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การทํางานประจํา ใหเปนผลงานทางวิชาการ
(Routine to Academics: R2A)
คือ
กระบวนการ ที่ทําให “งานประจํา” เปนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
และมีคุณคายิง่ สําหรับหนวยงาน องคการ และประเทศชาติของเรา
จากความหมายนี้ การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ “มีหลักสําคัญ” 5 ประการ คือ
ประการที่ 1 การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ มุงที่การทําให “งานประจํา” (Routine Works)
คือ งานที่แตละคนทําอยูเปนประจําในแตละวัน ใหเปน
ผลงานทางวิชาการที่เปนเอกสาร (Academic Papers) ที่
มีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานทางวิชาการในที่นี้ ขอจําแนกเปน 3 กลุม
ไดแก
1. บทความ คือ การศึกษาคนควาเนื้อหาทาง
วิชาการของเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยางเปนระบบ แลวนํามา
เรียบเรียงเปนเอกสารที่กะทัดรัด ครอบคลุม เขาใจงาย
ประเทืองปญญา กอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการ
นําไปประยุกตและการตอยอดใหกวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไป
2. กรณีศึกษา (Case Study) คือ ตัวอยางของ
เหตุ ก ารณ ที่ มี ป ระเด็ น ที่ น า สนใจ ที่ ไ ด มี ก ารศึ ก ษา
คนควาเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวของ แลวนํามาเรียบ
เรี ยงเป นเอกสารที่ ชั ดเจน กะทั ดรั ด ก อให เกิ ดความ
ตระหนักในความสําคัญของเหตุการณนั้น และกระตุน
ให เ กิ ดความคิ ดริ เ ริ่ ม สร างสรรค ในการนํ าไปศึ กษา
คนควาเพิ่มเติมใหกวางขวางยิ่งๆขึ้น ในโอกาสตอๆไป
3. งานวิ จั ย (Research) คื อ กระบวนการใน
การศึกษาคนควาเพื่อคนหาความจริง (Fact) ในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด โดยใชหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรที่
เป นระบบ สามารถพิ สู จน และยื นยั นความจริ ง (Fact)
ของสิ่งที่คนพบนั้นได ดวยกระบวนการทางวิชาการที่
เรียกวา “กระบวนการวิจัย” (Research Methodology) ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันในหมูนักวิชาการที่เกี่ยวของ แลวนํามา

เรี ยบเรี ยงเป นเอกสารที่ ชั ดเจน กะทั ดรั ด ถู กต องและ
ครบถ ว นตามข อ กํ า หนดทางวิ ช าการของรายงาน
ผลการวิจัย ที่นิยมและยอมรับกันทั่วโลก และกระตุนให
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการนําไปศึกษาคนควา
เพิ่มเติมใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น รวมทั้งการนําไป
ขยายผล การนําไปประยุกต และ การตอยอด ใหกวางขวาง
และมีคุณคายิ่ง ๆ ขึ้น
งานวิ จั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการทํ า งาน
ประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ คือ การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D) เนื่องจากเปนงานวิจัย
ที่เปนพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งยวดของทุก ๆ องคการ ที่
จะนํ าไปสู ความได เปรี ยบในการแข งขั น (Competitive
Advantage) อยางมั่นคง และยั่งยืน
ประการที่ 2 การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ เปนกระบวนการทํางาน (Working Process) ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมาก ที่มารอยเรียงกันอยาง
เปนระบบ มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา (Dynamic) ไม
อยูนิ่ง จึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
ประการที่ 3 การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิ ช าการ มุ ง ที่ จ ะสร า งสรรค ผ ลงานทางวิ ช าการที่ มี
คุ ณภาพสู ง (High Quality) ยิ่ ง ๆ ขึ้ น จึ งมุ งหวั งให
บุ คลากร “ทุ กคน” ในองค การ สร างสรรค ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพจากงานที่ตนเองทําอยูเปนประจํา และ
เพิ่มคุณภาพใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น ในการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการในครั้งตอ ๆ ไป คือ ใหสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่องนั่นเอง
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ประการที่ 4 การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ มุงที่จะทําให “ผลการดําเนินงาน” มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ ไดผลงานทางวิชาการและ
ผลงานอื่น ๆ ที่มากที่สุด ตรงตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือตั้งใจไว โดยใชทรัพยากร
น อ ยที่ สุ ด ดั ง นั้ น การทํ า ให “งานประจํ า ” (Routine
Works) ที่แตละคนตองทําอยูแลวในแตละวัน ใหเปน
ผลงานทางวิชาการ จึงเปนการ “ลงทุน” ที่นอยมาก แต
ไดผลงานทางวิชาการและผลงานอื่น ๆ ที่มากมาย คุม คา
กับสิ่งที่ไดลงทุนลงแรงไปทุก ๆ วัน
การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนี้ เปน
การทํางานชนิด 4 in 1 คือ ทําเพียงครั้งเดียว หรือ อยาง
เดียว แตไดผลถึง 4 อยาง ไดแก
1. เกิดการพัฒนางานประจํานั้น
2. เกิดการพัฒนาคน ทั้งคนที่ทํางานนั้น และ
บุคคลที่เกี่ยวของ
3. เกิดการพัฒนาหนวยงานและองคการ
4. เกิ ดการพั ฒนาวิ ชาการที่ เกี่ ยวข องกั บงาน
และ การดําเนินงาน ของงานประจํานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง “การพัฒนางาน” ในสถานการณที่เปนจริง
ประการที่ 5 การทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิ ชาการ มุ งที่ จะก อให เกิ ดผลงานที่ มี คุ ณค ายิ่ งทั้ งต อ
หนวยงาน ตอองคการ และตอประเทศชาติของเรา คือ
เป น ผลงานทางวิ ช าการที่ ผ สมผสานเข า ไปในการ
ปฏิ บั ติ งานจริ ง ที่ ช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง
หนวยงาน องคการ และประเทศชาติของเรา ที่รวดเร็ว
มั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป นั่นเอง
การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนี้ เปน
กิจกรรมที่มีคุณคายิ่งของทุก ๆ องคการ สมควรอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารทุกคนทุกระดับ จะตองเรียนรู และจัดใหมี
ขึ้นในทุก ๆ หนวยงานขององคการตน และมุง พัฒนาให
ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ๆ ขึ้ น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ค วาม
เจริญรุงเรืองและความมั่นคงขององคการในอนาคต

ความสํ าคั ญของการทํ างานประจํ าให เป นผลงานทาง
วิชาการ
สรุปไดเปน 6 ประการ ดังตอไปนี้
1. เป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ ทุ ก ๆ หน ว ยงานและ
องคการ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือภาคเอกชน เนื่องจาก
การดําเนินการใด ๆ ในปจจุบันและอนาคตนั้น ตองการ
