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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการพฒันางานประจาํสู่การวิจยั  โดยใช้

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  จาํนวน 15 คน  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 2 คน  ผูเ้ขา้
รับการอบรม  65 คน  และผูรั้บบริการสุขภาพ 335 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่  แบบสอบถามความ
คิดเห็น  แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบตรวจสอบรายการ  แบบวดัเจตคติ  และแบบสัมภาษณ์  ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้รับการ
อบรมสอบผ่านตามเกณฑ์ มีเจตคติต่อ R2R โดยรวมในระดับมาก  และความคิดเห็นต่อการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในระดบัมาก มีการเผยแพร่ผลงานในระดบัต่างๆ ร้อยละ 82.92 และผูรั้บบริการสุขภาพ R2R มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก  ซ่ึงส่งผลประโยชน์ใหผู้รั้บบริการสุขภาพมีสุขภาวะท่ีดี 

ABSTRACT 
  The objective of this study was to evaluation of increasing competency routine to research, The 

CIPP evaluation model. Research sample group consisted of 15 director, 2 responsible, 65 people who participated in 
the training and 335 healthy patients. The evaluation forms including opinion questionnaires form, optical and 
analysis, checklist, attitude test and interview. The results showed that Output evaluation of the training, the 
participants who passed the criteria, attitude R2R overall average level and comments on the results of research to 
benefit the overall average was high. Has published works on various levels overall, representing 82.92 percent and 
healthy patients research R2R participants were satisfied with the high level. The benefits to healthy patients have 
happy good health. 
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บทนํา     
 แนวคิดงานวิจยัในงานประจาํ (R2R: Routine 
to Research) มีความเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในทุกแนวคิดการพฒันา  ซ่ึงแนวคิด 
R2R หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ของผูป้ฏิบติังานประจาํในการแกไ้ข
ปัญหาและยกระดับการพัฒนางาน ท่ี รับผิดชอบ
ดําเนินการอยู่ตามปกติ   โดยจะมีผลลัพธ์เป็นการ
พฒันาตนเองและเพ่ือนผูร่้วมงาน อนัจะส่งผลกระทบ
ในการบรรลุเป้าประสงคสู์งสุดของประชาชน  บริบท
พื้นท่ีและองคก์รนั้น (วจิารณ์, 2553) 
 สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอภูเขียว  จงัหวดั
ชยัภูมิ  ไดน้าํแนวคิด R2R  มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550  และ
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2553  มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ในสังกัดได้รับรางวลั  R2R ระดับประเทศ จํานวน                 
2 รางวลั  ซ่ึงจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) (วิวฒัน์, 2554) และมีการขับเคล่ือนพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากรดา้น R2R อย่างต่อเน่ือง จึงไดจ้ดัทาํ  
“โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการพฒันางานประจาํสู่
การวิจยั ”  ซ่ึงเร่ิมตุลาคม พ.ศ. 2553  จนถึงปีปัจจุบนั 
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัในสังกดัสามารถวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีตนปฏิบัติเป็นประจาํ  แลว้
สามารถทาํงานวิจยัไดอ้ย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการพฒันางานประจาํไปสู่
งานวิจัยนํ าไป ใช้ป ระโยชน์ และมีการ เผยแพ ร่
นวตักรรม  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่สร้างความพึงพอใจ
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
สังคมไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต่อเน่ือง  แต่ท่ี
ผ่านมายงัไม่มีการประเมินโครงการว่าส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะ
ให้เกิดข้ึนตามโครงการนั้ นเกิดข้ึนจริงหรือไม่  เม่ือ
ดาํเนินการไปแลว้บรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงไร  
หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร  จึงทาํ
ให้ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการไม่ไดรั้บทราบ
ข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการวางแผน  ปรับปรุง และ
พฒันาโครงการในปีต่อไป  จากสภาพปัญหาดงักล่าว  

ผูว้ิจยัจึงประเมินโครงการน้ี เพราะการประเมินจะช่วย
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของโครงการวา่ควร
จะขยายผลโครงการต่อ  รวมทั้ งมีประโยชน์ต่อการ
พฒันาปรับปรุงองค์การ แผน แผนงานและโครงการ 
(สมคิด, 2552)   
 
