
 

Factors association with research achievement of health personnel of the Office 
of Disease Prevention and Control 12, Songkhla 

 
Patchima Buaiyom* 
Jamjan Kimakhom* 
*The Office of Disease Prevention and Control 12, Songkhla  
 
Abstract 
  This study was aim to reveal factors that related to research achievement of health personnel of 
the Office of Disease Prevention and Control 12 (DPC-12), Songkhla. The study sample was 70 health 
officials whom at least had graduated bachelor degree. The questionnaire constructed and used for 
gathering general information related to characteristics, attitude and incentives, preparing and supporting 
from DPC-12, research skills and knowledge, and hinders allied research. The data was analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and multiple regression analysis.  
 
  The study revealed that research experience of health personnel was low (average score 8.31 of 
26, SD=4.7). A regression analysis indicated that knowledge and skill, educated level, and constraints and 
hinders were influenced on achievement on conducting research (r = 0.523, 0.382), and -0.321 
consequently). Educational background and the skills and knowledge on research were significant factors 
(p <0.05) that can be used for research achievement on conducting research of which the overall score 
was 32.9.  
 

 
 
 
 
 
 



 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสบการณดานการวิจัยของบุคลากรสาธารณสุข 
ในสังกัดสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

ปจฉิมา  บัวยอม*    แจมจันทร  กิมาคม ** 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณดานการวจิัย และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบั

ประสบการณดานการวิจัยของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา 
ประชากรที่ศึกษาเปนบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 70 คน  โดยใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลลักษณะประชากร ทัศนคติและแรงจงูใจ  ความพรอมและการสนับสนุน  
ความรูและทักษะ  ปญหาอุปสรรค และประสบการณในการวจิัย  โดยการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เทากับ 0.93     วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)            

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  คะแนนประสบการณดานการวจิัยอยูในระดับคอนขางตํ่า (μ = 8.31,  
SD=4.7)  จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน    ปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับประสบการณดานการวิจัย   ไดแก    
ความรูและทักษะดานการวิจยั (r = .523)  ระดับการศึกษา  (r = .382)       และปญหาอุปสรรคในการทําวิจยั 
(r = -.321)   ปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสบการณดานการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก 
ความรูและทักษะดานการวิจยั และระดับการศึกษา  โดยสามารถรวมกันพยากรณประสบการณดานการวจิัย
ได รอยละ 32.9 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา 
 กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงภายหลังการปฏิรูประบบราชการไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางการ
ดําเนินงาน โดยมอบใหกรมควบคุมโรคดําเนินงานดานวิชาการ พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการ
ปองกันควบคุมโรคท่ีไดมาตรฐาน ใหสามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพรความรู
และเทคโนโลยีตาง ๆ แกหนวยงานท่ีเกีย่วของและประชาชน  ดวยเหตุผลดังกลาวกรมควบคุมโรคจึงตอง
ปรับตัวจากเดมิท่ีรับผิดชอบงานควบคุมปองกันโรคโดยตรงในลักษณะของโครงการจากสวนกลาง 
(Vertical program) มาเปนหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีใหการสนับสนุนดานวิชาการปองกันและควบคุมปญหา
สุขภาพ  โดยไดจัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน ภารกจิ และทิศทางการดําเนินของกรมฯ ในฐานะกรมวชิาการ 
ตลอดจนการรับฟงขอคิดเหน็ถึงปญหาอุปสรรค ขอไดเปรียบ โอกาสในการพัฒนา และภาวะคุกคามในการ
ทํางานวิจยั เพือ่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพฒันางานวจิัยของกรมควบคุมโรคใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรระดับกระทรวงและระดับชาติ โดยการกําหนดทิศทาง ขอบเขต เนื้อหาและปญหา บรรจุไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนในการสรางสมรรถนะบุคลากร สรางพันธมิตร สราง
เครือขาย และสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   
 สํานักงานปองกันควบคุมโรค เปนหนวยงานของกรมควบคุมโรคท่ีอยูระดับภูมิภาค ซ่ึงมีบทบาท
ภารกิจท่ีสําคัญดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพฒันาองคความรูดานการเฝาระวงั ปองกัน และการควบคุม
โรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑและรูปแบบการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ รวมท้ังดานการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในเขตพื้นท่ี  จึง
นับไดวาภารกจิดานการวิจยัจึงเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งของกรมควบคุมโรค ดังท่ีไดกาํหนดวิสัยทัศนในการ
เปนผูนําวิชาการและเทคโนโลยีการปองกนัและควบคุมโรค  

