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Abstract 

 This experimental development research, one groups pre and post 

implementation design aimed to (1 )  develop of the routine to research model of 

Sriracha District, using the existing resources (2) Comparison of the results of operations 

between pre-test and post-test. Implement at Sriracha District during March 27, 2018 to 

September 3 0 , 2 0 1 8 . The population were R2 R 34 cases. The respondents for 

satisfaction questionnaire were 62 case census. The research tools include intervention, 

new routine to research model, basic data record form, service provider information, 

event record form and satisfaction questionnaire of the 3 sample groups. Data analysis 

and statistical methods used were descriptive statistics and content analysis. 

 The results revealed that the ratio of work load to 1  man of R2 R were 

increase, Quality of R2R increased, the average of the time and labor-force consumed 

decreased. The average of satisfaction rate of R2 R in 3  respondent groups increased 

respectively. The total cost and unit cost decreased. It concluded that the new 

developed working model was a good working model and was appropriate to the 

context of the research area, which had limited resources. Further research to improve 

the model to be a sustainable national role.  
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การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

ลลิตา สกุลเทวัญพิทักษ* สมชาติ โตรักษา** วัลลีรัตน พบคีร*ี* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอน-หลัง การทดลอง นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (R2R) ของอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี โดยใชทรัพยากรที่มีอยู และ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน R2R ของอําเภอศรีราชา 

ระหวางกอนกับหลังการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มาดําเนินการ นําไปทดลอง ระหวาง 27 มีนาคม 

2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ประชากรหลัก คือ การดําเนินงาน R2R ของหนวยงานสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอศรีราชา ในแตละครั้ง(เรื่อง) รวม 34 ครั้ง(เร่ือง) ใน 13 หนวยงาน ผูตอบ

แบบสอบถาม คือ ผูที่เก่ียวของในการดําเนินงาน R2R รวม 62 คน-ครั้ง ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุม

ตัวอยาง ใชเครื่องมือ 12 ชิ้น Intervention ที่ใชคือ รูปแบบการดําเนินงานของงาน R2R ที่พัฒนาข้ึน 

โดยมีการปรับปรุงเปนระยะๆ ขณะนําไปดําเนินการทดลอง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

คาสถิติ t และการวิเคราะหเนื้อหา  

 พบวา หลังการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยของผลงาน 

R2R ตอจํานวนบุคลากร 1 คน เพิ่มข้ึน, คุณภาพของผลงาน R2R เพ่ิมข้ึน, ระยะเวลาและแรงงานเฉลี่ย

ที่ใชในการทํา R2R 1 เรื่อง ลดลง, อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูบริหาร ผูใหบริการ และผูรับบริการ 

เพ่ิมข้ึน, ตนทุนตอหนวยลดลง, ผลได/ผลตอบแทนของการดําเนินงาน R2R เพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน R2R เพิ่มขึ้น และมีความคุมคาในการลงทุนพัฒนางาน R2R สรุปไดวา รูปแบบที่

พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบที่ดี เหมาะสมกับบริบทของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา ที่มีขอจํากัด

ของทรัพยากร และมีปริมาณงานที่ตองทํามาก เสนอแนะให พัฒนาตอไปจนเปนตัวแบบของแนว

ปฏิบัติที่ดีของงาน R2R ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

คําสําคัญ: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย / การพัฒนารูปแบบ / วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง / 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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บทนํา (Introduction) 

 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย คือ การพัฒนางานตามภารกิจหลักที่ทําอยูเปน

ประจําทุกวันใหเปนผลงานวิจัย ที่ทําใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และหนวยงาน(สมชาติ โตรักษา

,2558) ซึ่งภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนั้น คือ การประสานนโยบาย การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรดานสุขภาพ ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายบริการสุขภาพ ควบคุม มาตรฐานการ

ดําเนินงาน คุมครองผูบริโภคดานการบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ ดําเนินงานตามกฎหมาย

การแพทย การสาธารณสุข ปฏิบัติตามนโยบายเรงดวนดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ

รอง คือ พัฒนาวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ การวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

สนับสนุนบุคลากร ใหไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง และเหมาะสม(สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอศรีราชา, 2561) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีภารกิจหลักในการใหบริการแบบ

ผสมผสานแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการเรียนรูของชุมชน และใหบริการตามกฎหมายที่

เก่ียวของ ภารกิจเสริม คือ ภารกิจที่ทําเพิ่มจากภารกิจหลัก ตามสภาพปญหาและความตองการของ

ชุมชน(ชูชัย ศุภวงศ, 2553) ในป พ.ศ.2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไดเนนย้ํา

วา การทํา R2R จะกอใหเกิดประโยชนกับผูมารับบริการ จึงอยากใหเจาหนาที่สาธารณสุข ทํา R2R 

เพ่ือเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานใหดียิ่งข้ึน 

 ปญหาของการดําเนินงาน R2R คือ ปริมาณผลงาน ยังมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ คุณภาพทางดานผลวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห การเขียน และการ

นําเสนอ ยังไมสูงมากนัก ใชระยะเวลาและแรงงานมากในการจัดทําผลงาน R2R เพื่อใหไดผลงาน

เผยแพรในเวทีวิชาการ และมีการลงทุนในการจัดฝกอบรมการทํา R2R จํานวนมาก แตไดรับผลงาน

จํานวนนอย และมีคุณภาพต่ํา ไมคมคาการลงทุน(จรวยพร ศรีศศลักษณ,2551) 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา เปนพื้นที่ปฏิบัติงานระดับอําเภอ ที่มีทรัพยากร มี

สมรรถนะ(Competency) และ ศักยภาพ ที่สามารถนํามาบูรณาการสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไดชัดเจน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อน และ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ดวยกลไก ระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS: District Health System) ซึ่งเปนระบบ

การทํางานดานสุขภาพระดับอําเภอ รวมกันทุกภาคสวนแบบบูรณาการ ภายใตบริบทของแตละพื้นที่ 

โดยผานกระบวนการชื่นชม และ การจัดการความรู เพื่อเปาหมายรวมกัน คือ สุขภาวะของประชาชน 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมของปจจัยพ้ืนฐาน ใน

การพัฒนาใหเปนตัวแบบเบื้องตน ในการดําเนินงาน R2R ดังนี ้
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 1. ดานนโยบาย : สาธารณสุขอําเภอ มีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากร จัดทํา

ผลงานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

 2. ดานผูบริหาร : ผูบริหารใหการสนับสนุน ในการพัฒนา ทักษะ การจัดทําผลงานทาง

วิชาการใหแกบุคลากร 

 3. ดานผูรับผิดชอบการดําเนินงาน : ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ดานวิชาการ ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม R2R ยินดีใหความรวมมือ และ พรอมให

การสนับสนุนเปนอยางดี 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําวิจัย เรื่อง การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยของอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี โดยการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับ

บริบทของพ้ืนที ่

  

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

1) เพื่อพัฒนารปูแบบการดําเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ของอําเภอศรี

ราชา โดยใชทรัพยากรที่มีอยู 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ของอําเภอ

ศรีราชา ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ในดานตอไปนี ้

2.1) ดานปริมาณผลงาน R2R ที่ไดรับ 

2.2) ดานคุณภาพของผลงาน R2R ที่ไดรับ 

2.3) ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชในการดําเนินงาน R2R 

2.4) ดานความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน R2R 

2.5) ดานเศรษฐศาสตรของการดําเนินงาน R2R 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

 การวิจั ยในครั้ งนี้  เป นการวิ จั ยพัฒนาเชิ งทดลอง (Experimental Development 

Research) แบบ 1 กลุม วัดกอน-หลัง การทดลอง(One group, pre and post implementation 

design) ประชากรหลัก คือ การดําเนินงาน R2R  ของหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรี

ราชา ในแตละครั้ง(เร่ือง) รวม 34 ครั้ง(เรื่อง) ใน 13 หนวยงาน และ ประชากรผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 31 คน แตละคน ตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง รวม 62 คน-คร้ัง ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุม
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ตัวอยาง(Census) เริ่มตนดําเนินการทดลอง วันที่  27 มีนาคม 2561 สิ้นสุดการทดลองวันที่ 30 

กันยายน 2561 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research Instrument) 