วตัถุประสงค์    
 เพ่ือประเมินโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการ
พัฒนางานประจาํสู่การวิจัย  สํานักงานสาธารณสุข
อาํเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ ตามรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ CIPP Model ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบิม 
(Stufflebeam, 1971) ไดแ้ก่ ดา้นบริบท (Context)  ดา้น
ปัจจัยนําเข้า (Input)  ด้านกระบวนการดําเนินงาน 
(Process)  และดา้นผลผลิต (Product) ดงัภาพประกอบ
ท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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วธีิการวจิัย     
 1. ประชากร  กลุ่ม เป้ าหมายค ร้ังน้ี ได้แ ก่ 
ผู ้บ ริหารโครงการ  จํานวน  15  คน   ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ  2 คน   ผู ้เข้ารับการอบรม  65  คน   และ
ผู ้รับบริการสุขภาพ  2,535 คน   ได้กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู ้บ ริหารโครงการ   จํานวน  15  คน   ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ  2 คน   ผู ้เข้ารับการอบรม  65  คน   และ
ผูรั้บบริการสุขภาพ 335 คน เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จากผลงานท่ีได้รับรางวลั R2R  
จาํนวน 4 แห่ง  ไดส้ัดส่วนเป็น 1: 2  พบวา่สัดส่วนของ
เขตลาํนํ้ าพรมไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามสัดส่วน
แลว้  จึงเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเหลือโดยใชก้ารสุ่มอย่าง
ง่าย  (simple random sampling) วิธีการจบัสลากเฉพาะ 
2 เขต  ท่ีไม่ไดรั้บรางวลั R2R  จาํนวน  2  แห่ง จากเวที
การนําเสนอผลงาน “Show & Share” ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  จากนั้ นใช้การกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี  
5 ชนิด  ประกอบด้วย  แบบสอบถามความคิดเห็น  
แบบบันทึกขอ้มูล  แบบตรวจสอบรายการ  แบบวดั  
เจตคติ  และแบบสัมภาษณ์    
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอ
อนุญาต  และความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม  จากสาธารณสุขอาํเภอภูเขียว  โดย
ดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 ไดข้อ้มูลกลบัคืนมา
ครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือนํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์สามารถนาํมาวิเคราะห์ไดค้รบทุกฉบบั
 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้อง
ข้อมูล  โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ขอ้มูล (methodology triangulation) เช่น การใชว้ิธีการ
สังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์   ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ควบคู่กบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน  เป็นตน้
 5. วิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมของ

ประเภทขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  การแจกแจง
ความถ่ี  การหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 6. ประมวลผลและเสนอผลการวิจยั  โดยการ
พรรณนา  แยกตามความมุ่งหมายของการวจิยั 
   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลดาํเนินการตามแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี   
   1. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) และวิเคราะห์ความถ่ี(Frequency) สําหรับ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการแบบสัมภาษณ์  