การบรรลุวิสัยทัศนดานการเปนผูนําวิชาการ จําเปนตองใชกระบวนการศึกษา คนควา และพัฒนา
เพื่อใหเกิดองคความรูใหมท่ีสามารถกาวทันตอโลกาภวิัตร และตอเช้ือโรคตาง ๆ ท่ีกําลังพัฒนาปรับตัวเอง
ใหสามารถคงอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากการเกดิโรคอุบัติใหม
อุบัติซํ้า โรคไขหวัดใหญ 2009 ท่ีปจจุบันกําลังระบาดและแพรกระจายอยางรวดเร็วจากประเทศหน่ึงไปยัง
อีกประเทศ จากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่ง และแพรระบาดไปท่ัวโลกโดยใชระยะเวลาสั้น อันเนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานส่ือสารสาธารณะ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจึง
ตองพัฒนาศักยภาพในการศึกษาคนควาเพือ่หาแนวทางการรักษา การปองกันและควบคุมโรคเพ่ือหยุดยั้งท้ัง
ดานการระบาด ลดอัตราปวยและอัตราตายเพ่ือมิเกดิความสูญเสียท้ังคุณภาพชีวติและดานเศรษฐกิจของ
ประชากร  

ภารกิจดานการวิจัยจึงเปนหนึ่งในสมรรถนะหลักของบุคลากรกรมควบคุมโรค ซ่ึงบุคลากรจึงมี
ความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพดานความรูและทักษะเพือ่ใหมีความสามารถดานการวิจัยเพื่อนําไปใชใน
การแกไขปญหา กําหนดนโยบาย และพฒันาเทคโนโลยีดานการปองกันควบคุมโรคใหม ๆ เพื่อสนับสนุน



 

การดําเนนิงานของเครือขายซ่ึงจะสงผลตอภาวะสุขภาพของประชาชน แตเนื่องจากการปรับเปล่ียน
โครงสรางและภารกจิของกรมควบคุมโรค จากบทบาทภารกิจเดิมท่ีรับผิดชอบงานควบคุมปองกันโรค

โดยตรงมาเปนหนวยงานสนับสนุนดานวชิาการ(1) ทําใหบุคลากรตองมีการปรับตัวกับบทบาทใหม ซ่ึงตอง
อาศัยกระบวนการเรียนรูและพัฒนา ดวยความสําคัญและตระหนกัถึงบทบาทภารกิจดงักลาว ผูวิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาถึงศักยภาพของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา และปจจยัท่ีมีความสัมพันธ
กับประสบการณดานการวิจยั เพื่อใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนเสนอผูบริหารใชประกอบการพิจารณา
ใชกระบวนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อใหสอดรับกับวสัิยทัศนและบทบาทภารกจิตอไป 

วัสดุและวิธีการ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบตัดขวาง ประชากรกรที่ศึกษา คือ บุคลากรสํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวัดสงขลา ท่ีจบการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 70 คน เก็บขอมูล
ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2551  โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพฒันาข้ึน ประกอบดวย 

1.  ขอมูลลักษณะทางประชากร ไดแก  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ
ในการทํางาน และวจิัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรท่ีเคยศึกษา  

2. ปจจยัดานจติวิทยาสังคมไดแก ทัศนคต ิ แรงจูงใจ ความพรอมและการสนับสนุนของหนวยงาน  
ปจจัยดานความรูและทักษะในการวิจัย  และปจจยัดานปญหาอุปสรรคในการทําวิจยั จํานวน 67 ขอ วดั
ระดับความรูสึกโดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเม่ือเทียบกับเกณฑ 
ดังนี้ มากท่ีสุด (4.51 – 5.00 คะแนน)  มาก (3.51 – 4.50 คะแนน)  ปานกลาง (2.51 – 3.50 คะแนน) นอย 
(1.51 – 2.50 คะแนน)   และนอยท่ีสุด (1.00 – 1.50 คะแนน)  

