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คาํนําเมื�อพิมพค์รั �งแรก 
 

 หนังสือ การประยกุตห์ลกัการบรหิารเพื"อการพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนืนี; 
จดัทาํขึ;นเพื"อสนองภารกจิพเิศษ ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขสาํหรบับุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตาม
พระราชดาํร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการฝึกอบรมหลกัสตูร 
การพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื (Continuous and Sustainable Working 
Improvement (CSWI) Program) ซึ"งเป็นหลกัสตูรรว่ม ของ 10 หลกัสตูร ที"มาฝึกอบรมในปี 
2014 นี; 
 
  หนังสือเลม่นี; พฒันาขึ;นจากตําราชุด “การบรหิารสูค่วามสาํเรจ็อยา่งยั "งยนื” ที"เป็น
ตําราหลกั ของหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ และ หลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล ซึ"งประกอบดว้ย
ตํารา 8 เลม่ คอื 
 เลม่ 1 หลกัการบรหิาร สูค่วามสาํเรจ็ อยา่งยั "งยนื 
 เลม่ 2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์เพื"อการพฒันาอยา่งยั "งยนื 
 เลม่ 3 ดชันีชี;วดัผลการดาํเนินงาน ของโรงพยาบาล 
 เลม่ 4 การวางระบบงาน 
 เลม่ 5 การสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน 
 เลม่ 6 การทาํวจิยัเพื"อพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื 
 เลม่ 7 การจดัทาํและนําเสนอผลงานวชิาการ 
  เลม่ 8 การจดัทาํวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์เพื"อพฒันางาน อยา่งต่อเนื"อง และ ยั "งยนื 
 

 โดยมวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นสว่นหนึ"งขององคค์วามรูส้าํคญั ที"ชว่ยใหผู้เ้ขา้ศกึษาอบรม มี
แนวคดิ หลกัการ วธิกีาร และ แนวทางปฏบิตั ิที"ชดัเจน ในการพฒันาการทาํวจิยัเพื"อพฒันา
งานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื ในงานประจาํที"ตนทาํอยู ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันา
ตนเองสูก่ารเป็นนกัวจิยัดา้นการแกป้ญัหาของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ที"สามารถใช้
ทรพัยากรทั ;งหลายที"มอียูจ่าํกดั ไดอ้ยา่งคุม้คา่ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ 
มั "นคง และ ยั "งยนื ของทั ;งตนเองและองคก์าร 
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 หนังสือเลม่นี; เน้นปรชัญาการบรหิาร (Philosophy of Managing) และ การประยกุต์
หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกั เพื"อการพฒันางานอยา่งต่อเนื"อง
และยั "งยนื ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของการทาํวจิยัในงานประจาํ สูผ่ลงานวจิยัชั ;น
เลศิ (Routine to Research to Excellence: R2R2E) ที" Simplify ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการ
บรหิารและพฒันางานทุกงานของทุกหน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นลกัษณะใด ที"ไหน ไดต้ลอดเวลา 
และทุกๆสถานการณ์ 
 
 สิ�งที�ปรากฏในหนงัสอืเล่มนี; ยงัตอ้งพฒันาต่อไปอกีมาก หากผูอ้า่นที"เคารพ พบเหน็
หรอืมขีอ้เสนอแนะประการใด ขอไดโ้ปรดสง่ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะดงักลา่ว ไปที"ผูเ้ขยีนได้
ตลอดเวลา คุณประโยชน์ใดๆที"เกดิขึ;นจากการนําสว่นหนึ"งสว่นใดของหนงัสอืนี;ไปใช ้ขอมอบ
อานิสงคแ์ละผลบุญดงักล่าว ใหก้บับรูพคณาจารยท์ั ;งหลาย ที"ไดป้ระสทิธิ lประสาทวชิาการ
และความคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัผูเ้ขยีน โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง คณาจารยจ์ากคณะแพทยศาสตรศ์ริิ
ราชพยาบาล ผูป้ว่ยทุกคนที"เป็น “อาจารย”์ ของแพทย ์และ นกัศกึษาทุกคนที"เป็น “อาจารย”์ 
ของอาจารย ์ ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิยิ"งๆขึ;น และชว่ยกนัสรา้งสรรคส์ิ"งดีๆ  ให้
เกดิขึ;นในสงัคม เพื"อใหป้ระชาชนทุกคน มคีุณภาพชวีติที"ดยีิ"งๆ ขึ;น ตลอดไป 