แบงเปน 2 กลุม คือ  

1. กลุมเครื่องมือที่ใชเปน Intervention การทดลอง คือ รูปแบบการดําเนินงานของงาน 

R2R ที่พัฒนาขึ้น โดยมีการปรับปรุงเปนระยะๆ ขณะนําไปดําเนินการทดลอง ประกอบดวย หลักการ

ของรูปแบบ มี 30 หลักการ, โครงสรางของรูปแบบ มี 4 ดาน และ วิธีการในการนํารูปแบบไป

ดําเนินการอยางตอเนื่องสูความย่ังยืน ใชเวลาไมนอยกวา 4 ป โดยแบงเปน 4 ระยะ 

2. เครื่องมือที่ใชในการวัดผลการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงานของงาน R2R ไดแก 

2.1 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของพ้ืนที่วิจัย  

2.2 แบบบันทึกขอมูลผูใหบริการงาน R2R 

2.3 แบบบันทึกเหตุการณที่มีผลตอการดําเนินงาน R2R 

2.4 แบบบันทึกขอมูลผูรับบริการงาน R2R 

2.5 แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน และ สิ่งที่มีผลตอการดําเนินงาน R2R  

2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูบริหาร 

2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใหบริการ 

2.8 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับบรกิาร 

2.9 กลองถายภาพ 

2.10 เครื่องบันทึกเสียง 

2.11 เครื่องบันทึก VDO 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุมัติเขาทําวิจัย และขอเก็บขอมูลเพื่อประกอบการวิจัย ในพ้ืนที่

วิจัย หลังจากไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่  ศธ 0517.141.6/EC937 โดยสงหนังสือที่งานธุรการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุร ี

 2. ผูวิจัย เตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณตางๆที่ใชในการเก็บขอมูล และ ศึกษาขอมูลทั่วไป 

ของพ้ืนที่วิจัย ไดแก ขอมูลดานพัสดุและโครงสรางทางกายภาพ ขอมูลดานงบประมาณที่สนับสนุน
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การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา ขอมูลบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอศรีราชา ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน R2R ของพื้นที่วิจัย  

3. ผูวิจัยศึกษารูปแบบการดําเนินงาน R2R, ปญหา อุปสรรค ปจจัยที่เก่ียวของกับงาน R2R 

และวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงาน R2R ที่ปฏิบัติในปจจุบันของพื้นที่วิจัย จาก รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 และ การสัมภาษณ 

สอบถาม จากผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ฝายวิชาการ หัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน และ ผูที่เกี่ยวของกับ

งาน R2R  

4. ผูวิจัยเก็บขอมูลกอนเริ่มการทดลองใชรูปแบบใหม ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ 

และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง R2R และ เก็บขอมูลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

R2R ที่ไดทําในพื้นที่วิจัย ดวยแบบบันทึกขอมูลงาน R2R  

5. ผูวิจัยเขียนโครงการ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาบริการปฐมภูมิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ป 2561 รวมกับผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีราชา และเสนอ

ขออนุมัติจัดทําโครงการ 

6. ทดลองใชรูปแบบใหม ของงาน R2R ในพื้นที่วิจัย ในชวงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 30 

กันยายน 2561 โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้

6.1 จัดอบรมโครงการ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ

พัฒนาบริการปฐมภูมิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ป 2561 โดยจัดการอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง คร้ังละ 6 ชั่วโมง 

โดยในแตละครั้งมระยะเวลาหางกัน ประมาณ 3 สัปดาห 

6.2 เก็บขอมูลจากการสอบถาม สังเกต และ บันทึกขอมูลในแบบบันทึกเหตุการณที่มีผล

ตอการปฏิบัติงาน R2R และ แบบสังเกตการณปฏิบัติงาน และสิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงาน R2R 

6.3 ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน R2R เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม และความ

จําเปนของพื้นที่ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูที่เก่ียวของ 

7. เก็บขอมูลกอนเสร็จสิ้นการทดลองใชรูปแบบใหม ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ และ

ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน R2R และ เก็บขอมูลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

R2R ที่ไดทําในพื้นที่วิจัย ในระยะทดลองใชรูปแบบใหม (Post-Implementation) ดวยแบบบันทึก

ขอมูลงาน R2R  

8. วิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากการทดลองใชรูปแบบการดําเนินงาน R2R ประเมินผล