 2. ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี  (Frequency) หา
ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) และห าค่ า เบ่ี ย ง เบ นม าตรฐ าน 
(Standard Deviation) สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้
จากแบบสอบถาม  แบบวัด เจตคติ  หาค่ าร้อยละ 
(Percentage) จากนั้นจึงนาํค่าเฉล่ีย หรือค่าร้อยละท่ีได้
ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 3. นาํแบบสอบถาม แบบวดัเจตคติ มาจดัทาํ
ทะเบียนข้อมูล ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
ผลการวจิัย     
 1. การประเมนิด้านบริบท (Context)  
 การประเมินดา้นบริบทในส่วนประเด็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข
ระดบัอาํเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ประจาํปี 2555-2559  
โดยข้อมูลมาจากประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ 
และกลยุท ธ์ ท่ี สอดคล้องกับ ท่ี ระบุ ไว้ต ามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริหาร
จดัการและพฒันาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงมีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอหรือตําบล  มีการแลกเป ล่ียน เรียน รู้และมี
ความสามารถในการดําเนินงานวิจัย เพ่ื อพัฒนา
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ศกัยภาพตนให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ในการ
ดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคด์งักล่าวสาํนกังาน
สาธารณสุขอาํเภอภูเขียว  ไดก้าํหนดกลยุทธ์ทั้ งหมด             
6 กลยทุธ์  ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
โครงการเพียง  3 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์ขอ้ท่ี 4 ส่งเสริม
กระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาคือ
การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอาํเภอ  
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีความสามารถในการดําเนินงานวิจัย  
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์โครงการข้อท่ี 2 กลยุทธ์   
ขอ้ท่ี 5 พฒันานักวิจัยระดับอาํเภอ ซ่ึงมีแนวทางการ
พัฒนา และกลยุทธ์ข้อ ท่ี  6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์โครงการข้อท่ี 1 ยิ่งทําให้โครงการน้ีมี
ความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการเป็นอยา่งยิง่ 
  2. การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า  ความเหมาะสมด้าน
หลกัสูตรการอบรมของโครงการโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก   เม่ือสํารวจความต้องการ
พฒันาตนเองเก่ียวกบั  R2R ของผูเ้ขา้รับการอบรมโดย
ภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตอ้งการจาํเป็นใน
การอบรม  ในหัวข้ออบรมการเลือกหัวข้อและการ
กาํหนดปัญหาวิจยั R2R มากท่ีสุด  ความเหมาะสมดา้น
บุคลากรในการดําเนินงาน   โครงการ  มีจํานวน
บุคลากรท่ีปฏิบติังานจริงตรงกบัแผนงานท่ีกาํหนดไว้
ตามเกณฑ์  ความเพียงพอด้านงบประมาณในการ
ดาํเนินงานโดยภาพรวมงบประมาณท่ีใชจ่้ายจริงน้อย
กว่างบประมาณท่ีได้รับ  ซ่ึงโครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการเป็นจํานวน
ทั้งส้ิน 250,000 บาท  ทางโครงการไดใ้ชจ่้ายไปทั้งส้ิน 
189,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.60  ความเหมาะสม
ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ทั้งผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ
โครงการ  และผูเ้ขา้รับการอบรมใหร้ะดบัค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นท่ีตรงกนั  คือระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรมมี
การยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม  และการประเมิน

ปัจจัยนําเข้าในส่วนความเหมาะสมด้านกิจกรรมท่ี
กําหนดไว้ในรายละเอียดกิจกรรมดําเนินงานโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  นบัวา่กิจกรรม
การอบรมก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม
เป็นอยา่งยิง่  
 3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
 การประเมินดา้นกระบวนการ ประเด็นการ
ปฏิบัติงานจริงด้านกระบวนงาน หรือกิจกรรมหลัก
ของการดําเนินโครงการ  เปรียบเทียบกับแผนการ
ดาํเนินงานท่ีกาํหนดไว ้ 3  ระยะตามโครงการ ไดแ้ก่  
ระยะท่ี 1  เตรียมการ  ระยะท่ี 2  ดาํเนินการ  และระยะ
ท่ี 3  เวลาประเมินผล ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าจากแบบ
ตรวจสอบรายการ  การสอบถามผูรั้บผิดชอบโครงการ   
โดยในการปฏิบติังานทุกระยะจะมีการกาํกบัดูแลและ
ตรวจสอบจากผู ้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด   การ
ปฏิบัติงานทั้ งหมดจึงมีการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการดาํเนินงานท่ีวางไว  ้ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
และประเด็นการประเมินด้านผลการปฏิบัติงานจริง
ของการดาํเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกบัการดาํเนินงาน
ตามกลวิธียุทธศาสตร์  ขับเคล่ือน  R2R ของ ศ .นพ
วิจารณ์ พานิช   การปฏิบติังานทั้งหมดมีผลการปฏิบติั
เกือบทุกขอ้  ยกเวน้ในกลวธีิท่ี 1  คือ การจดัทาํเวบ็ไซต ์
R2R ท่ีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามการดําเนินงานของ
กลวิธียุทธศาสตร์ขับเคล่ือน  R2R  ซ่ึงในภาพรวม      
คิดเป็นร้อยละ  92.31     
 4. การประเมนิด้านผลผลติ (Product)  