 
 

นายแพทย ์สมชาติ  โตรกัษา 
18 กมุภาพนัธ ์2014 
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คาํนําเมื�อพิมพค์รั �งที� 2 
 

 หนังสือ การประยกุตห์ลกัการบรหิารเพื"อการพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื นี; 
ไดร้บัการจดัพมิพเ์ป็นครั ;งที" 2 เพื"อสนองภารกจิพเิศษ ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข สาํหรบับุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ตามพระราชดาํร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการ
ฝึกอบรมหลกัสตูร การพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื (Continuous and Sustainable 
Working Improvement (CSWI) Program) ซึ"งเป็นหลกัสตูรรว่ม ของทุกหลกัสตูร ที"มา
ฝึกอบรมในโครงการฯ ในปี พ.ศ.2558 โดยใชเ้ป็นเอกสารพื;นฐาน ในการเรยีนรู ้ ซึ"งเน้นการ
ประยกุตว์ชิาการทั ;งหลายที"ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดร้บัการประสทิธิ lประสาทจากคณาจารย ์ ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ในหลกัสตูรเฉพาะสาขา ไปใชใ้หเ้กดิคุณประโยชน์แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที"ผูเ้ขา้ฝึกอบรมใหก้ารดแูลรบัผดิชอบ และเกดิการพฒันาต่อไปอยา่งต่อเนื"องสู่
ความยั "งยนื ดว้ยเทคนิค R&D for CSWI (Research and Development for Continuous 
and Sustainable Working Improvement) ซึ"งสอดคลอ้งกบัแนวทางของ R2R (Routine to 
Research) ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ที"เน้นการนํา Research Methodology 
มาประยกุต/์ใช ้ ในการทํางานประจาํใหเ้ป็นผลงานวจิยัที"มคีุณคา่ต่อผูม้ารบับรกิาร ประชาชน 
และ ประเทศชาต ิ ดว้ยวธิกีารที"ไมซ่บัซอ้น สามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินงาน และ การ
พฒันางาน ของทุกหน่วยงาน ไดต้ลอดเวลา ในทุกๆสถานการณ์ 
 R2R หรอื “งานประจาํ สู ่ งานวจิยั” นี; กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) 
สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ไดกํ้าหนดและระบุเป็นนโยบายและกจิกรรมสาํคญั ดว้ยการสง่เสรมิและใหก้าร
สนบัสนุน เพื"อยกระดบัคุณภาพงานประจาํทั ;งหลาย ใหด้ขีึ;นอยา่งต่อเนื"อง โดยยดึประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 ศ.นพ.ประเวศ วะส ี ไดก้ลา่วไวใ้นการประชุม R2R ระดบัประเทศ ครั ;งที" 7 “R2R 
เครื"องมอืเสรมิพลงัสรา้งสุขภาพสูสุ่ขภาวะ” วา่ R2R เป็นเครื"องมอืที"ก่อใหเ้กดิการ
เปลี"ยนแปลงขั ;นพื;นฐาน (Transformation) ทั ;งระดบับุคคล ระดบัองคก์าร และ ระดบัสงัคม 
จงึเป็นเครื"องมอืที"มคีุณคา่ยิ"งต่อมนุษยชาต ิ
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  แต่การใชค้าํวา่ “งานประจาํ” ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ R2R เป็นงานธรรมดาๆทั "วไป 
เป็นงานที"ไมส่าํคญัมากนกั นกัวชิาการ/นกัวจิยั จํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง นกัวชิาการ/
นกัวจิยั ในสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั จงึมกัจะนํา R2R ไปใชใ้นการพฒันางาน
ดา้น Back office ขององคก์าร เชน่ หน่วยงานในสาํนกังานคณบด/ีอธกิารบด ี ของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ฯลฯ เนื"องจากนกัวชิาการ/นักวจิยัเหลา่นั ;น มคีวามเชื"อและยดึมั "นถอืมั "น
ใน Research Methodology ตามที"ตนไดป้ฏบิตัสิบืต่อๆกนัมา จงึมุง่ทาํวจิยัในงานที"วงการ
ทางวชิาการของตนสนใจและใหค้วามสาํคญั ซึ"งจะนําไปสูค่วามกา้วหน้าในตําแหน่งทาง
วชิาการของตน โดยละเลยประโยชน์ที"ผูร้บับรกิารและประชาชนจะไดร้บัจากผลการวจิยั 
 สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ซึ"งเป็นองคก์รหลกัในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน และ พฒันางานวจิยัของชาต ิ ตระหนกัถงึคุณคา่และความสาํคญัของ R2R ที"
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิจงึปรบัปรุงคาํแปล R2R จาก “งานประจาํ
สูง่านวจิยั” มาเป็น “การพฒันา งานตามภารกิจหลกั สูง่านวจิยั” 
 