การทดลอง และสรุปผลการทดลองใชรูปแบบการดําเนินงาน R2R อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่

พัฒนาขึ้น  
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ผลการวิจัย (Results) 

 ขอนําเสนอผลการวิจัย เปน 4 สวน คือ 

 1.ผลการวิเคราะหระบบงาน/วิธีการ เดิม กอนการทดลอง 

 2.ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม 

 3.รูปแบบการดําเนินงานใหม ที่พัฒนาข้ึน 

 4.ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวาง กอน กับ หลัง การทดลอง  มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหระบบงาน/วิธีการ เดิม กอนการทดลอง พบวา ระบบงาน/

วิธีการ เดิม กอนการทดลอง มีจุดเดน จุดดอย และ สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1.1 จุดเดน คือ  

- มีผูเชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนที่ปรึกษาในการ

จัดทําผลงานวิชาการ 

- ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ กิจกรรม โครงการอบรม

พัฒนาความรูและทักษะการจัดทําผลงานวิชาการบริการปฐมภูมิ ป 2560 และ ใหการสนับสนุน

ทรัพยากรตางๆในการจัดทําผลงานวิชาการ 

- มีการกําหนดใหการจัดทําผลงานวิชาการ เปนหนึ่งในเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2560 ดานสมรรถนะ และประเมินเปนภาพรวม รายหนวยงาน 

- มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําผลงานวิชาการใหแตละหนวยบริการ และ มี

งบประสนับสนุนในการจัดทําโครงการอบรมพัฒนาความรูและทักษะการจัดทําผลงานวิชาการบริการ

ปฐมภูมิ ป 2560  จากเครอืขายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

1.2 จุดดอย คอื 

- ขาดระบบงาน/วิธีการดําเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติไดงาย สะดวก 

ชัดเจน ไมซับซอน 

- ขาดผูที่ใหบริการทั่วไป ที่สามารถใหบริการ สนับสนุน และ อํานวยความสะดวก

ตางๆในการจัดทําผลงานวิชาการ 

- ขาดพี่เลี้ยง/ผูใหคําปรกึษาดานเทคนิค วิธีการ ในการ จัดทําผลงานวิชาการ 

1.3 สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข คือ 
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- ปรับปรุงระบบงาน และพัฒนาวิธีการดําเนินงาน หรือ ขั้นตอนการดําเนินงานใหดี

ขึ้น พรอมทั้งจัดทําเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

และสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

- กําหนดใหมีผูที่ทําหนาที่ ใหบริการทั่วไป ใหการสนับสนุน และ อํานวยความ

สะดวกตางๆในการจัดทําผลงานวิชาการ 

- กําหนดใหมีผูที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง/ใหคําปรึกษาดานเทคนิค วิธีการ ในการจัดทํา 

ผลงานวิชาการ 

- ใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการพัฒนา วางแผน แสดงความคิดเห็น ตั้งแต

เริ่มตน เพ่ือจะไดระบบและกลไกที่เหมาะสมกับหนวยงานสามารถปฏิบัติไดอยางไมยุงยาก 

สวนที่ 2 ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม 

2.1. การปรับปรุงรูปแบบเบื้องตนของงาน R2R กอนเริ่มดําเนินการทดลอง ไดเปน 

รูปแบบที่ 1 พบวา ผูที่เกี่ยวของในพื้นที่วิจัยพิจารณาแลว ขอใหเพิ่มเติม กระบวนการ

ฝกทักษะ การเขียนโครงรางงานวิจัย R2R ใหกับผูมารับบริการงาน R2R 

2.2. การปรับปรุงรูปแบบงาน R2R ขณะดําเนินการทดลอง ในระยะเดือนแรกของ 

การอบรม ไดเปนรูปแบบที่  2 พบวา ผูเก่ียวของไดพิจารณาแลว ขอใหปรับการ

ใหบริการในการพัฒนาผลงาน R2R ใหเปนตัวแบบของหนวยงาน โดยแบงเปน ตัวแบบของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอศรีราชา ตัวแบบของโซน 331 ตัวแบบของโซนบางพระ ตัวแบบของโซนหนองคอ 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 4 ตัวแบบ 

