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 การวิจยัครังน ีมีวตัถปุระสงค์เพือทราบ 1) ระดบัการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ
ปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ระดับผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ และ3) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ  
ปฐมภมูิทีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  กลุม่ตวัอย่าง
ทีใช้ในการวิจัย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ จํานวน   333 แห่ง ผู้ ให้
ข้อมลูแหง่ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 1 คน และพยาบาลวิชาชีพหรือ
นกัวิชาการสาธารณสขุหรือเจ้าพนักงานสาธารณสขุชุมชน 1 คน รวมทงัสนิ 666 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล   
ในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ และผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลตามเป้าประสงค์ของแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ของกระทรวงสาธารณสขุ สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี ( f ) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ทงัโดยภาพรวมและรายยทุธศาสตร์ มีคา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวม    
มีคา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านสว่นใหญ่มีคา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นด้านหนว่ยบริการ
ปฐมภมูิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ มีคา่เฉลยีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในภาพรวม 
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 The purposes of this research were to identify : 1) the observance level of primary 

care system development strategy, 2) the achievement level of district health promotion 

hospital and 3) the strategy of primary care system development affecting achievement of 

district health promotion hospital under Ministry of Public Health. The samples were 333 of 

district health promotion hospitals. The respondents were 1 director and 1 nurse or academic 

or public health officer totally 666 respondents. The instrument for collecting the data was a 

questionnaire based on the concept of the strategy of primary care system development and 

achievement of district health promotion hospital under Ministry of Public Health on the 

concept of strategic goals of Ministry of Public Health. The statistic treatment were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The research finding revealed as the followings : 

 1. The strategy observance of primary care system development was rated at a 

high level in overall and each aspect. 

 2. The achievement of district health promotion hospital was rated at a high level in 

overall. When considering in each aspect these were rated at a high level except the 

personnel’s quality of primary care unit was rated at a moderate level. 

 3. The strategy of primary care system development in effecting achievement of 

district health promotion hospital under Ministry of Public Health. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ทีให้การสนบัสนุน การช่วยเหลือ 
การสอน การแนะนํา และการให้คําปรึกษาเป็นอย่างดียิงจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
อินทร์รักษ์ และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.วรกาญจน์ สขุสดเขียว ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และดร.มณฑาทิพย์ 
ไชยศกัดิ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ อุ่นอารมย์เลิศ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชยั เอียมจินดา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์สพุร 
พละเสวีนนัท์ ผู้ อํานวยการวิทยาลยันกับริหารสาธารณสขุ และดร .แสงโฉม ถนอมสิงห์ สํานกังาน
เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ซึงเป็นผู้ เชียวชาญในการตรวจเครืองมือวิจยั และ
ให้คําปรึกษา คําแนะนํา สนบัสนนุตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จ
สมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบคณุ ทกุทา่นไว้ ณ โอกาสนีเป็นอยา่งสงู 

 ผู้วิจยัขอขอบคณุบุคลากรสาธารณสขุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
สํานกังานสาธารณสขุอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม และอําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ ทีให้ความ
กรุณาตอบแบบสอบถาม เพือทําการทดลองเครืองมือวิจยั และขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีเป็นกลุ่มตวัอย่างทีให้ความ
กรุณาตอบแบบสอบถามการวิจยั ซึงผู้ วิจยัต้องขอยกย่องและขอชมเชยในความดีของท่านทีได้
เสียสละเวลาอนัมีคา่เพือประโยชน์สว่นรวมในครังนี 

 สุดท้ายนี ผู้ วิจยัขอกราบคารวะแสดงความกตญั ูกตเวทิตาแด่ผู้ มีพระคณุอนัหาค่า
ทีสุดมิได้ และยากทีจะหาใครเสมอเหมือน คือ พระคุณของบิดามารดา และบูรพาจารย์ทุกท่าน    
ทีท่านได้ให้สิงดีดีแก่ชีวิต และประสิทธิประสาทวิชาความรู้มาโดยตลอด อนัคณุงามความดีทีเกิด
จากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้วิจยัขอน้อมนําบชูาแดบ่คุคลทีได้กล่าวนํามา และบุคคลทีจะลืมเสียมิได้
คือ นางรุ่งนภา เผือนปฐม ซึงเป็นผู้อยู่เบืองหลงัแห่งความสําเร็จในครังนี คอยให้กําลงัใจ ให้ความ
ชว่ยเหลือ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได้ด้วยดีทกุประการ  
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