 ในการพมิพค์รั ;งที" 2 นี; ไดป้รบัปรุงและเพิ"มเตมิเนื;อหาใหช้ดัเจนมากขึ;น เน้นให้
บรรลุผล ตามพระประสงคข์องสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
ที"วา่ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of 
mankind” ซึ"งมหาวทิยาลยัมหดิลไดน้้อมนํามาเป็นปรชัญาของมหาวทิยาลยั 
 

 
นายแพทย ์สมชาติ  โตรกัษา 

11 มกราคม 2015 
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คาํนําเมื�อพิมพค์รั �งที� 3 
 

 หนังสือ การประยกุตห์ลกัการบรหิารเพื"อการพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื นี; 
ไดร้บัการจดัพมิพเ์ป็นครั ;งที" 3 เพื"อสนองภารกจิพเิศษ ตามพระราชดาํร ิ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข สาํหรบับุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ใน
หลกัสตูรการพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื (Continuous and Sustainable Working 
Improvement (CSWI) Program) ซึ"งเป็นหลกัสตูรรว่ม ของ 14 หลกัสตูร ที"มาฝึกอบรมในปี 
ค.ศ.2016 โดยใชเ้ป็นเอกสารพื;นฐาน ในการเรยีนรู ้ ซึ"งเน้นการประยกุตว์ชิาการทั ;งหลายที"ผู้
เขา้ฝึกอบรมไดร้บัการประสทิธิ lประสาทจากคณาจารย ์ ของมหาวทิยาลยัมหดิล ในหลกัสตูร
เฉพาะสาขา มาผสมผสานกบัประสบการณ์ที"ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมอียูแ่ลว้ มารงัสรรคเ์ป็น
โครงการ/ผลงานวชิาการ ที"จะก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ต่อประชาชน สปป.ลาว และหน่วยงาน
ที"ผูเ้ขา้ฝึกอบรมดแูลรบัผดิชอบ นําไปสูก่ารพฒันาต่อไปอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื สอดคลอ้ง
กบับรบิทของ สปป.ลาว  อยา่งเหมาะสม มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ ยิ"งๆขึ;น สามารถ
พฒันาตนเองสูก่ารเป็นบรหิารที"มคีวามเป็นนกัวจิยัดา้นการแกป้ญัหา ของงาน/หน่วยงาน/
องคก์าร ที"สามารถใชท้รพัยากรทั ;งหลายที"มอียูจ่าํกดั ไดอ้ยา่งคุม้คา่ นําไปสูค่วาม
เจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ มั "นคง และ ยั "งยนื ของทั ;งตนเอง องคก์าร และประเทศชาต ิ
 