ทั้ ง ความรวดเร็ ว ความแน น อน ความประหยั ด และ
ความมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งตองมี “วิชาการ” ที่เชื่อถือ
ไดมารองรับ
2. เปนดัชนีชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator:
KPI) ตัวหนึ่งของทุก ๆ หนวยงานและทุก ๆ องคการ
เนื่องจากในยุคนี้เราไดนํา Balanced Scorecard (BSC) มา
ใชในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานและ
องคการ โดยในมิติที่ 4 ของ BSC คือ Learning & Growth
นั้น กําหนดใหมีดัชนีชี้วัดหลักดานการพัฒนาวิชาการและ
การวิจัยอยูดวยเสมอ
3. ชวยเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลากร
ในหนวยงานและองคการ คือ การเปนผูที่มีการประเมิน
ตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self Assessment & Self
Improvement) อยูตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองมีหัวหนา
หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชามาสั่ ง ให ทํ า ซึ่ ง เป น คุ ณ สมบั ติ ข อง
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะช ว ยนํ า พาไปสู ก ารเป น
หนวยงานและองคการคุณภาพ ไดอยางรวดเร็วและมั่นคง
นั่นเอง
4. ชวยใหเกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณคายิ่งตอ
หนวยงานและองคการ เพราะเปนผลงานทางวิชาการที่
มิไดอยูเพียงในกระดาษ แตไดมีการนําไปใชจริงและเห็น
ผลจริ ง ๆ แล ว และช ว ยเพิ่ ม ความภาคภู มิ ใ จของ
ผูปฏิบัติงานนั้น ๆ วางานที่ตนทําอยู เปนงานที่มิใชเปน
เพียงงานประจํา (Routine) ธรรมดา ๆ แตเปนงานที่เปน
“วิ ช าการ” ที่ มี คุ ณ ค า และเป น ที่ ย กย อ งของหน ว ยงาน
องคการ และวงการ
5. เป น กระบวนการที่ ไ ม ยุ ง ยากในการช ว ย
สรางสรรค สงเสริม และ สนับสนุน การนําความรูที่มีอยู
ในตั ว ของแต ล ะบุ ค คล มาพั ฒ นาให เ ป น ความรู ข อง
องคการ (Transform Personnel Knowledge Ö Organization
Knowledge) ซึ่งเปนสิ่งที่มุงเนนในกระบวนการบริหาร
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ความรูขององคการ (Knowledge Management: KM)
ในปจจุบัน
6. เป นกระบวนการที่ ช วยสร า งสรรค ผ ลงาน
ทางวิชาการ ที่สะดวก ประหยัด และกอใหเ กิดการ
พั ฒ นาทั้ ง คน งาน หน ว ยงาน และองค ก าร ซึ่ ง จะ
นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาประเทศชาติ ข องพวกเราโดย
สวนรวม

หลักการของการทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ คือ
1. ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม
อยางเขมแข็ง จริงจัง จริงใจ และตอเนื่อง จากผูบริหาร
สูงสุดขององคการ เปนเวลาที่นานไมนอยกวา 3 ป
ติดตอกันในระยะเริ่มตน เพื่อการวางรากฐานของงานนี้
ใหมั่นคงแข็งแรง
2. ต องมี “ระบบงาน” ของการดํ าเนิ นงาน
ทํ างานประจํ าให เป นผลงานทางวิ ชาการ ที่ เข มแข็ ง
ชัดเจน เอื้อตอการปฏิบัติ เหมาะสมกับองคการ และมี
ประสิทธิภาพสูง
3. ต อ งมี ห น ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ดําเนิ นงานของการทํ างานประจํ าให เป นผลงานทาง
วิ ชาการ ที่ ชั ดเจนแน นอน โดยควรเป น “หน วยงาน
ประจํา” ไมใชเปนหนวยงานเฉพาะกิจหรือหนวยงาน
ชั่วคราว
4. ตองมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของการ
ทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ที่มี “อิทธิบาท 4”
ที่ครบถวน เขมแข็ง มุงมั่น อดทน มองโลกในแงดี มีภาวะ
ผูนํา สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดดี และมีความ
ตอเนื่องของการดําเนินงานที่ไมสะดุดหรือขาดตอน
5. ต องมี การฝ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
(Workshop) ดวยการลงมือทํางานประจําของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริง ซึ่งตองใชเวลา
ไมนอยกวา 3 เดือน ในการทําผลงานทางวิชาการชิ้น
แรก ๆ ที่ไมมีการทดลอง (Non-experiment) แตถามีการ
ทดลองโดยนําวิธีการใหมมาใชเปนสิ่งที่จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง (Intervention) อาจตองใชเวลามากกวา

10 เดือน ในการนี้เราตองการผูฝกอบรมที่มีความรู
ความสามารถและมีทักษะประสบการณสูง ในการทํางาน
ประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ซึ่งหาไดยาก
6. ต อ งสร า งและพั ฒ นา ให มี “กลุ ม ” ของ
ผู ทํ า งานประจํ าของตนให เ ป นผลงานทางวิ ช าการ ที่
เขมแข็ง มุงมั่น และมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง มา
เป น แบบอย า งที่ จั บ ต อ งได ในสถานการณ จ ริ ง ของ
องคการ ซึ่งเราจะใชบุคคลกลุมนี้มาเปนผูถายทอดเทคนิค
และวิธีการ ในการทํางานประจําของตนใหเปนผลงาน
ทางวิชาการ ใหกับบุคคลากรทั้งหลายขององคการ
7. ตองจัดใหมีการนําผลงานทางวิชาการ มา
พิมพเผยแพรอยางเหมาะสม ถูกตองตามรูปแบบ แนวทาง
และวิธีการ ที่เปนที่ยอมรับกัน และนาภาคภูมิใจ
วิ ธี ก ารในการทํ า งานประจํ า ให เ ป น ผลงานทาง
วิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมและขั้นตอน ในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ 8 ประการ คือ
1. การกําหนดเปนนโยบายจากผูบริหารสูงสุด
ขององคการ ใหทุก ๆ หนวยงานมีการทํางานประจําของ
ตนใหเปนผลงานทางวิชาการ ที่ชัดเจน เอื้อตอการปฏิบัติ
และเหมาะสมกั บองค การ พร อมทั้ งกํ าหนดมาตรการ
ประกอบนโยบายที่เขมแข็ง ที่สามารถกอใหเกิดความ
แตกตางที่ชัดเจนระหวางผูที่ทํากับผูที่ไมทํา และระหวาง
ผู ที่ ทํ าได ดี กั บผู ที่ ทํ าแต ไม ดี โดยมี แรงจู งใจให มี การ
ดําเนินงานในการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ
ที่ตอเนื่องและมากพอ ทั้งแรงจูงใจทางบวกและแรงจูงใจ
ทางลบ
2. การกํ าหนดหน วยงานผู รั บผิ ดชอบ ในการ
ดํ า เนิ น งานของการทํ า งานประจํ า ให เ ป น ผลงานทาง
วิ ช าการให ชั ด เจนแน น อน โดยควรเป น “หน ว ยงาน
ระดับสูง” เชน สํานักพัฒนา สํานักวิชาการ ฯลฯ
3. การสรรหาบุคคลผูรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ที่มี
คุ ณสมบั ติ ที่ พึ งประสงค ตามหลั กการข อ 4 ที่ ได กล าว
มาแลว ที่ครบถวนมากที่สุด แลวชวยบุคคลผูนั้นในการ
สรรหาผูรวมงานเพื่อจัดตั้งเปน “ทีมงานผูรับผิดชอบ”
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อยางเปนทางการ โดยกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
รวมทั้งใหอํานาจในการดําเนินการอยางเพียงพอและ
เหมาะสม
4. ทีมงานผูรับผิดชอบรวมกันจัดทํา “โครงการ”
พัฒนาการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ของ
องคการ เปนโครงการตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว ใน
การนี้ KPI ตัวหนึ่งที่ตองกําหนดคือ อัตราผลงานทาง
