พบว่า บุคลากรใน อบต. มีภาวะผูน้าํระดบัปานกลาง ดา้นการทาํงานเป็นทีมพบว่า องคก์ารบริหาร
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 2. ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์ดว้ยกนัเองและตวัพยากรณ์กบัตวัแปร
เกณฑ์พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัพยากรณ์ดว้ยกนัเองจากความสัมพนัธ์ทั้งหมด 135 ค่า มี  
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 65 ค่าซ่ึงมีทั้งค่าบวกและค่าลบ     
ตั้งแต่ -0.984 ถึง 0.853 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง เม่ือทดสอบแลว้มีความ 
สัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน 3 อนัดบัแรก คือ สาํเร็จการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีกบัสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ความคิดเห็นต่อบุคลากรและองคก์รขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดา้นการบริหารจดัการกบัดา้นการทาํงานเป็นทีม ความคิดเห็นต่อบุคลากรและ
องคก์รของ อบต. ดา้นความรู้ความเขา้ใจกบัความคิดเห็นต่อบุคลากรและองคก์รขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดา้นภาวะผูน้าํ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.984 , 0.853 , 0.825 ตามลาํดบั 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์พบว่า จากตวัพยากรณ์ 16 ตัว มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑท์ั้งทางบวกและลบ มีค่าตั้งแต่ -0.108  ถึง 0.282โดยมีความสัมพนัธ์
กบั   ตวัแปรเกณฑอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ค่า คือ ทศันคติต่อองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและความคิดเห็นต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดา้นการบริหารจดัการ   
 3.  ผลการศึกษาการส่งผลของตวัพยากรณ์ต่อตวัแปรเกณฑพ์บว่า จากตวัพยากรณ์ทั้งหมด 
16  ตวัส่งผลต่อตวัแปรเกณฑ ์15 ตวัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยส่งผลเท่ากบั 0.670 
มีอาํนาจในการพยากรณ์เท่ากบั  44.80  เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี  
  3.1 สมการในรูปคะแนนดิบ    
    Y1  =  -   0.006X1- 0.315X2 -  0.109X3 + 0.106X4 + 0.104X5- 0.004X7  
     -   0.658X8  - 0.606X9  - 0.410X10+  1.790X11  +  0.186X12 

     -   2.421X13 +  1.463 X14 - 0.358 X15 + 0.539X16 + 0.301 
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  3.2 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    G1 = -   0.087Z1 - 0.187Z2  -  0.238Z3 -  0.056Z4  +  0.049Z5 
     -   0.012Z7   -  0.401Z8  -  0.353Z9  -  0.146Z10  +  0.800Z11 

     +  0.084Z12  - 1.251Z13  +  0.588Z14-  0.196Z15 + 0.337Z16 
 

 4. ผลการคน้หาตัวพยากรณ์ท่ีดี ในการพยากรณ์การยอมรับการกระจายอาํนาจให ้    
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จดัการงานดา้นสุขภาพตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตาํบล
พบว่า ตวัพยากรณ์ท่ีดีมี 6 ตวั คือ ในรอบปีท่ีผา่นมามีประสบการณ์ปฏิบติังานร่วมกบัทอ้งถ่ินทุก      
2 - 3 เดือน (X8) ในรอบปีท่ีผา่นมา มีประสบการณ์ปฏิบติังานร่วมกบัทอ้งถ่ินมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง
(X9) ทศันคติต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (X11) ความคิดเห็นต่อบุคลากรและองคก์รขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดา้นภาวะผูน้าํ (X13) ดา้นการบริหารจดัการ (X14) และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในการปฏิบติังาน (X16) ซ่ึงส่งผลต่อการยอมรับการกระจายอาํนาจให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.642 มีอาํนาจในการพยากรณ์
เท่ากบั  41.20  เปอร์เซ็นต ์ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
  4.1 สมการในรูปคะแนนดิบ    
    Y2 = 1.557X11- 2.301X13+ 1.500X14 + 0.412X16- 0.454X8+ 0.369X9- 0.167 