2.3. การปรับปรุงรูปแบบงาน R2R ขณะดาเนินการทดลองในระยะเดือนที่ 2-3 ของ 

การอบรม ไดเปนรูปแบบที่  3 พบวา ผูเก่ียวของไดพิจารณาแลว ขอใหปรับการ

ใหบริการ กรณีที่ผูรับบริการไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอ ผลงาน R2R ดวย Oral Presentation 

ในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข โดยชวยเตรียมความพรอมกอนการนําเสนอผลงาน ชวยเตรียม

เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ ชวยใหกาลังใจ สนับสนุนและชวยเหลือในดานตางๆ 

2.4.การปรับปรุงรปูแบบงาน R2R หลังดําเนินการอบรมแลว ไดเปนรูปแบบที่ 4 

พบวา ผูเกี่ยวของไดพิจารณาแลว ขอใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การใหบรกิาร กรณีการทํา R2R เรื่องที่ 

1 เพื่อเผยแพรในหนวยงานดวย Poster Presentation และ กรณีการทํา R2R เรื่องที่ 1 เพื่อเผยแพร

นอกหนวยงาน ดวย Poster Presentation 

2.5.การปรับปรุงรปูแบบงาน R2R เมื่อเสรจ็สิ้นการทดลองแลว ไดเปนรูปแบบ 

สุดทาย พบวา ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในสิ่งตอไปนี้ 
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- การฝกทักษะการเขียนโครงรางงานวิจัย R2R 

- การสรางตัวแบบของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา และของแตละโซน 

- การใหบริการผูที่ ไดรับคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการกระทรวง

สาธารณสุข 

สวนที่ 3 รูปแบบการดําเนินงานใหม ที่พัฒนาขึ้น 

รูปแบบสุดทาย ที่ เปนผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคขอ 1 ของงานวิจัยนี้  มีสิ่ง/

ลักษณะ/องคประกอบที่สําคัญ สรุปได ดังนี้ 

1. หลักการของรูปแบบ มี 30 หลักการ จําแนกเปน 5 กลุม ดังนี ้

1.1 หลักวิชาการดานการบริหาร (Management Principles) มี 7 หลักวิชาการ  

1.2 หลักการดานวิชาการเฉพาะ (Specific Principles) ของงาน R2R มี 7 หลักการ 

1.3 หลักวิชาการที่เก่ียวของ (Relating Principles) กับงาน R2R มี 9 หลักวิชาการ 

1.4 หลักการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ที่เก่ียวของกับงาน R2R มี 3 ประการ 

1.5 หลักการดานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของผูที่เก่ียวของกับงาน 

R2R มี 4 ประการ 

2. โครงสรางของรูปแบบ มี 4 ดาน คือ  

  2.1 โครงสรางดานของ (Material) ไดแก  

  1. ที่ดินและสิ่งกอสรางใชสิ่งที่มีอยู โดยปรับปรุงใหสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม 

ดวยหลัก 5 ส ใหเอ้ืออํานวย ตอผูปฏิบัติงาน เกิด/มี ความตองการทํา R2R อยางมีความสุขและ

ภาคภูมิใจยิ่งๆขึ้น 

  2. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน ที่จําเปนตองใชในการทํา R2R ของแตละรพ.สต. 

  2.2 โครงสรางดานคน (Man) ไดแก บุคลากรทุกคนของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอศรีราชาที่มีอยู พรอมผูเก่ียวของ และเครือขาย โดยจัดโครงสรางใหเอ้ืออํานวย ตอการทํา

ผลงาน R2R ที่มีคุณภาพดี อยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

  2.3 โครงสรางดานเงิน (Money) ไดแก การนําเงินทั้งหลายที่สามารถนํามา

สนับสนุนการทํา R2R ของหนวยงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา ทั้งเงินงบประมาณ เงิน

บํารุง เงินบริจาค และ เงินอ่ืนๆ มาจัดระบบและกลไกในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบ

งบประมาณ และการเงินของทางราชการ และที่กําหนดของเงินนั้นๆ ใหสงเสริมสนับสนุนการทํา R2R 

ใหไดผลดี และ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งๆข้ึน 
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 2.4 โครงสรางดานระบบการดําเนินงาน (Working Systems) ไดแก การจัดใหระบบการ