วิชาการ ตอจํานวนบุคลากรของแตละหนวยงาน
โครงการพั ฒ นาการทํ า งานประจํ า ให เ ป น
ผลงานทางวิชาการขององคการนี้อาจแบงเปน 4 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 การสรางตัวแบบ (Role Model
Development) ของการดําเนินงานทํางานประจําใหเปน
ผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน ปฏิบัติได เหมาะสมกับ
องคการ และมีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 5
ตั ว แบบในแต ล ะด า นของผลงานทางวิ ช าการ คื อ
บทความ กรณีศึกษา และ งานวิจัย รวมทั้งสิ้นจึงไมนอย
กวา 15 ตัวแบบ ใชเวลาประมาณ 1 ป
ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบ (Role
Model Expansion) ของการดําเนินงานทํางานประจําให
เป นผลงานทางวิ ชาการ โดยการให ตั วแบบ “เป นพี่
เลี้ ย ง” ในการขยายผลไปยั ง หน ว ยงานต า ง ๆ ใน
อัตราสวน 1 ตัวแบบตอ 5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไม
นอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมดขององคการ
ใชเวลาประมาณ 1 ป
ระยะที่ 3 การขยายผลทั่วทั้งองคการ
(Organization-wide Expansion) ใหทุกหนวยงานของ
องคการ มีผลงานทางวิชาการครบทั้ง 3 ดาน ที่ชัดเจน
และมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการใหดียิ่ง ๆ
ขึ้น อยางตอเนื่อง ใชเวลาประมาณ 1 ป
ระยะที่ 4 การพั ฒนาอย างต อเนื่ อง
(Continuous Improvement) ดวยการผสมผสานการ
ทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนี้ เขาไปใน
กระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดย
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสู
การให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานประจําของตนให

เปนผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวาปละ 1 เรื่อง ใชเวลา
ประมาณ 2 ป
5. ที มงานผู รั บผิ ดชอบ ร วมกั นจั ดทํ า “ระบบ
งาน” ของการดําเนินงานทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ ที่ชัดเจนเอื้อตอการปฏิบัติ เหมาะสมกับองคการ
และพัฒนาใหมีคุณภาพ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ
สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
6. การจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop Training) ในการทํางานประจําของตนใหเปน
ผลงานทางวิ ชาการ ในสถานการณ จริ ง ด วยการจั ดหา
วิทยากรที่มีความรูความสามารถและมีทักษะประสบการณ
สู ง และสามารถมาให ก ารอบรมที่ ต อ เนื่ อ ง ได น าน
เพียงพอ จนองคการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการทํางาน
ประจําของตนใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณ
จริงนี้ ในระยะแรก จําเปนตองอาศัยวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถและมีทักษะประสบการณสูงจากภายนอก
องคการ แตในขณะที่มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น
ที ม งานผู รั บ ผิ ด ชอบขององค ก าร จะต อ งมาเรี ย นรู
หลั ก การ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค ต า ง ๆ เพื่ อ ให อ งค ก าร
สามารถดํ า เนิ น การได ด ว ยตนเอง อย า งมั่ น ใจและมี
ประสิทธิภาพสูง ภายในเวลาไมเกิน 2 ป
7. การจัดเวทีใหมีการนําผลงานทางวิชาการจาก
งานประจํานี้มาเผยแพร ทั้งการนําเสนอ (Presentation)
และ การจัดพิมพเผยแพร “เปนประจํา” อยางเหมาะสม
และกวางขวางที่สุด
8. การสนับสนุน และสงเสริม การทํางานประจํา
ของตนให เป นผลงานทางวิ ชาการ อย างเข มแข็ ง จริ งจั ง
จริงใจ และตอเนื่อง ตลอดไป จนเปนคานิยมรวม (Common
Value) หรือวัฒนธรรมขององคการ (Organizational Culture)
การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เปนการวิจัย ที่มุงเนนให “ผลการดําเนินงานของงาน
หนึ่งงานใด ดีขึ้น” กวาที่ผาน ๆ มา
ตัวอยางของการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ที่พวกเราสามารถมองเห็นและเขาไป
ศึ กษาหาความรู ได ในประเทศไทยของพวกเรา ได แก
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“โครงการในพระราชดําริ” ซึ่งมีอยูมากมายหลายพัน
โครงการ กระจายอยูทั่วประเทศ เปนที่ยกยองและชื่น
ชมไปทั่ ว โลก ซึ่ ง เกิ ด จากพระปรี ช าชาญและสาย
พระเนตรที่กวางและยาวไกล ขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และความเสียสละทุม เท
ของพสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ที่ไดมามีโอกาสรับใช
เบื้องพระยุคลบาท ในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ
เหลานั้น ติดตอกันเปนเวลานับสิบ ๆ ป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมุงมั่นพัฒนา
แนวคิดและวิธีการ ในการดําเนินงานใหการพัฒนางาน
ทั้งหลาย ที่เปนงานที่พวกเราทําอยู ไมวาจะเปนงานเดิม
ที่ ทํ าอยู แล วหรื อเป นงานใหม ให เป นงานวิ จั ย R&D
ชนิดที่จะกอใหเกิดการพัฒนางานเหลานั้นอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน จากประสบการณที่ยาวนานกวา 20 ป ดวย
แนวคิ ดในการจั ดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ตรฯ ที่
มุงเนนการสรางมหาบัณฑิตนักบริหารงานสาธารณสุข “ที่
ไมเพียงแตคิดเปนเทานั้น แตสามารถทําไดตามทีค่ ดิ และที่
ไดตั้งใจไว”แนวคิดนี้ ไดนําไปสูการทําวิทยานิพนธของ
หลั ก สู ต รฯในช ว งป พ.ศ.2530-2548 และด ว ยความ
รวมมือรวมใจของบรรดานักศึกษาทั้งหลาย ที่มีความ
มานะอุตสาหะอยางแรงกลา บากบั่นฟนฝาอุปสรรค
นานับประการ จนประสบความสําเร็จ เปนวิทยานิพนธ
ที่ทรงคุณคามากกวา 48 เรื่อง ความรูและประสบการณ
ตาง ๆ ที่ไดรับ กอใหเกิดการพัฒนาตาง ๆ และสั่งสม
กั น มาอย า งยาวนานนี้ ได ต กผลึ ก เป น องค ค วามรู ที่
ชัดเจนถึงหลักการและวิธีการในการดําเนินงานจริง เพือ่
การพั ฒ นางานหนึ่ ง งานใดอย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
หลักสูตร ฯ มั่นใจวาองคความรูนี้ จะชวยใหผูบริหาร
และผู ปฏิ บั ติ งานทั้ งหลาย ไม ว า จะเป นองค กรหรื อ
หนวยงานแบบใด ขนาดใด ที่ใด ภาครัฐหรือภาคเอกชน
สามารถนําไปใชในการผสมผสานการพัฒนาตาง ๆ ให
เข ากั บการทํ างานที่ ทํ าอยู เป นประจํ า นํ าไปสู ส่ิ งที่ ดี
ยิ่งๆขึ้น ได ตลอดเวลาและตลอดไป จึงไดตั้ งชื่อองค
ความรูนี้วา การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Research and Development
for Continuous and Sustainable Working Improvement
โดยใชตัวยอวา R&D for CSWI
ความหมาย
การทําวิจยั เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
คือ
การวิจยั และพัฒนา ที่มุงเนนให “งาน” ใด ๆ
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
จากความหมายนี้ การทํ าวิจั ยเพื่อพั ฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน มีความหมายที่สําคัญ 5 ประการ คือ