 3.  ประสบการณดานการวิจัย จํานวน 13 ขอ  วัดประสบการณดานการวจิัยโดยใชมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเม่ือเทียบกับเกณฑ  ดังนี้  มาก (1.34 – 2 คะแนน) 
ปานกลาง (.67 – 1.33 คะแนน) และต่ํา (0 - .66 คะแนน) 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)  ไดคาความเท่ียงเทากับ .93 

วิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(Pearson Correlation) และวเิคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
โดยนําตัวแปรพยากรณท่ีมีความสัมพันธกบัตัวแปรเกณฑในระดับตํ่า หรือไมเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน
ของการวิเคราะหถดถอยพหคูุณออกจากการวิเคราะหถดถอย เพือ่ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกดิจากความ
คลาดเคล่ือนในการตัดสินใจ ประเภทท่ี 1 (type 1 error) 

          



 

ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1  ลักษณะของประชากร เปนบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา ท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน70 คน พบวา อายเุฉล่ีย  41.26 ป   สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 65.7    
มีสถานภาพสมรสคูรอยละ 67.1   และระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 75.7 ระยะเวลาในการทํางาน
มากกวา 15 ป  รอยละ 62.9   และวจิัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรท่ีเคยศึกษารอยละ  82.9   

สวนท่ี 2   ประสบการณดานการวจิัย พบวา ดานท่ีบุคลากรมีประสบการณมากท่ีสุด คือ การอาน
งานวิจยัคาเฉล่ีย 1.20 รองลงมาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย และการอานวารสารคาเฉล่ีย 1.14 และ 
1.13 ตามลําดับ  โดยรวมประสบการณดานการวจิัยของบุคลากรมีคะแนนเฉล่ียคอนขางตํ่าเทากบั 8.31  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.7 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1   คะแนนเฉล่ียประสบการณดานการวิจยั 

 ประสบการณดานการวิจัย μ S.D. แปลผล 

1 ทําวิจัยเดี่ยว .57 .63 ตํ่า 
2 ทําวิจัยในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย .49 .58 ตํ่า 
3 เปนผูรวมวจิัย .93 .67 ปานกลาง 
4 ชวยเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 1.14 .67 ปานกลาง 
5 เปนท่ีปรึกษาในงานวิจัย .37 .62 ตํ่า 
6 เปนผูทรงคุณวุฒิในงานวิจัย .11 .36 ตํ่า 
7 เปนคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย .07 .31 ตํ่า 
8 เปนวิทยากรสอนระเบียบวิธีวิจยั .04 .20 ตํ่า 
9 เขารับการอบรมเกี่ยวกับการวจิัย .77 .57 ปานกลาง 

10 เขารวมประชุม/สัมมนา/นําเสนอผลงานวิจัย .83 .56 ปานกลาง 
11 นําผลงานวิจัยของตนเองไปใชในการปฏิบัติงาน .66 .70 ตํ่า 
12 การอานงานวิจยั 1.20 .63 ปานกลาง 
13 การอานวารสารวิชาการ 1.13 .70 ปานกลาง 

 เฉลี่ย .64        .55 ตํ่า 

Σ μ = 8.31   S.D. = 4.7 

  
 สวนท่ี 3   ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ พบวา อายุ เพศ  สถานภาพ
สมรส     ระยะเวลาในการทํางาน ทัศนคติตอการวิจยั แรงจูงในการทําวิจยั ความพรอมและการสนับสนุน
ของหนวยงาน มีความสัมพนัธกับประสบการณอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  ปจจัยท่ีความสัมพันธกับ
ประสบการณดานการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ความรูและทักษะในการทําวิจัย 



 

(r=.523) วจิัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร (r=.452) ระดับการศึกษา (r=..382) และปญหาอุปสรรคในการทํา
วิจัย(r=.-.321) ตามลําดับ  (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัตาง ๆ กับประสบการณดานการวิจยั 
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) 