ดําเนินงาน R2R ที่มี 4 ระบบ คือ ระบบงานบริการงาน R2R, ระบบงานสนับสนุนทรัพยากร (5Ms) 

ใหกับระบบงานบริการงาน R2R, ระบบงานพัฒนางาน R2R และ ระบบงานบริหารจัดการงาน R2R 

ใหกิจกรรมทั้งหลายของงาน R2R นั้น มีการบูรณาการกันอยางสอดคลองกลมกลืน และ มี

ประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา 

สวนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวาง กอน กับ หลัง การทดลอง 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน R2R ของอําเภอศรีราชา ระหวาง กอน กับ หลัง การ

นํารูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้น มาดําเนินการ เปนดังนี้ 

4.1 ในภาพรวม ของการดําเนินงาน R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่พัฒนาข้ึน

มาดําเนินการ ผลการดําเนินงานดานปริมาณงาน R2R เพ่ิมข้ึน ผลการดําเนินงานดานคุณภาพงาน 

R2R เพิ่มข้ึน ดานเวลาและแรงงานที่ใชในการทํา R2R ลดลง ผูที่เก่ียวของมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ตนทุนในการทํา R2R 1 เรื่อง ลดลง ไดผลตอบแทน (Benefits) ของการดําเนินงาน R2R เพ่ิมข้ึน มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และคุมคาการลงทุน 

4.2 ดานปริมาณงาน R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ 

อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยของผลงาน R2R ตอจํานวนบุคลากร 1 คน เพิ่มขึ้น จาก 0.020 เปน 

0.1717 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบอัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยของผลงาน R2R ตอจํานวนบุคลากร 1 คน 

จําแนกตามหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน ระยะการทดลอง  SD 

อัตราสวนปริมาณงาน R2R ตอจํานวน

บุคลากร 1 คน 

กอนทดลอง 0.020 0.1717 

หลังทดลอง 0.050 0.1269 

 

4.3 ดานคุณภาพงาน R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ 

ผลงาน R2R ที่ไดรับ มีระดับคุณภาพของผลงาน R2R แตละเรื่อง เพิ่มขึ้น จาก ระดับที่ 2 เปน ระดับ

ที่ 3 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพของผลงาน R2R ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมมา

ดําเนินการ จําแนกรายหนวยงาน 

ระยะการ

ทดลอง 

จํานวนผลงาน 

R2R 

(เรื่อง) 

ระดับคุณภาพของผลงาน R2R 

ระดับท่ี 1 

จํานวน

(เรื่อง) 

ระดับท่ี 2 

จํานวน

(เรื่อง) 

ระดับท่ี 3 

จํานวน(เรื่อง) 

ระดับท่ี 4 

จํานวน

(เรื่อง) 

ระดับท่ี 5 

จํานวน

(เรื่อง) 

กอนทดลอง 2 - 2(100%) - - - 

หลังทดลอง 16 - 3(18.75%) 10(62.5%) 3(18.75%) - 

 

4.4 ดานเวลาและแรงงานที่ใชในการทํา R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่

พัฒนาข้ึนมาดําเนินการ ใชเวลาเฉลี่ยในการทําผลงาน R2R ลดลง จาก 90,480 วินาที ตอ เรื่อง เปน 

56,652.63 วินาที ตอ เรื่อง และแรงงานเฉลี่ยที่ใชในการทําผลงาน R2R ลดลง จาก 93,103.45 คน-

วินาที เปน 91,515.79 คน-วินาที 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยและแรงงานเฉลี่ยที่ใชในการทําผลงาน R2R ระหวาง กอน กับ 

หลัง การนํารูปแบบใหมมาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน ระยะการทดลอง  SD 

ระยะเวลาที่ใชในการทํา R2R 

(วินาที ตอ เรื่อง) 

กอนทดลอง 1,357,200 90,480 

หลังทดลอง 1,076,400 56,652.63 

แรงงานที่ใชในการทํา R2R(คน-วินาที) กอนทดลอง 2,700,000 93,103.45 

หลังทดลอง 1,738,800 91,515.79 

 

4.5 ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของกับงาน R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม 

ที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูที่เก่ียวของกับงาน R2R เพ่ิมขึ้น จาก 55% 