 การประเมินด้านผลผลิต  พบว่ามีจํานวน                 
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีสอบผ่านตาม
เกณฑ์มีทั้ งหมด 65  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
ผลงานรวมท่ีไดรั้บรางวลัทุกระดบั  จาํนวน 8 ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 53.33  ระดบัของเจตคติต่อการพฒันา
งานประจําสู่การวิจัย  R2R ของผู ้เข้ารับการอบรม
โครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ส่วน
ระดับความคิดเห็นของผูเ้ข้ารับการอบรมต่อการนํา
ผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก  และผูเ้ขา้รับการอบรมมีการเผยแพร่ผลงาน 
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ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.92  ผลการประเมินของ
ผูรั้บบริการสุขภาพเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการนาํผล
การศึกษา R2R ไปใชใ้นการปฏิบติังานรวบรวมขอ้มูล
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย คือ ผูรั้บบริการสุขภาพซ่ึงเป็นผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรมหรือผลการศึกษา
งานวิจัยโดยข้อคําถามหลักใน  5 ประเด็น  พบว่า 
ผูรั้บบริการ หรือผูเ้ขา้ร่วมการดาํเนินงาน R2R มีความ
พึงพอใจในระดบัมาก จากขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า 
R2R เป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน  พฒันาคนอยา่งมี
ส่วนร่วมและมีการทาํงานเป็นทีม  โดยมีแนวคิดในการ
สร้างเสริมศกัยภาพทาํให้คนเขา้ใจสภาวะแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนรอบตวัมากข้ึน  และสําคญัท่ีสุด คือ ประโยชน์
ในการพฒันางาน R2R เน้นผลประโยชน์หรือผลลพัธ์
ท่ีผูรั้บบริการสุขภาพมี       สุขภาวะท่ีดี ดงัขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ของผูรั้บบริการสุขภาพท่ีมีต่อ R2R ใน
การใชง้านไดจ้ริง  “...มีความมั่นใจมากในการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองเพราะปฏิทินการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
มีความเข้าใจง่าย มี อสม.และหมอมาแนะนาํในการใช้  
มีการติดตามดูแลเราอยู่ บ่อยๆ เลยรู้สึกว่าตนเองจะ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ”        
 
บทวจิารณ์     
 สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ด้านบริบท (Context)   
 จากผลการประเมินพบว่า  ประเด็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข
ระดบัอาํเภอภูเขียว  ประจาํปี 2555-2559  โดยขอ้มูลมา
จากประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวต้ามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
สาธารณสุข  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากร
บุคคล  ซ่ึ ง มี เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์ เพ่ื อให้
หน่วยงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอหรือตาํบล  มีการ
แลก เป ล่ี ยน เรียน รู้และ มี ความส าม ารถในการ

ดาํเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพตนให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ  ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ              
ภู เขียว   จังหวัดชัยภู มิ  ได้กําหนดกลยุทธ์ทั้ งหมด                     
6 กลยทุธ์  ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
โครงการเพียง 3 กลยุทธ์  โดยกลยุทธ์ขอ้ท่ี 4 ส่งเสริม
กระบวนการจดัการความรู้  ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาคือ
การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอาํเภอ  
เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีความสามารถในการดําเนินงานวิจัย  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการข้อ ท่ี  2 เพ่ือ
เผยแพร่งานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรู้ของนกัวิชาการ
และผูป้ฏิบติังาน  ทั้งในระดบัพ้ืนท่ีและระดบัประเทศ 
โดยจัด เวที การนํ าเสนอผลงาน  “Show & Share”      
การพฒันางานประจาํสู่การวิจยัของหน่วยงาน เพ่ือการ
ยกย่องชมเชยและมอบรางวลั กลยุทธ์ขอ้ท่ี 5 พฒันา
นกัวิจยัระดบัอาํเภอ  ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาคือการจดั
อบรมพฒันานักวิจยัระดบัอาํเภอ มีตวัช้ีวดัคือผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 เร่ือง จากหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับอาํเภอหรือตาํบล  และกลยุทธ์ขอ้ท่ี 6 ส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ  ซ่ึงมี
แนวทางการพฒันาคือประเมินสมรรถนะและจัดทาํ
แผนพฒันาบุคลากร  และจัดอบรมพฒันาสมรรถนะ  
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์โครงการข้อท่ี 1 คือเพื่อ
พัฒนาเพ่ิมพูนขีดสมรรถนะให้กับนักวิชาการและ
ผูป้ฏิบติังานสามารถพฒันางานประจาํไปสู่งานวิจยัได้
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
 2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  
 จากผลการประเมินพบวา่  ภาพรวมเหมาะสม  
และกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดกิจกรรม
ดาํเนินงานมีความเหมาะสม  ซ่ึงเป็นตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองมากจากประเด็นสําคญั ดงัน้ี
 2.1  ความเหมาะสมดา้นหลกัสูตรการอบรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงพบว่าปัญหาของ
หลกัสูตรในส่วนการกาํหนดเน้ือหาหลกัสูตร  ท่ีไม่มี
ความยืดหยุ่นตามศกัยภาพของผูเ้ขา้รับการอบรม  ถา้
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เป็นไปไดค้วรมีการปรับหลกัสูตรในส่วนน้ีให้มีความ
เหมาะสมและทนัสมยั  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.2  ความตอ้งการพฒันา   ตนเองเก่ียว R2R  
ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีทั้ งหมด 13 ขอ้  เม่ือนาํผลมา
จดัลาํดบัความสําคญัของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีความ
ตอ้งการพฒันาตนเองเก่ียวกบั R2R มากท่ีสุด  พบวา่ 1) 
การเลือกหัวขอ้และการกาํหนดปัญหาวิจยั R2R  และ 
2) การออกแบบวิจัย R2R ส่วน 2 ประเด็นท่ียงัไม่มี
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง คือ 1) การเขียน
โครงร่างงานวิจัย  และ2) เทคนิคการนําผลงานวิจัย 
R2R ไปสู่การ  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ    
จรุณรักษ์ (2551)  ควรมีการติดตามผลการฝึกอบรม
เป็นระยะๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือท่ีจะดูว่าผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดน้ําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด      
 2.3 จาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 2556  มีจาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานจริง  
จาํนวน  10  คน  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ นอกจากน้ีประสบการณ์และใน
การปฏิบัติงานด้านงานวิจัยของบุคลากรก็เป็นปัจจัย
หน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ความเพียงพอด้านงบประมาณในการ
ดําเนินงานปีงบประมาณ  2556 เป รียบ เทียบกับ
งบประมาณท่ีมีการใช้จ่ายจริง  นอกจากจะบ่งช้ีถึง
ความพอเพียงทางดา้นงบประมาณแลว้  ในทางกลบักนั
อาจสะทอ้นปัญหาการดาํเนินการดา้นการเบิกจ่ายการ
ดาํเนินการโครงการวิจยัภายใตก้ารพฒันางานประจาํสู่
การวิจยัของหน่วยงานให้มีคุณภาพ  และการเบิกจ่าย
การดาํเนินงานจัดเวทีการนําเสนอผลงาน “Show & 
Share” เพ่ือการยกย่องชมเชยและมอบรางวลั  ยงัไม่มี
คุณภาพพอท่ีกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดสามารถ
ทํางานวิจัยท่ี มี คุณภาพ   พร้อมทั้ งนําเสนอในเวที
นาํเสนอผลงานไดเ้ป็นท่ีประจกัษ์  และจากปัญหาเม่ือ
ผลงานวิจัยได้รับการตอบรับนําเสนอในระดบัต่างๆ  

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการใชจ่้ายในการ
นําเสนอ  ไม่ใช่ผลักภาระไปท่ีเจ้าของโครงการวิจัย
 2.5 ความเหมาะสมด้านระยะเวลาในการ
ดําเนินงานซ่ึงผู ้บ ริหาร   ผู ้รับผิดชอบโครงการ  มี
ความเห็นต่อการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   พบว่ามุมมองของ
ผูบ้ริหาร  ผูรั้บผิดชอบโครงการและผูเ้ขา้รับการอบรม
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนั  คือระยะเวลาท่ีใชใ้น
แต่ละกิจกรรมมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  
ดังนั้ นควรมีกําหนดระยะเวลายืดหยุ่น เพื่ อความ
เหมาะสมในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป    
 2.6  ความเหมาะสมดา้นกิจกรรมท่ีกาํหนดไว้
ใน รายละ เอี ยด กิ จกรรมดํา เนิ น งาน   ผู ้บ ริห าร  
ผู ้รับผิดชอบโครงการ   และผู ้เข้ารับการอบรมมี
ความเห็นต่อการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของด้านกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ใน
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  แต่ในส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดของทั้ง  3  กลุ่มตวัอยา่ง คือ  ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความคิดเห็นว่าความเหมาะสมในการจัดเวทีการ
นาํเสนอผลงาน “Show & Share”  มีคะแนนเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีให้
ความคิดเห็นของคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด  ซ่ึงประเด็นน้ี
เป็นตวับ่งบอกถึงการนาํมาพิจารณาเพ่ือหาทางตกลง
กําหนดกิจกรรมน้ี ใหม่ เพ่ือส รุปหารูปแบบของ
กิจกรรมท่ีควรจะเป็น ในคร้ังต่อไป  