ประการที่ 1. การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และยั่ งยื น เป นการวิ จั ยและพั ฒนา (Research and
Development: R&D) คือ การวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
ในที่นี้ มุงเนนการพัฒนา “งาน” ไมวาจะเปนงานหนึ่งงาน
ใด ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยสามารถ
นําไปใชไดในทุก ๆ งาน
การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D นั้น ประกอบดวยคําวา
การวิจัย (Research) และคําวา การพัฒนา (Development)
การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อคนหา
ความจริง (Fact) ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อยางเปนระบบ โดย
ผูมีความรูความเขาใจเปนอยางดีในเรื่องนั้น ดวยหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่สามารถพิสูจนและยืนยัน
ความนาเชื่อถือของสิ่งที่คนพบนั้นได (Research is
defined as a systematic study directed toward “fact
finding” by fuller scientific knowledge or understanding
of the subject studied, using scientific principles &
methodologies which their findings were scientifically
approved)
การพัฒนา หมายถึง การทําใหสิ่งหนึ่งสิ่งใด “ดี
ขึ้น” อยางเปนระบบ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่วานี้ หมายรวมทั้งตัว
ผลผลิ ต (Product) การผลิ ต (Production) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ (Design) การผลิตตนแบบ (Prototype) และ
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทํางาน (Process) ดวย
(Development is the systematic improvement of any
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things directed toward the products, the productions, the
designs, the development of prototypes, and the
processes)
ดั ง นั้ น การวิ จั ย และพั ฒ นา จึ ง หมายถึ ง
การศึกษาคนควาเพื่อคนหาความจริง (Fact) ในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด อยางเปนระบบ โดยผูมีความรูความเขาใจ
เป นอย างดี ในเรื่ องนั้ น ด วยหลั กการและวิ ธี การทาง
วิทยาศาสตร ที่สามารถพิสูจนและยืนยันความนาเชือ่ ถือ
ของสิ่งที่คนพบนั้นได แลวนําสิ่งที่ไดจากการวิจัยนั้น
มาใชในการพัฒนาเรื่องที่วิจัยหรือเรื่องที่เกี่ยวของ ใหดี
ขึ้นอยางเปนระบบในทันที ซึ่งอาจเปนในขณะที่กําลัง
ทําวิจัยนั้น หรือเมื่อเสร็จจากการทําวิจัยครั้งนั้นแลว ก็
ได การวิจัยและพัฒนา จึงแตกตางจากการวิจยั ทัว่ ไป คือ
มีการมุงเนนการนําสิ่งที่ไดจากการวิจัยนั้น มาใชเพื่อ
การพั ฒนา รวมอยู ในวั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ยด วย
เสมอ

ดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันไดอยางมั่นใจในชัย
ชนะ และความเจริญรุงเรืองขององคการ
4. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานประจําวัน (Practical R&D) เปนการวิจัยและ
พัฒนา เพื่ อคนหาองคความรู และประสบการณ ใหม ๆ
สํ าหรั บผู ปฏิ บั ติ งาน “แต ละคน” ที่ จะนํ ามาใช ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวันของตน ใหมีคุณภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ได ด ว ยตนเอง อย า ง
นาชื่นชมและภาคภูมิใจ การวิจัยและพัฒนากลุมนี้ เปน
ฐานรากที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา “คน” ขององคการ ให
เป นบุ คคลคุ ณภาพ สามารถพั ฒนางานของตนได เอง
ตลอดเวลา นําไปสูการสราง “นักวิจัย” ใหกับประเทศ
ชาติ ที่ใชคาใชจายนอยมาก แตมีผลตอบแทนที่ดี รวดเร็ว
และยั่งยืน คือ มี Impact Factor สูงมาก

ประการที่ 2. การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และยั่ งยื น มุ งเน นให “งาน”
เกิ ดการพั ฒนาด ว ย
การวิจัยและพัฒนา หรือ R&D จําแนกเปน 4 กลุม กระบวนการวิจัย จึงตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ
คือ
และครบวงจร โดยผูมีความรูความเขาใจเปนอยางดีทั้งใน
1. การวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อค นหาองค ความรู เรื่องงานนั้นและในเรื่องการวิจัย
ใหม (Fundamental R&D) เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
คนหาองคความรูใหม ๆ ที่ยังไมเคยรูมากอน
ประการที่ 3. การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหม และยั่ งยื น มุ งเน นให “งาน” เกิ ดการพั ฒนาอย างเป น
บนพื้นฐานความรูเดิม (Radical R&D) เปนการวิจัยและ ระบบและตอเนื่อง จึงตองการระบบงานที่ชัดเจน เอื้อตอ
พัฒนา เพื่อนําองคความรูที่มีอยูแลว มาแสวงหาหรือ การปฏิ บั ติ เหมาะสมกั บงานและองค ก าร และมี ก าร
พัฒนาใหเปนองคความรูใหม เพื่อนําไปใชในการสราง ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบงานที่กําหนดไว
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมๆที่แตกตางไปจากเดิม พร อมกั บมี การพั ฒนาให มี คุ ณภาพ ประสิ ทธิ ผล และ
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรู ประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้น อยูเสมอ
เดิม (Incremental R&D) เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อนํา
องคความรูที่มีอยูแลว มาประยุกตในการแสวงหาหรือ
ประการที่ 4. การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
พัฒนาใหเปนแนวทาง และ/หรือ เทคนิควิธีการใหม ๆ และยั่งยืน มุงเนนให “งาน” เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึง
ที่จะนํามาใชในการสรางหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑหรือ ตองการระบบงานและกระบวนการดําเนินงานที่เขมแข็ง
ตัวผลผลิต (Product) การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) ใหสามารถยืนยงคงอยูสถิตสถาพรอยูในองคการ ดวยการ
และ การผลิ ต (Production) รวมทั้ งการผลิ ตต นแบบ พัฒนา “คน” ที่จะมารับชวงของการดําเนินงานในแตละ
(Prototype) และการปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตหรื อ งานนั้น ๆ ตอ ๆ ไป อยางมีประสิทธิภาพสูง ตลอดเวลา
กระบวนการทํ างาน เพื่อเพิ่ มคุ ณภาพ ลดต นทุ นและ และตลอดไป
คาใช จาย เพิ่มผลผลิ ต และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
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ประการที่ 5. การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน มุงเนนใหงาน “ทั้งหลาย” ของ
องคการ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
จํ า เป น ต อ งใช ก ลยุ ท ธ “การทํ า งานประจํ า ให เ ป น
งานวิจัย R&D” โดยใชหลักการ แนวทาง และวิธีการ
ของการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจําวัน (Practical R&D) เปนจุดตั้งตน ในปจจุบันใช
คําวา R2R (Routine to Research)
หลักการของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ คือ
1. ใชหลักการของการทํางานประจําใหเปน
ผลงานทางวิชาการทั้ง 7 ประการ ตามที่ไดกลาวมาแลว
2. ใช ก ลยุ ท ธ “การทํ า งานประจํ า ให เ ป น
งานวิจัย R&D” โดยเริ่มตนจาก“งานหลัก” ของแตละ
หนวยงาน ที่บุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ ชอบ ทําไดดี
และมีความภาคภูมิใจในผลการดําเนินงานที่ผานมา
3. ตองทําใหผูทํา มีความรูสึกวาเปนเรื่องที่
“ไมยาก และ ไมยุงยาก” เปนเรื่องที่คนดี ๆ คนมี
คุณภาพ คนที่ตั้งใจทํางาน คนที่เสียสละทุมเทใหกับการ
ทํางาน ทําเปนประจําอยูแลว ดังนั้น จึงตองไมเนนความ
ถู ก ต อ งและความครบถ ว นของกระบวนการวิ จั ย
(Research Methodology) ในระยะแรก ๆ โดยคอย ๆ
เพิ่มความถูกตองและความครบถวนของกระบวนการวิจัย
ใหมีมากขึ้นทีละนอย ๆ ในงานวิจัยครั้งตอ ๆ มา
4. ตองมีผูทรงคุณวุฒิมาชวยในการ “เขียน
ผลงานวิ จั ย ” ให เ ป น ผลงานทางวิ ช าการที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มี ทักษะประสบการณสู ง และมี ความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการ ของการทํางานประจํา
ใหเปนผลงานทางวิชาการ เปนอยางดี และตองสามารถ
จัดสรรเวลาใหกับการดําเนินงานนี้ ไดอยางเพียงพอ
ทันเวลา และทันใจ
5. ถาตองการผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตอง
ออกแบบการทําวิจัย (Research Design) เปนแบบที่มี

กลุมควบคุม (Control Group) และวัดผลกอนกับหลังการ
ทดลอง หรือวัดหลายครั้ง
6. ตองผสมผสานการทําวิจัยเพื่ อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและยั่งยืนนี้ เขาไปในกระบวนการ พัฒนา
งานและการพั ฒ นาคนของแต ล ะหน ว ยงาน อย า ง
กลมกลืน ใหกลุมผูปฏิบัติงาน และผูทําวิจัยเกิดความรูส กึ
ว า การที่ ต อ งทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น บ า งเพี ย งเล็ ก น อ ยเช น นี้
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง ต อ ตนเอง ต อ หน ว ยงาน ต อ
องคการ และ ตอประเทศชาติ อยางมหาศาล ชัดเจน คุมคา
และนาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
7. ตองปลูกฝงแนวคิดและการปฏิบัติ ของการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนนี้ เขาไปใน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ๆหน ว ยงาน จนเป น
กิจวัตรหรืองานประจําของ บุคลากรทุกคนขององคการ
อยางกลมกลืน เหมาะสม และ ตอเนื่อง จนกลายมาเปน
“วัฒนธรรมขององคการ” (Organization Culture) ที่ทุก ๆ
คนขององคการ กระทําดวยความภาคภูมิใจตลอดเวลา
วิธีการในการของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมและขั้ น ตอน ในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ดําเนินการตามวิธีการของการทํางานประจํา
ใหเปนผลงานทางวิชาการทั้ง 8 ประการ ตามที่ไดกลาว
มาแลว เปนแนวทางและวิธีการหลัก ขององคการ
2. ในสวนของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนนั้น ดําเนินการดังนี้
2.1 รวมกันจัดทําโครงการพัฒนาการทําวิจยั
เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ ให
ละเอียดและชัดเจน ทั้งกิจกรรม ชวงเวลา และระยะเวลา
2.2 สรางและพัฒนาตัวแบบ (Role Model)
ของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนของ
องคการ โดยดําเนินการอยางเปนขั้นตอนดังนี้
2.2.1 จั ด ฝ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
(Workshop Training) ในการ “เขียน”ผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ (ที่ทําเสร็จ
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แลว) โดยคัดเลือก “ทีมงาน” ของหนวยงานที่มีผลงาน
ในการพัฒนางานของตนที่ชัดเจนในชวง 3 ปที่ผานมา
และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จํานวน 5–8 หนวยงาน
หน วยงานละ 3 คน ใช เวลาในการฝ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ไมเกิน 5 วันอบรม แตใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานประมาณ 1 เดือน ดังตัวอยางนี้
วันอบรมที่ 1 ชวงเชา จัดบรรยาย
แนวคิด หลักการ และวิธีการในการทํางานประจําให
เป นผลงานทางวิ ชาการ โดยเน นสิ่ งที่ อยู ใกล ตั วของ
ผูปฏิบัติงานพรอมยกตัวอยางผลงานจริงที่ชัดเจนและดู
ไมยุงยากในการดําเนินงาน การบรรยายชวงเชานี้
สามารถจัดเปนการบรรยายใหความรูแกบุคคลทั่วไป
ทั้งภายในองคการและบุคคลภายนอกองคการ
ช วงบ าย จั ดฝ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ
การการเขี ย นผลงานวิ จั ย เพื่ อ การลงตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการ ประมาณ 5 - 8 หนา จากผลงานของแต
ละที ม งานเอง แล ว ให “การบ า น” ไปปรั บ แต ง ให
สมบูรณขึ้น
วั นอบรมที่ 2 (ควรเป นวั นรุ งขึ้ น)
ชวงเชา นําเสนอความกาวหนาของแตละทีมงาน แลว
ช ว ยกั น ปรั บ แต ง ผลงานของแต ล ะที ม งาน เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
ช ว ง บ า ย จั ด ฝ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ในการปรับแตงผลงานของแตละทีมงานให
สมบู รณ ขึ้ น แล วให ก ารบ าน” ไปจั ดทํ าให สมบู ร ณ
พรอมที่จะลงตีพิมพ และ การเตรียมนําเสนอผลงาน
(Presentation) ในที่ประชุมใหญขององคการ
วั น อบรมที่ 3 (ควรห า งจากวั น
อบรมที่ 2 ประมาณ 1 – 2 สัปดาห) ชวงเชา นําเสนอ
ผลงานวิ จั ยของแต ล ะที ม งานในที่ ป ระชุ มใหญ ของ
องคการ ทีมละประมาณ 10 – 20 นาที แลวชวยกัน
“ถอดบทเรียน” ของแตละทีมงาน เพื่อการเรียนรูรวมกัน
ช ว ง บ า ย จั ด ฝ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ในการขยายผลการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการ
ลงตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยทีมงานชวยกันจัดทํา
“คําแนะนํา” (Guide line) ที่เหมาะสมกับองคการเรา

แลวใหแตละทีมงาน ไปหา “ทีมงาน
ของหนวยงานอื่น” ที่มีผลงานในการพัฒนางานของตนที่
ชัดเจนในชวง 3 ปที่ผานมา และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
แลวไปชวยเปนพี่เลี้ยงในการชวยเขียนผลงานวิจัยเพื่อ
การลงตีพิมพในวารสารวิชาการ ใหกับทีมงานนั้น
วันอบรมที่ 4 ชวงเชา นําเสนอ
ความกาวหนาของแตละทีมงาน แลวชวยกันปรับแตง
ผลงานของแต ละที มงาน เพื่ อการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน
ชวงบาย จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการปรับแตงผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการลง
ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยทีมงานที่เปนพี่เลี้ยง ภายใต