เปน 100%, 40% เปน 75% และ 61.85% เปน 73.33% ในกลุมผูบริหาร,ผู ใหบริการ และ

ผูรับบริการ 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอัตราความพึงพอใจเฉลี่ย ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมมา

ดําเนินการ จําแนกรายหนวยงาน 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม อัตราความพึงพอใจ(%) 

กลุมผูบริหาร กอนทดลอง 2 55.00 

 หลังทดลอง 2 100.00 

กลุมผูใหบริการ กอนทดลอง 2 40.00 

 หลังทดลอง 2 75.00 

กลุมผูรับบริการ กอนทดลอง 27 61.85 

 หลังทดลอง 27 73.33 

 

4.6 ดานเศรษฐศาสตรของการดําเนินงาน R2R พบวา 

1. ตนทุนตอหนวยเฉลี่ยในการดําเนินงาน R2R  

ผลการดําเนินงาน ดานเศรษฐศาสตร หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน  

พบวา ตนทุนตอหนวยเฉลี่ยในการดําเนินงาน R2R ลดลง จาก 4,024 บาทตอการทําผลงาน R2R 1 

เรื่อง เปน 1,492.11 บาทตอการทําผลงาน R2R 1 เรื่อง 

2. ผลได/ผลตอบแทน(Benefits)เฉลี่ยของการดําเนินงาน R2R 

หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาข้ึนมาดําเนินงาน พบวา  

1. ไดผลงาน R2R ทั้งหมด 16 เรื่อง ถาใชวิธีการเดิม จะตองใชเงิน ไมนอยกวา 

64,384 บาท 

2. ไดนําเสนอผลงาน R2R ในเวทีวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 1 เรื่อง 

ถาใชวิธีการเดิม จะตองใชเงินอีกไมนอยกวา 64,384 บาท 

3. ไดนําเสนอผลงาน R2R ในเวทีวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 1 เรื่อง 

ถาใชวิธีการเดิม จะตองใชเงินอีกไมนอยกวา 64,384 บาท 

4. ไดนําเสนอผลงาน R2R ในเวทีวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่อง ถาใชวิธีการ

เดิม จะตองใชเงินอีกไมนอยกวา 64,384 บาท 

3. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน R2R 

หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน พบวา ตนทุนเฉลี่ยตอการทํา

ผลงาน R2R 1 เรื่อง ลดลง จาก 4,024 บาท เปน 1,492.11 บาท และ ผลงาน R2R ที่ไดรับ ไดมีการ
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เผยแพรในเวทีวิชาการภายนอกหนวยงาน/องคการเพ่ิมข้ึน ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน R2R 

เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก ตนทุนที่ใชในการดําเนินงานลดลง แตผลงานที่ไดรับ มีจํานวนผลงาน R2R และมี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น  

4. ความคุมคาในการลงทุนพัฒนางาน R2R 

 หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน พบวา มีความคุมคาในการ

ลงทุน เนื่องจากการดําเนินงานตามรูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้น ใชงบประมาณในการดําเนินงานลดลง 

และดําเนินงานภายใตทรัพยากรเทาที่มีอยู แตผลงาน R2R ที่ไดรับ มีจํานวนเพิ่มข้ึน, คุณภาพของ

ผลงาน เพิ่มขึ้นและ ผูที่เก่ียวของ มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น  

 

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

 ผลการวิจัย พบวา ไดผลการดําเนินงานที่ดี คือ ไดปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น ใชเวลา

และแรงงานนอยลง มีความคุมคาในการดําเนินการ ที่เปนดังนี้ เนื่องจาก 

 1. มีการปรับ กระบวนทัศน คือ มุมมองตอการทําวิจัย ที่ไมจําเปนตองดําเนินการแบบการ

ทําวิทยานิพนธ (Thesis) โดยใช ปรัชญาการวิจัย มาเปนพื้นฐานของการทํา R2R ทําใหผูปฏิบัติงาน

ปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่วา วิจัย เปนเรื่องยาก จึงกลัวและไมอยากทํา R2R  

 2. ผูปฏิบัติงานเห็นคุณคาของการทํา R2R ที่ไดกับตนเอง คือ ความสุข และ ประโยชนจาก

ผลงาน R2R ที่ชัดเจนในทันที ทําใหมีใจใหกับการทํา R2R กอใหเกิดกําลังใจสอดคลองกับ มาลิณี 