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 จากผลการประเมินพบว่า  การปฏิบัติงาน
ทั้ งหมดในภาพรวมมีการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการดาํเนินงานท่ีวางไว  ้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และผลการปฏิบัติงานจริงของการดําเนินงานเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการดาํเนินงานตามกลวิธียุทธศาสตร์  
ขบัเคล่ือน R2R (วิจารณ์, 2553) การปฏิบติังานทั้งหมด
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.31  จึงผ่านเกณฑ์ตาม
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ท่ี ตั้ ง ไ ว้ทั้ ง  2  ป ระ เด็ น มี ค ะแนน สู งก ว่ า เกณ ฑ ์                      
การประเมินท่ีตั้งไว ้เน่ืองมากจากประเดน็สาํคญัดงัน้ี 

3.1 ปัจจัยท่ีผลต่อความสําเร็จ คือผูบ้ริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) ท่ีเป็น
ส่วนผลักดันและเป็นกําลังในการขับ เค ล่ือนงาน
โครงการใหบ้รรลุได ้   

3.2 การปฏิบัติงานทั้ งหมดมีผลการปฏิบัติ
เกือบทุกขอ้  ยกเวน้ในกลวิธีท่ี 1 คือวิธีท่ี 1.3 การจดัทาํ
เวบ็ไซต ์R2R ท่ีไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามการดาํเนินงาน
ของกลวิธียุทธศาสตร์ขับเคล่ือน  R2R  ปัจจัยท่ีทํา
ยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือน ประสบผลสําเร็จไดน้ั้น คือทุก
ฝ่ายไม่วา่จะเป็นระดบัผูบ้ริหาร  ผูรั้บผิดชอบโครงการ  
และบุคลากรในสังกัด ต้องทาํให้เกิดข้ึนทุกประเด็น  
อย่างน้อยมีการปฏิบติัให้เกิดข้ึนแลว้  และมีการรักษา
สภาพให้มีความต่อเน่ือง  และตอ้งทบทวนวิธีการเพ่ือ
ทาํให้ปฏิบติัได ้ เช่น  มีการประกวดการจดัทาํเวบ็ไซต ์
R2R  เพ่ือชิงรางวลั  หรือการพฒันาบุคลากรในสังกดั
เขา้รับการอบรมการจัดทาํเว็บไซต์ R2R  เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จรวยพร (2552) กบัวิธีการ
ขบัเคล่ือน R2R ควรตอ้งเร่ิมจากการสร้างกระแส R2R  
ใหเ้ป็นท่ียอมรับ  โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  และ
กระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศรู้จักทํา  R2R 
เพิ่มข้ึน   และสนับสนุนให้ เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ต่อเน่ือง  เพ่ือส่งให้ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่าง
ย ัง่ยนื     

4. ด้านผลผลติ (Product)   
 จากผลการประเมินพบว่า  ภาพรวมเป็นตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีตั้ งไวทุ้กประเด็น  เน่ืองมากจาก
ประเดน็สาํคญัดงัน้ี  

4.1 เม่ือพิจารณาภาพรวมของจาํนวนผูเ้ขา้รับ
การอบรมท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์มี
ทั้งหมด  65  คน  ปัจจยัท่ีทาํให้ ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเขา้
ร่วมโครงการท่ีสอบผ่านทั้ งหมด  มี 2 ประเด็น คือ                 
ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ
วิธีวิจยัเป็นอยา่งดี  และอาจเป็นเพราะเกณฑ์ท่ีระบุการ
ผ่านเพียง  ร้อยละ 50 ข้ึนไป  แต่ถา้การอบรมคร้ังหน้า 