คําแนะนํา คําชี้แนะ และ การชวยเหลือ จากวิทยากรหลัก
แล วให แต ละที มงานที่ เป นพี่ เลี้ ยง
ไปชวยปรับแตงผลงานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการลง
ตีพิมพในวารสารวิชาการ ใหกับทีมงานที่ไดชวยเหลือไป
แลว ใหสมบูรณขึ้น
2.2.2 จั ด ฝ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
(Workshop Training) ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน “ในเรื่องใหม” โดยดําเนินการ ดังนี้
วั นอบรมที่ 1 ช วงเช า จั ดบรรยาย
แนวคิด หลักการ และวิธีการ ในทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน ในเรื่องใหม โดยเนนสิ่งที่อยูใกล
ตัวของผูปฏิบัติงานพรอมยกตัวอยางผลงานจริงที่ชัดเจน
และดูไมยุงยากในการดําเนินงาน การบรรยายชวงเชานี้
สามารถจัดเปนการบรรยายใหความรูแกบุคคลทั่วไป ทั้ง
ภายในองค ก ารและบุ ค คลภายนอกองค ก าร ได
เชนเดียวกับการบรรยายแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ใน
การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ในวันอบรม
ที่ 1 ชวงเชา
ชวงบาย จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ การ
ใหกับทีมงานของหนวยงานทั้งหลาย ที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปน “ทีมงานตนแบบ” ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ ดวยการจัดทําโครง
รางของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(Research Proposal) ของแตละทีมงานตนแบบ แลวใหแต
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ละทีมงานตนแบบไปชวยกันปรับแตงโครงรางการทํา
วิจัยของตนใหสมบูรณ เปนการบาน
วันอบรมที่ 2 (ควรเปนวันรุง ขึ้น)
ชวงเชา นําเสนอความกาวหนาของแตละทีมงาน แลว
แลกเปลี่ ย นประสบการณ ซึ่ ง กั น และกั น ใช เ วลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด
ฝ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ในการสร า ง “รู ป แบบการ
ดําเนินงานใหม” (The New Working Model) ดวยการ
วิเคราะหรูปแบบการดําเนินงานเดิม แลวปรับปรุงใหดี
ขึ้น
ชวงบาย ดําเนินการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ(ตอ) ในการปรับแตงผลงานของแตละทีม
งานใหสมบูรณขึ้น แลวใหการบาน ในการกําหนดดัชนี
ชี้วัดผลการดําเนินงาน ของงานที่แตละทีมงาน จะจัดทํา
ใหเปน R&D for CSWI
วันอบรมที่ 3 (ควรเปนวันรุง ขึ้น)
ชวงเชา นําเสนอความกาวหนาของแตละทีมงาน แลว
แลกเปลี่ ย นประสบการณ ซึ่ ง กั น และกั น ใช เ วลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการกําหนด “ดัชนีชี้วัดผล
การดําเนินงาน” (Working Indicators) ของแตละทีมงาน
ชวงบาย ดําเนินการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในการสราง “เครื่องมือ” ที่จะใชในการวิจัย
(Research Instruments) ของแตละทีมงานใหสมบูรณ
แลวใหการบาน ในการนํารูปแบบการดําเนินงานใหม
ไปขอคําแนะนําและขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข
จากผู เชี่ ยวชาญและผู ที่ เกี่ ยวข อง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
“ผูปฏิบัติงาน” ซึ่งนอกจากจะเปนกลยุทธการใหมามี
ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ลดการต อ ต า นการ
เปลี่ยนแปลงแลว ยังเปนโอกาสในการชี้แจงทําความ
เขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรม
หนึ่งในกระบวนการเตรียมการกอนเริ่มดําเนินงานตาม
รูปแบบใหม ไดอีกทางหนึ่งดวย

นอกจากนี้แตละทีมงานยังมีการบาน
ที่ สํ าคั ญอี กอย างหนึ่ ง คื อ การขออนุ มั ติ ทํ าวิ จั ย ทั้ งจาก
หนวยงานที่จะเขาทําการวิจัย และจากคณะกรรมการดาน
จริยธรรมการวิจัย (Ethic Committee of Research) ของแตละ
สถาบั น ที่ เ ป น ผู ดู แ ลและควบคุ ม การวิ จั ย ให มี ก าร
ดําเนินงาน ตามมาตรฐานของการมีจริยธรรมการวิจัยที่ดี
วันอบรมที่ 4 (ควรหางจากวันอบรม
ที่ 3 ประมาณ 1 เดือน ซึ่งทุก ๆ ทีม ตองไดรับการอนุมัติ
ทํ าวิ จั ยทั้ งจากหน วยงานที่ จะเข าทํ าการวิ จั ย และจาก
คณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัยแลว) ในชวงเชา ให
มี ก ารนํ า เสนอความก า วหน า ของแต ล ะที ม งาน แล ว
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ใชเวลาประมาณ
1 ชั่วโมง
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด ฝ ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการวัดผลการดําเนิน งาน “กอน
การทดลอง” (Pre-test) ของแตละทีมงาน
ช วงบ าย ดํ าเนิ นการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการตอจากชวงเชาและเพิ่มเติมอีก 3 เรื่อง คือ
1) การนําผลที่ไดจากการวัดผลการ
ดํ า เนิ น งานก อ นการทดลอง มาใช ป ระโยชน ใ นการ
ปรั บ ปรุ ง “รู ป แบบใหม ” และ กระบวนการขั้ น ตอน
วิธีการตางๆที่จะใชในการวิจัย ใหดีและเหมาะสมยิ่ง ๆ
ขึ้น
2) การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ใน
การดําเนินงานในระยะการทดลองนํา “รูปแบบใหม” มา
ใช ไปจนเสร็จสิ้นการวิจัย
3) การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับ
“ปญหาอุปสรรค” ที่อาจเกิดขึ้น ในการดําเนินงานในระยะ
การทดลองนํา “รูปแบบใหม” มาใช โดยมุงเนนการปองกัน
เป นหลั ก แต ถ าเกิ ดขึ้ น ให ใช กลยุ ทธ “การปรั บเปลี่ ยน
ปญหาใหเปนโอกาส (Change Problem into Opportunity)
ในการพัฒนา”
วันอบรมที่ 5 (ควรหางจากวันอบรม
ที่ 4 ประมาณ 2 เดือน ซึ่งทุกๆทีม ตองดําเนินการทดลอง
ใชรูปแบบใหมมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือนแลว)
ในชวงเชา ใหมีการนํ าเสนอความ กาวหน าของแตละ
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ทีมงาน แลวแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ ใน
การติดตามประเมินผล การแกปญหา การปรับปรุง และ
การพัฒนา การดําเนินงานวิจัย ของแตละทีมงาน
ชวงบาย จัดบรรยายและอภิปราย
เกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงาน “หลังการทดลอง”
(Post-test) รวมทั้งแนวทางและวิธีการ ในการวิเคราะห
ผลการวิจัยดวย ในการนี้ควรอยางยิ่งทีจ่ ะตองได “ตาราง
หุน” ในการวิเคราะหขอมูล (Dummy Tables) ของแต
ละทีมงาน ที่ชัดเจนและครบถวน
วันอบรมที่ 6 (ควรหางจากวัน
อบรมที่ 5 ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทุกๆทีม ตองทํา Posttest แลว) ในชวงเชา ใหมีการนําเสนอความกาวหนา
ของแตละทีมงาน แลวแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เชนเดียวกับชวงกอนๆ
เพื่อการสรุปทบทวนและการเรียนรูรวมกัน
ช วงเวลาต อมาในช วงสาย ๆ จั ด
ฝ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บการวิ เคราะห ข อมู ล
ผลการวิจัย ของแตละทีมงาน