จุโฑปะมา (2553) การเห็นคุณคาในตนเอง เปนความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ทําใหบุคคลสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีคุณคา มีความสุข และ ยังเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่ง

การเห็นคุณคาในตนเอง จะเปนปจจัยสําคัญ ในการเกิดพฤติกรรมที่ดี มีคณุคา 

 3. ผูวิจัยใชเทคนิคการอาสาเปนผูชวยดานวิชาการและการประสานทั่วไปของการดําเนินงาน 

ใหกับผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูเก่ียวของในพื้นที่มีความตองการ โดยมีนักวิชาการที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิดานการทํา R2R มาเปนที่ปรึกษา ที่สามารถใหความชวยเหลือ ไดอยางตรงจุด 

ตลอดเวลา ทําใหชวยลดปญหา/อุปสรรค ในการทํา R2R ลงไปไดมาก สอดคลองกับ เทคนิคการ

ประสานงาน ที่วา การประสานงานที่ดีจะชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางราบรื่น และ 

รวดเร็ว ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ สิ่งของตางๆ ในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น(สถาบันดํารงราชานุภาพ,2553)  



วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปท่ี 6 ฉบับเพ่ิมเติม 2563 

 

S 108 

 

 รูปแบบการดําเนินงานของงาน R2R ที่พัฒนาข้ึน โดยมีการปรับปรุงเปนระยะๆ ขณะ

ดําเนินการทดลอง  เปนรูปแบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูงกวารูปแบบเดิม เหมาะสมกับบริบทของอําเภอ

ศรีราชา ที่มีขอจํากัดของทรัพยากร และมีปริมาณงานที่ตองทํามาก  

 

ขอเสนอแนะ (Recommendation) 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน 

1.) สําหรับ สสอ.ศรีราชา ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ ที่ไดดําเนินการในการ

วิจัยครั้งนี้ ไปเปนบทเรียนตัวอยาง ของการพัฒนาที่ใชทรัพยากรที่มีอยู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําไปใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ในการพัฒนาบุคลากรและงาน ทั้งหลายของ

หนวยงาน ไดอยางนาภาคภูมิใจ นําไปสูความเจริญกาวหนาของหนวยงาน/องคการ ย่ิงๆขึ้น 

2.) สําหรับ สสจ.ชลบุรี สามารถใหการสนับสนุนและสงเสริม สสอ.ศรีราชา และ อ.

ศรีราชา ในการพัฒนาตอไปจนเปนตัวแบบของประเทศ นํามาซึ่งชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ตาม

นโยบายการพัฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม ของรัฐบาล 

3.) สําหรับกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแล สสจ.ทั้งประเทศ และ กระทรวงมหาดไทย ที่

ดูแล อําเภอและจังหวัดทั้งประเทศ สามารถนําผลการวิจัยนี้ ไปเปนตัวอยาง ของการพัฒนางานตาม

ภารกิจหลักสูงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําไดจริงในบริบทของแตละอําเภอและจังหวัด แม

จะมีลักษณะแตกตางกัน โดยไมยุงและไมยาก ใชงบประมาณไมมาก ผูปฏิบัติทุกคนสามารถทําได 

4.) สําหรับผูสนใจ เสนอแนะใหศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ที่ใชในการวิจัย

นี้ ใหเขาใจอยางถองแทถึงวิธีปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน กอนนําไปประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของ

ตน 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.) จากผลวิจัยที่พบวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีราชา มีผลการดําเนินงาน 

R2R เพิ่มขึ้น ทั้งดานปริมาณงาน และ คุณภาพของผลงาน R2R ซึ่งแสดงถึง การพัฒนางานตาม

ภารกิจหลักสูงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองคการ หนวยงาน จึงสมควรที่จะคง

นโยบาย สนับสนุน การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย  

2.) จากผลวิจัยที่พบวา ระยะเวลา และ แรงงานที่ใชในการสรางผลงาน R2R ลดลง 

ซึ่งแสดงถึง การมีระบบงานที่ดี งายตอการปฏิบัติ จึงสมควรที่ สาธารณสุขอําเภอศรีราชา จะกําหนด 
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นโยบาย การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 
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