มีการทดสอบอีกควรเพ่ิมเกณฑ์การสอบผ่านท่ีสูงข้ึน  
อาจเป็นร้อยละ  60 ข้ึนไป   เพ่ือการพฒันาผูเ้ขา้รับการ
อบรมให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน   และจํานวนงานวิจัยท่ี
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดมีมากท่ี สุด   จํานวน                       
5  ผลงาน  ระดับ เขตภาคตะวัน ออก เฉี ยง เห นื อ  
ประกอบด้วยจังหวดันครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย ์ 
และชัยภูมิ มีจาํนวน 2 ผลงาน  และระดับกระทรวง
สาธารณสุขจาํนวน 1 ผลงาน  ตามลาํดบั  รวมผลงานท่ี
ไดรั้บรางวลัทุกระดบั  จาํนวน 8 ผลงาน  คิดเป็นร้อย
ละ  53.33  ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการไดรั้บรางวลั
นั้น  คือการทาํผลงานวิจยั R2R  อย่างต่อเน่ืองพฒันา
จนเกิดเป็นระบบ  ผูรั้บบริการสุขภาพพึงพอใจ  และ
ทุกฝ่ายร่วมเป็นส่วนหน่ึงของผลงานช้ินนั้น    
 4.2 ระดบัเจตคติต่อ R2R โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก  พิจารณารายขอ้พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรม
มีเจตคติมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้พเจา้เช่ือวา่การทาํวิจยั  R2R  
มีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาในการทาํงาน  และมีเจต
คติน้อยท่ีสุด  ได้แก่  ขา้พเจ้ารู้สึกว่าการทาํวิจัย R2R  
ส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ขอ้มูลน้ีบ่งบอก
ถึงบุคลกรในสังกดัให้ความสําคญัว่าการทาํวิจยั R2R  
มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในการทํางานได้จริง  
ดงันั้นองค์กรหรือหน่วยงานตอ้งสร้างวฒันธรรมการ
เรียนรู้ในหน่วยงานให้เกิดข้ึน และพร้อมท่ีจะเผยแพร่
ผลงานให้กบัผูอ่ื้นเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั   
 4.3 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม
ต่อการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก   ซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอ้ในประเด็นการ
พัฒนาระบบงานท่ี ดีในทางปฏิบัติควรมีลักษณะ
อย่างไร ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในประเด็นการเผยแพร่
ผลงาน  ในส่วนขอ้มูลในรอบปีท่ีผ่าน  มีผลงานวิจัย 
R2R ท่ีไดรั้บการเผยแพร่โดยนาํเสนอแบบอ่ืนๆ  เช่น 
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
(อสม .) การแจ้งด้วยวาจากับผู ้รับบริการสุขภาพ  
เผยแพร่มากท่ี สุด  ส่วนการเผยแพร่น้อยท่ี สุดคือ                      
การตีพิมพว์ารสาร  ส่วนผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํ
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ความรู้จากผลงานวิจัย R2R ไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้
ผูอ่ื้นได ้ คิดเป็นร้อยละ 90.77  และพบว่าผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความคิดเห็นว่าผลงานวิจัย  R2R เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดีต่อผูรั้บบริการสุขภาพส่งผลทาํให้
เกิดการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน มีจาํนวนมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 93.85  สะทอ้นถึงแนวคิดวา่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความพร้อมในการเผยแพร่ขอ้มูล  ผลงาน R2R  
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.4 ผลการศึกษาด้านข้อมูลผลผลิตของ
ผูรั้บบริการสุขภาพเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการนาํผล
การศึกษา R2R ไปใชใ้นการปฏิบติังานรวบรวมขอ้มูล
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย คือ ผูรั้บบริการสุขภาพซ่ึงเป็นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจากนวตักรรม/ผลการศึกษางานวิจัย
โดยขอ้คาํถามหลกัใน 5 ประเด็น พบว่า ผูรั้บบริการ 
หรือผูเ้ขา้ร่วมการดาํเนินงาน R2R มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ซ่ึงแตกต่างจากหน่วยงาน หรือ รพ.สต. แห่ง
ใด  ท่ีไม่ได้ดําเนิน  R2R จะไม่มีความรู้สึกความพึง
พอใจในประเด็นขอ้คาํถามหลกัใน 5 ประเด็น เพราะ
ยืน ย ัน จากข้อ มูล ท่ี ส ะท้อน ให้ เห็ น ว่ า  R2R เป็ น
เคร่ืองมือในการพฒันางาน/พฒันาคน อยา่งมีส่วนร่วม
และทาํงานเป็นทีม  และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ประโยชน์ใน
การพัฒนางานท่ี เน้นผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ ท่ี
ผูรั้บบริการมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ทิพาพร (2548)  ท่ีพบว่า  ประชาชนท่ีไปใชบ้ริการพึง
พอใจร้อยละ 83.80  ซ่ึงอาจเป็นเพราะสิทธิประโยชน์
ในการรักษาพยาบาลท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง  และช่ืนชมทีมสุขภาพ เม่ือมีการตอ้นรับยิ้ม
แยม้แจ่มใส  สถานพยาบาลมีความพร้อมทั้ งสถานท่ี  
อุปกรณ์ ยาและประสิทธิภาพในการรักษา   