ชวงบาย ดําเนินการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตอจากชวงเชาจนไดผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยที่ครบถวนสมบูรณ แลวสรุปผลที่ไดลงใน
“ตารางหุน” (Dummy Tables) ของแตละทีมงานอยาง
ครบถวน
วันอบรมที่ 7 (อาจเปนวันรุงขึ้น
ถาทุกทีมสามารถวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยของตนได
ครบถ ว นสมบู ร ณ แ ล ว แต ถ า ยั ง ทํ า ไม เ สร็ จ อาจ
จําเปนตองเลื่อนเวลาออกไปประมาณ 1 สัปดาห)
ในชวงเช า นําเสนอความกาวหน าของแต ละที มงาน
แลวแลกเปลี่ ยนประสบการณซึ่ งกันและกัน ใชเวลา
ประมาณ 30 - 60 นาที
ชวงเวลาตอมาในชวงเชานั้น จัด
ฝ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ในการเขี ย น “ผลการวิ จั ย ”
(Research Results) ของแตละทีมงาน

ช วงบ าย ดํ าเนิ นการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ในการเขียน “อภิปรายผลการวิจัย” (Research
Discussion) ของแตละทีมงาน แลวใหการบาน ในการไป
ศึ ก ษาค น คว า เอกสารวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ ง (Review
Literatures) เพิ่มเติม ดวยความรวมมือรวมใจของทุกๆ
ทีมงาน (ชวยกัน Review)
วันอบรมที่ 8 (ควรหางจากวันอบรม
ที่ 7 ประมาณ 1-2 สัปดาห) ในชวงเชา นําเสนอผล
การศึกษาคนควาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของของแตละ
ทีมงาน แลวอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและ
กัน ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กิจกรรมนี้จะชวยใหแตละ
ทีมงาน มี Literatures ที่สามารถนํามาใชอางอิงไดมากขึ้น
หลากหลายขึ้น และ เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งไดแนวคิด
และวิธีการ ที่จะนําไปใชในการไปศึกษาคนควาเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวของ (Review Literatures) เพิ่มเติม ให
ครอบคลุม ครบถวน ชัดเจน และ สะดวกขึ้น
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด ฝ ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียน “อภิปรายผลการวิจัย”
(Research Results) ของแตละทีมงาน ใหครบถวนและ
สมบูรณ
ช วงบ าย ดํ าเนิ นการฝ กอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การ ในการเขี ยน “ข อเสนอแนะจากการวิ จั ย”
(Research Recommendation) ของแตละทีมงาน และ การ
เขียน “บทคัดยอของการวิจัย” (Abstract) แลวใหการบาน
ในการไปปรั บปรุ ง “รายงานผลการวิ จั ยทั้ งฉบั บ” (Final
Report of Research) ใหดี เหมาะสม และสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น
วันอบรมที่ 9 (ควรเปนวันรุงขึ้น)
ในชวงเชา นําเสนอความกาวหนาของแตละทีมงาน แลว
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ใชเวลาประมาณ
30 - 60 นาที
ช ว งเวลาต อ มาในช ว งเช า จั ด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียน “รายงานการวิจัยเพื่อ
ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ” (Academic Paper of
Research) ของแตละทีมงาน
ช วงบ าย ดํ าเนิ นการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการตอจากชวงเชา และ เพิ่มเติมในการฝกอบรม
เชิงปฏิบั ติการเกี่ ยวกั บเทคนิ คการนําเสนอผลงานวิจั ย
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(Presentation Techniques) ที่ชัดเจน เราใจ กะทัดรัด
และ เปนที่ประทับใจ
การบาน คือ ใหแตละทีมงาน ไป
จัดทํารายงานผลการวิจัยทั้งฉบับ รายงานการวิจัยเพื่อลง
ตี พิ มพ ในวารสารทางวิ ชาการ และ ชุ ดการนํ าเสนอ
ผลงานทางวิ ชาการ ให สมบู รณ พรอมที่ จะลงตี พิ มพ
และ พรอมที่จะนําเสนอในที่ประชุมใหญขององคการ
วั นอบรมที่ 10 (ควรห า งจากวั น
อบรมที่ 9 ประมาณ 2–6 สัปดาห) ในชวงเชา เปนการ
นําเสนอผลงานวิจัยของแตละทีมงานในที่ประชุมใหญ
ขององคการ ทีมละประมาณ 15–20 นาที
ช วงบ าย จั ดฝ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ
การในการชวยกัน “ถอดบทเรียน” ของแตละทีมงาน
เพื่อการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูการขยายผลในการ
ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานอย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ของ
องคการ โดยทีมงานทั้งหลายชวยกันจัดทํา “คําแนะนํา”
(Guideline) ที่เหมาะสมกับองคการ และ เปนไปไดใน
การปฏิบัติ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
วันอบรมที่ 11 (ควรเปนวันรุง ขึ้น)
ในช ว งเช า เป น การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในการ
สรุปผลการดําเนินงาน “โครงการพัฒนาการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน” ขององคการ ในชวง
1 ปที่ผานมา เพื่อเตรียมนําเสนอตอผูบริหารสูงสุดของ
องคการ โดยผู รับผิดชอบในการดํ าเนิ นงานของการ
ทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการขององคการ
เปนผูประสานงานหลัก
ชวงบาย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการชวยกันจัดทํา “ระบบงาน” การทําวิจัยเพื่อพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ และชวยกัน
ทบทวน “แผนปฏิ บั ติ ก าร” ที่ ไ ด ว างไว ว า จะต อ ง
ปรับปรุงและพัฒนาอะไรและอยางไรในชวงเวลาตอ ๆ
ไป เพื่ อให มี คุ ณภาพและประ สิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น แล ว
ดําเนินการปรับปรุงและพั ฒนา รวมทั้งแนวทางและ
วิธีการ ในการขยายผลการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนขององคการของพวกเรา ใหดียิ่ง ๆ
ขึ้น ตลอดไป

เมื่อถึงตอนนี้ เราก็จะได “ตัวแบบ”
ของทีมงานในการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนขององคการ เราไมไดคาดหวังวา “ทุกทีม” จะ
สามารถเปนตัวแบบไดทั้งหมด แตถาไดถึงครึ่งหนึ่งของ
จํานวนทีมงานที่เขาฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ที่
สามารถเป นตั วแบบได ก็ ถื อว าเป นความสํ าเร็ จที่ น า
ภาคภูมิใจอยางยิ่งแลว ตัวแบบ (Role Model) เหลานี้ก็จะ
ทําหนาที่ในการถายทอดความรูและประสบการณของ
พวกเราทั้งหลาย และชวยกันสราง “ตัวแบบใหม ๆ” ใหมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ
2.3 ขยายผลการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ขององคการของพวกเรา ใหครอบคลุม
ทุกหนวยงานหลักขององคการ
2.4 สรางตัวแบบ ของการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ ใหมีในทุก ๆ
หนวยงานหลัก ขององคการ
2.5 ขยายผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนขององคการของพวกเรา ใหครอบคลุม
ทุก ๆ “หนวยงานยอย” ขององคการ
2.6 ขยายผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนขององคการของพวกเรา ใหครอบคลุม