  4.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน    
    G2 = 0.696Z11- 1.188Z13+ 0.603Z14+ 0.258Z16- 0.277Z8+ 0.217Z9 
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 This research have purpose to study factors that influence the public acceptance of 
decentralizing health management to Sub-district Administration Organization according to the 
opinions of Sisaket’s health officers. The sample of this study comprised 254 health officers who 
worked for locality health centers in Sisaket Province in the year 2002. Data was collected during 
the 1st –31st of March 2002 by using questionnaires and was analyzed by calculating percentage, 
mean and standard deviation. Simple correlation Coefficient was also used in order to find 
relation between variables. Additionally, Multiple Regression Analysis was used in calculating 
degree of influencing independent variables and exploring good predictors by Stepwise Multiple 
Regression.  All of this data analysis was used SPSS program. The result of this study found as 
follows. 
  
 1. 60.6 percent of the health officers who participated in this study got a lower bachelor 
degree. 56.7 percent of the participants were responsible for service section. Most of them used to 
coordinate with local organization every 2-3 months in the previous year. They had been working 
as a health officer for approximately 15 years. Their attitudes toward the locality administration 
organization were accordant at the average level. In investigating the opinion about the personnel 
and the locality administration organization, which concerned several factors such as knowledge 
and understanding, leadership and team working of the personnel, the result revealed that these 
matters were rated at the average level. Additionally, the organization administration, working 
facilities, the public acceptation of distributing power to the organization in organizing public 
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health were also rated at the average level. The opinions about most matters of the health officers 
were accordant at the average level except for the organization administration, which was 
accordant at the high level. 
 2. The result of exploring relation among predictors themselves and between the 
predictors and dependent variables was that there were 65 predictors among 135 predictors 
related at 0.05. The values were both positive and negative from –0.984 to 0.853. The three 
highest variables which were related at 0.05 comprised the matters of academic qualification: 
lower and higher than a bachelor degree, opinion about personnel and the organization: 
administration, team working and the opinion about knowledge and understanding and leadership. 
The coefficient values of the three variables were at 0.984, 0.853 and 0.825. For the relation 
between predictors and dependent variables, it was found from 16 predictors that there were both 
positive and negative relation values from –0.108 to 0.282 which 2 values were significantly 
related to dependent variables at 0.05, consisting of attitudes toward the organization and its 
administration. 
 3. The result of an influence of the predictors upon the dependent variables was that 
there were 15 predictors out of 16 significantly influenced the dependent variables at 0.05. The 
value of influencing was at 0.670 and the percentage of predicting was at 44.80, which could 
form equations as follows: 

  3.1 Equations of raw scores 
        Y1 = -   0.006X1- 0.315X2 - 0.109X3+ 0.106X4+ 0.104X5- 0.004X7 

     -   0.658X8- 0.606X0- 0.410X10+ 1.790X11+ 0.186X12- 2.421X13  
     +  1.463X14- 0.358X15+ 0.539X16+ 0.301 

  3.2 Equations of standard scores 
    G1 = -   0.087Z1 - 0.187Z2  -  0.238Z3 -  0.056Z4  +  0.049Z5 
     -   0.012Z7   -  0.401Z8  -  0.353Z9  -  0.146Z10  +  0.800Z11 

     +  0.084Z12  - 1.251Z13  +  0.588Z14-  0.196Z15 + 0.337Z16 

 

 4. In exploring good predictors to predict the acceptation about organization’s 
decentralization in administration health of the health officers it was found that there were 6 good 
predictors that was in the previous year the organization cooperated with the community every 2-
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3 months (X8), the organization cooperated with the community more than 3 month in a time(X9), 
the attitudes toward the organization(X11), the opinion for personnel and the organization about 
leadership(X13), the opinion toward the management(X14), and the opinion toward the facilities in 
running jobs(X16) which significantly influenced the acceptation in decentralizing the 
organization at 0.05. The rate of influencing was at 0.642. The percentage of predicting was at 
41.20.The equations could be created as follows: 

  4.1 Equations of raw scores 
    Y2 = 1.557X11- 2.301X13+ 1.500X14 + 0.412X16- 0.454X8+ 0.369X9- 0.167 

  4.2 Equations of standard scores 
    G2 = 0.696Z11- 1.188Z13+ 0.603Z14+ 0.258Z16- 0.277Z8+ 0.217Z9 
 