(p-value) 

1 อาย ุ .046 .707 
2 เพศ .112 .354 
3 สถานภาพสมรส .044 .717 
4 ตําแหนง .395** .001 
5 ระยะเวลาในการทํางาน .096 .429 
6 วิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร .452** .000 
7 ระดับการศึกษา .382** .001 
8 ทัศนคติตอการวิจัย .186 .123 
9 แรงจูงใจในการทําวิจัย .145 .232 

10 ความพรอมและการสนับสนุนของหนวยงาน .131 .279 
11 ปญหาและอุปสรรค -.321** .007 
12 ความรูและทักษะ .523** .000 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ .01 

สวนท่ี 4   การศึกษาอิทธิพลรวมของตัวแปรพยากรณในการทํานายตัวแปรเกณฑ วิเคราะหโดย
การถดถอยพหคูุณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  เพื่อคัดเลือกตัวแปรพยากรณท่ี
สามารถรวมกันทํานายประสบการณดานการวิจยัของบุคลากรไดดีท่ีสุด พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสบการณดานการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 ตัวแปร คือ วิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรท่ี
เคยศึกษา และตําแหนง มีลักษณะขอมูลเบ โดยขอตกลงเบ้ืองตนของสถิติถดถอยพหคูุณหากขอมูลมีลักษณะ

เบ ซ่ึงอาจตองใชจํานวนตัวอยางขนาดใหญ(2)  เนื่องจากผูวิจัยไดใชประชากรในการศึกษาคร้ังนี้แลว จึงตัด
ตัวแปรดังกลาวออกจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ รวมท้ังตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธกับประสบการณใน
การวิจยัระดับตํ่ามาก คือ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   และระยะเวลาในการทํางาน เพื่อใหเปนไปตาม
ขอตกลงของการกําหนดขนาดตัวอยาง ตัวแปรพยากรณท่ีเหลือเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตนของการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ โดยมีการกระจายเปนโคงปกติ คาความคลาดเคล่ือนไมมีความสัมพันธกัน 
ความสัมพันธพหุรวมเชิงเสนของตัวแปรพยากรณมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมเกิน .65 และคา Tolerance 
ไมเขาใกล 0   และคา VIF มีคาไมเกิน 10  

นําตัวแปรพยากรณจํานวน 6 ตัว คือ ระดับการศึกษา ทัศนคติตอการวิจัย แรงจูงใจในการทําวิจยั 
ความพรอมและการสนับสนุนของหนวยงาน ปญหาอุปสรรค ความรูและทักษะการวิจัย มาวิเคราะหถดถอย



 

พหุคูณแบบข้ันตอน เพื่อศึกษาปจจัยแตละตัวท่ีมีผลตอประสบการณดานการวิจัย พบวา ตัวแปรมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีไดรับเลือกเขาในสมการทํานาย คือ ความรูและทักษะในการวิจยั  และระดบัการศึกษา  โดยมี
ความสัมพันธแบบพหุคูณกบัประสบการณดานการวิจยัของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <.05 และมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธพหคูุณเปน .573 สามารถพยากรณประสบการณดานการวจิัย ไดรอยละ 32.9 มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ  ±.30   

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวาความรูและทักษะในการทําวจิยั 
สามารถพยากรณประสบการณดานการวิจยัไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี .001  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปคะแนนดิบเปน .012 และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เปน .448  
และระดับการศึกษาสามารถพยากรณประสบการณดานการวิจยัไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบเปน .207 และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน เปน .247     

สมการพยากรณประสบการณดานการวจิัย สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบ ดังนี ้

ประสบการณดานการวิจัย = .574+ .012 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .207 ระดับการศึกษา 

ประสบการณดานการวิจัยของบุลากรท่ีจบปริญญาโท = .574+ .012 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .207 (1) 

ประสบการณดานการวิจัยของบุลากรท่ีจบปริญญาตรี = .574+ .012 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .207 (0) 

สมการพยากรณประสบการณดานการวจิัย สามารถแสดงในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 

ประสบการณดานการวิจัย = .448 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .247 ระดับการศึกษา 