ทุ ก ๆคนขององค ก าร เป น รายบุ ค คล โดยมุ ง หวั ง ให
บุ ค ลากรแต ล ะคน มี ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานอย า ง
ตอเนื่องและยั่งยืน อยางนอย “ปละ 1 เรื่อง” ในชวงเวลา
ไมเกิน 5 ป นับตั้งแตเริ่มดําเนินงานโครงการนี้
3. การพัฒนาระบบและวิธีการในการทําใหการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ
นี้ เกิดการพัฒนาตอๆไป โดยตัวผูปฏิบัติงานแตละบุคคล
ดวยกระบวนการทํางานเปนทีม ที่มี Self Assessment &
Self Improvement อยูในจิตวิญญาณของทุก ๆ คนใน
องคการ ตลอดเวลา และ มีมากยิ่งๆ ขึ้น ตลอดไป
การดําเนินงานเพื่อพัฒนางานนั้น เปนสิ่งที่
ผูปฏิบัติงานที่ Active กระทําอยูแลวเปนประจํา เชน การ
วิเคราะหปญหาของการทํางาน แลวนําไปสูการหาวิธีการ
แกปญหา แลวดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวคิดนั้นๆ
จนประสบความสําเร็จ ฯลฯ เปนตน กิจกรรมที่รูจักกัน
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อยางแพรหลาย คือ QC (Quality Control) ซึ่งเปน ใหเขากับกระบวนการทํางานที่ทําอยูเปนประจํา ก็จะชวย
ตัวอยางที่ดีของการดําเนินงานในลักษณะนี้ ดังนั้น เมื่อ ใหการดําเนินงานของ “งาน” ตาง ๆ เหลานั้น สามารถ
เราเอากระบวนการวิ จั ย ซึ่ ง เป น กระบวนการทาง พัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว ราบรื่น และ มั่นคง ยิ่ง ๆ ขึ้น มุง
วิทยาศาสตร ในการหา Fact คือ “ความจริง” เขามาเปน สู ก ารเป น หน ว ยงานและองค ก ารคุ ณ ภาพ อย า งมี
กระบวนการหลัก ในการผสมผสานกระบวนการพัฒนา ประสิทธิภาพสูง มั่นคง และยั่งยืน
ตัวอยาง กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework of Research)
สําหรับงานวิจยั เพื่อการพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน (R&D for CSWI)
มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ทีเ่ ปนมาตรฐาน ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การดําเนินงานตามรูปแบบเดิม
1. รูปแบบการดําเนินงาน
1.1 หลักการ
1.2 โครงสราง
1.3 วิธีนําไปปฏิบัติ
2. ทรัพยากรที่ใชจริง
2.1 คนตางๆ
2.2 เงิน
2.3 สถานที่
2.4 อุปกรณตางๆ
2.5 วัสดุตางๆ
2.6 เวลา
3. วิธีปฏิบัติในการดําเนินงานจริง
3.1 งานบริการ ...................................
3.2 งานบริการ ...................................
4. วิธีนํารูปแบบไปดําเนินการจริง
4.1 การเตรียมการกอนนํารูปแบบ
ไปดําเนินการ
4.2 การดําเนินการ ตามกิจกรรมตางๆ
4.3 การประเมินผล ทั้งFormative&Summative
5. สิ่งแวดลอมขณะดําเนินการจริง
5.1 สิ่งแวดลอมภายในงาน/หนวยงาน
5.2 สิ่งแวดลอมภายนอกงาน/หนวยงาน
5.3 เหตุการณพิเศษตางๆ
6. สิ่งที่สงเสริมการดําเนินงาน
6.1 เหตุการณ
6.2 กฎ ระเบียบ
7. สิ่งที่ขัดขวางการดําเนินงาน
7.1 เหตุการณ
7.2 กฎ ระเบียบ
8. ปจจัยอื่นๆ
การดําเนินงานตามรูปแบบใหม

ผลการดําเนินงาน …………….
- 1. ดานปริมาณงาน
1.1 อัตราปริมาณงาน ……………...............
- 2. ดานคุณภาพงาน
2.1 อัตราความพรอมกอนการปฏิบัติงาน
2.2 อัตราความถูกตองตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 อัตราความครบถวนของงาน …………….
2.4 อัตราความถูกตองกอนเสร็จสิ้นการทํางาน
2.5 อัตราความถูกตองหลังเสร็จสิ้นการทํางาน
- 3. ดานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
3.1 ของผูบริหาร
3.2 ของผูรับบริการจากงาน ……………........
3.3 ของเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน ……………....
3.4 ของผูนําชุมชนในงาน ……………...........
- 4. ดานระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน
4.1 ในงาน ……………................................
4.2 ในงาน ……………................................
- 5. ดานแรงงานที่ใชในการดําเนินงาน
5.1 ในงาน ……………................................
5.2 ในงาน ……………................................
- 6. ดานความคุมคาในการใชทรัพยากร
6.1 ความคุมคาของการใชคน
6.2 ความคุมคาของการใชวัสดุ ………………
6.3 ความคุมคาของการใชอุปกรณ ……….….
6.4 ความคุมคาของการใชเครื่องมือ …..........
- 7. ดานตนทุน
7.1 ของงาน ……………..............................
7.2 ของงาน ……………..............................
- 8. ดานตนทุนตอหนวยของงาน ……………..
- 9. ดานผลตอบแทนของงาน ………………….
- 10.ดานกําไรหรือความคุมคาของการดําเนินงาน
- 11. ดานอื่นๆ ..................................................
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ตัวอยาง “บทคัดยอ” ผลงานวิจัย R&D for CSWI
การพัฒนางานบริการผูปวยนอกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสระโบสถ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2545
สมชาติ โตรักษา พีระ ครึกครื้นจิตร นิภาภัทร หาพุทธา และอัศวเดช สละอวยพร
การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองชนิด 2 กลุมวัดกอน-หลังนี้ เพื่อพัฒนางานบริการผูปวยนอกความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลสระโบสถ จังหวัดลพบุรี โดยสรางรูปแบบใหมของงานบริการผูปวยนอกความดันโลหิตสูง แลว
นําไปทดลองใชระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เปนเวลา 3 เดือน โดยใชแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลโคกเจริญเปนกลุมควบคุม วัดผลการดําเนินงานกอนและหลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ ในดาน
ผลงาน เวลา ความพึงพอใจ คาใชจาย ผลตอบแทน และความคุมคา เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยคาสถิติ
พรรณนา คาไคสแควร คาแมนวิทนียยู คาแพร ที และคาสถิติที ที่ระดับแอลฟา=0.05 ผลการวิจัย พบวา ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น คือ อัตราความพรอมประจําวัน อัตราผูปวยนอกความดันโลหิตสูงที่สมควรไดรับการตรวจทันที
อัตราความถูกตองในการใหบริการตามมาตรฐานกอนสงใหแพทยตรวจ อัตราความถูกตองในการใหบริการตาม
มาตรฐานกอนออกจากโรงพยาบาล ความรวดเร็วในการใหบริการ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ คาแรงในการดําเนินงาน คาแรงในการดําเนินงาน/ราย ตนทุนตอหนวย/นาทีของแรงงานที่ใหบริการ
คาแรงในชวงเวลาที่ไมไดใหบริการผูปวยแตไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่น และความคุมคาของการใชทรัพยากร
บุคคลแผนกผูปวยนอก (p<0.05) สรุปไดวารูปแบบใหมของการดําเนินงานบริการผูปวยนอกความดันโลหิตสูงที่
ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ทดลอง
คําสําคัญ งานบริการผูปวยนอก ความดันโลหิตสูง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง
การทํางานประจําใหเปนวิจัย
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