 
ข้อเสนอแนะ   

 1. การจดัอบรมพฒันาบุคลากร จะดาํเนินการ
จดัท่ีสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอเป็นประจาํทุกปี  ซ่ึง
สถานท่ีมีความคับแคบ   อีกทั้ งเป็นสถานท่ีใกล้กับ
ตลาด ธนาคาร โรงพยาบาลและสถานท่ีราชการ  ทาํให้

ผูเ้ข้ารับการอบรมขออนุญาตออกไปทําธุระซ่ึงเป็น
ปัญหาขาดการต่อเน่ืองในการอบรม  ควรมีการจัด
อบรมนอกสถานท่ี  เพราะจะได้ตัดภาระจากการทาํ
ธุรกรรมภายนอกได ้   
 2. การเชิญวิทยากรมาบรรยายและดูแล
โครงการวิจัย   ผู ้รับผิดชอบโครงการไม่ได้บอก
รายละเอียดขอบเขตของภาระงานท่ีรับผิดชอบให้แก่
วิทยากร  ซ่ึ งหน้าท่ีหลักคือให้ค ําป รึกษาเก่ียวกับ
โครงการวิจยัท่ีตนรับผิดชอบ  ไม่ใช่มีหน้าท่ีเพียงให้
การอบรม  ทาํให้บทบาทการให้คาํปรึกษาจะไปเป็น
ภาระกบัทีมงานบุคลากรของโครงการ  จึงไม่เกิดการ
ช้ีแนะ  (coaching) กับผู ้วิจัยและวิทยากรในส่วนน้ี 
 3. ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการควรมี
การแกปั้ญหาผลการปฏิบัติงานในกลวิธีท่ี การจดัทาํ
เวบ็ไซต ์R2R ท่ีไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามการดาํเนินงาน
ของกลวิธียุทธศาสตร์  ขบัเคล่ือน R2R ทาํไดโ้ดยเชิญ
วิทยากร หน่วยงานเองจัดอบรม การไปศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัการจดัทาํเวบ็ไซต ์ หรือการประกวดการจดัทาํ
เวบ็ไซต ์R2R เพ่ือชิงรางวลั เป็นตน้ ซ่ึงการดาํเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงในการทําให้กระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการให้ มีความพ ร้อมความ
เหมาะสมตลอดจนมีศกัยภาพสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

4. ควรมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุดโครงการ 
วิจัยท่ีมีประเด็นเดียวกันหรือคล้ายกัน เช่น การดูแล
ผูป่้วยเบาหวาน เพราะทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ว่า
พื้น ท่ีให้บริการน้ี  เม่ือทําโครงการแล้วขั้ นตอนได้
ประสบผลสําเร็จและไม่ประสบผลสําเร็จอย่างไร ซ่ึง
สามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือพฒันาในพ้ืนท่ีบริบทของตน
ได ้    

5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป   
ในการประเมินโครงการแต่ละโครงการมีสภาพจาํกดั  
การวิจัยควรเลือกรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสม   
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินท่ีชดัเจน  แต่ไม่ควร
ยึดเป็นกรอบแนวคิดท่ีต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
เน่ืองจากความเหมาะสม หรือสภาพบริบทท่ีสามารถ
ผนัแปรได ้   
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บทสรุป     
 โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการพฒันางาน
ประจาํสู่การวิจยั สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอภูเขียว  
พบว่ามีความสําคัญและจําเป็นต้องดําเนินต่อไป  
เพราะเป็นการกระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และการ
ขับ เค ล่ื อน ระบบบ ริการ สุ ขภ าพปฐม ภู มิ   ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
, 2555) ท่ีให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  อีกทั้ ง
เพ่ือใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี  และมีสุขภาวะท่ีดี 
 
 กติตกิรรมประกาศ     
 การวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงจาก
สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ และ
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  ผูใ้ห้บริการ  และผูรั้บบริการ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี 
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