ประสบการณดานการวิจัยของบุลากรท่ีจบปริญญาโท = 448 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .247 (1) 

ประสบการณดานการวิจัยของบุลากรท่ีจบปริญญาตรี = 448 ความรูและทักษะในการทําวิจัย + .247 (0) (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3    การวิเคราะหถดถอยเพื่อพยากรณประสบการณดานการวิจยัโดยนําปจจยัเขาแบบข้ันตอน 

ตัวแปร b SEb β t  p-value  
ระดับการศึกษา .207 .088 .247 2.349 .022 
ความรูและทักษะในการทําวิจัย .012 .003 .448 4.268 .000 
Constant .574 .208  2.756 .008 

SEest   =  ±.30 

R =  .573         R2 =  .329        Adjust R2  = .309 

วิจารณ      
 บุคลากรของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา ท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป นับไดวาเปนบุคลกรท่ีมี
ประสบการณดานการควบคุมปองกันโรคซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีกอนการปฏิรูประบบราชการและปรับ



 

โครงสรางใหม และภายหลังปฏิรูปไดกําหนดบทบาทใหหนวยงานมีหนาท่ีสนับสนุนดานวิชาการ 
ดําเนินการศึกษาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีดานการปองกันควบคุมโรคและเผยแพรใหแกเครือขายนัน้ ซ่ึงชวง
ระยะเวลาดังกลาวบุคลากรจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพกบับทบาทภารกิจใหม และควรไดรับ
การบริหารจัดการดานเวลาเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกจิดานงานวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีดานการ
ปองกนัควบคุมโรคได ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาบุคลากรมีประสบการณดานการวิจัยคอนขางตํ่า โดยยัง
ขาดความรูและทักษะในการทําวิจยั โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูดานการออกแบบและระเบียบวิธีวจิัย การ
เลือกใชสถิติ การวิเคราะหขอมูล การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนรายงานการวจิัย ซ่ึงเหลานี้เปน

องคประกอบสําคัญของการทําวิจยัท้ังส้ิน สอดคลองกับสุภางค จันทวานิช (2535)(3) กลาววาผูวิจยัควรจะรู
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยัเพื่อชวยควบคุมกระบวนแสวงหาความรูอยางเปนระบบและข้ันตอน มีความรูเชิง
ทฤษฎีเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และตองมีความสามารถเชิงวิเคราะหวิจารณเพือ่ใหสามารถ
วิเคราะหขอมูล  ตีความหมาย และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับผลการวเิคราะหได 
 ผลการศึกษาดานปญหาอุปสรรคและการสนับสนุนของหนวยงานพบวา ยังไมไดให
ความสําคัญกับการวิจัยเทาท่ีควร และถือวางานวิจัยไมไดเปนสวนหนึ่งของงานท่ีทํา อาจเนื่องจาก
ภาระงานเดิมยังคงอยูหรือความเคยชินกับการปฏิบัติงานเดิมกอนปรับเปล่ียนโครงสราง ดังนั้นเพื่อให
สอดรับกับนโยบายบทบาทของหนวยงาน ควรสนับสนุนปจจยัปอนหลาย ๆ ดาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภาพในการทําวิจัย(3)  

ขอเสนอแนะ  
 1.   จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีประสบการณดานการวิจัยคอนขางตํ่า ดังนั้นหนวยงาน 
ควรใหความสําคัญโดยควรกําหนดใหเปนภาระของงาน  พรอมกําหนดนโยบายในการจัดสรรเวลาสําหรับ
การทําวิจยัอยางชัดเจน 
 2.   ปจจัยดานความรูและทักษะในการวิจัย เปนตัวทํานายที่มีความสัมพันธกับประสบการณ
ดานการวิจัยมากท่ีสุด ดังนั้นหนวยงานจึงควรจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู หรือสนับสนุนการใหเขารับ
การฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ  
 3.  พบวาบุคลากรสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หนวยงานจึงควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4.   การวิจยัคร้ังตอไป เห็นควรนําภาระงานมาศึกษาเพ่ือดูขนาดของปญหาและความสัมพันธกับ
ประสบการณการวิจยั 
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