 ในการพมิพค์รั ;งที" 3 นี; ไดป้รบัปรุงเนื;อหาใน 4 บทแรก ใหก้ระชบั เป็นหมวดหมู ่ที"
ชดัเจน มากขึ;น พรอ้มทั ;งขยายและเพิ"มเตมิบทที" 5 การพฒันา R2R2E ที"ทุกคนทาํได ้
(Practical R2R2E) เป็น 4 บท (บทที" 5-8) คอื การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั 
การพฒันา R2R2E ที"ทุกคนทาํได ้ การเริ"มตน้พฒันา R2R2E และ เทคนิคการเรยีนลดัใน
การเขยีนและนําเสนอผลงานวจิยั R2R2E เน้นใหท้มีผูเ้ขา้ฝึกอบรมแตล่ะหลกัสตูรเฉพาะ
สาขา สามารถนํามาประยกุตด์ว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมี ทั ;งในแต่ละหลกัสตูร และ ใน
แต่ละแขวง ใหบ้รรลุผล ตามคาํสั "งสอนของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระ
บรมราชชนกที"วา่ “True success is not in the learning, but in its application to the 
benefit of mankind” ดว้ยกระบวนการเครอืขา่ย (Networking) ของรุน่ที"มาฝึกอบรมรว่มกนั
ในปีนี; เชื"อมโยงกบัผูท้ี"ไดผ้า่นการฝึกอบรมแลว้กวา่ 500 คน ใน 18 รุน่ที"ผา่นมา 
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  R2R2E หมายถงึ การทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิ เป็น
กระบวนการในการพฒันางานที"ทาํ ใหเ้ป็นผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื"อง และทาํใหผ้ลงานนั ;น
ไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นผลงานทางวชิาการชั ;นเยี"ยมที"ย ั "งยนื เป็นหนึ"งในวธิกีารพฒันางาน
อยา่งต่อเนื"องสูค่วามยั "งยนื ที"ผูป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถทาํได ้โดยไมยุ่ง่และไมย่าก เป็นสิ"ง
ที"ผสมผสานการทาํงาน (Working), R2R, และ การจดัการความรู ้ (Knowledge 
Management: KM) เขา้ดว้ยกนั อยา่งกลมกลนื จงีชว่ยใหบุ้คคลทั ;งหลาย ตระหนกัถงึคุณคา่
และความสาํคญัของงานที"ตอ้งทาํอยูทุ่กๆวนั นําไปสูค่วามรกัและความผกูพนัในงาน และ 
องคก์าร ยิ"งๆขึ;น 
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2 กมุภาพนัธ ์2016 

  



 

  ix 

คาํนํา 
 

 หนังสือ การประยุกต์หลกัการบรหิารเพื"อการพฒันางานอย่างต่อเนื"องและยั "งยนื นี; 
ได้รบัการจดัพมิพ์ครั ;งแรก เมื"อปี พ.ศ.2557  เพื"อสนองภารกิจพเิศษ ตามพระราชดําร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการ
แพทย์และสาธารณสุข สําหรบับุคลากรจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
หลกัสูตรการพฒันางานอยา่งต่อเนื"องและยั "งยนื [Continuous and Sustainable Working 
Improvement (CSWI) Program] ซึ"งเป็นหลกัสูตร ที"ผูม้าฝึกอบรมทุกคน จะมาเรยีนร่วมกนั 
โดยใช้เป็นเอกสารพื;นฐาน ในการเรียนรู้ ซึ"งเน้นการประยุกต์วิชาการทั ;งหลายที"ผู้เข้า
ฝึกอบรมไดร้บัการประสทิธิ lประสาทจากเป็นคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัมหดิล ในหลกัสูตร
เฉพาะสาขา มาผสมผสานกบัประสบการณ์ที"ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมอียู่ แลว้รงัสรรค์เป็นโครงการ/
ผลงานวชิาการ ที"จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชน สปป.ลาว และหน่วยงานที"ผูเ้ขา้
ฝึกอบรมดูแลรบัผดิชอบ นําไปสู่การพฒันาที"มปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบับรบิทของ สปป.
ลาว  อย่างต่อเนื"อง เป็นส่วนหนึ"งของการพฒันาผูเ้ขา้ฝึกอบรมสู่การเป็นผูบ้รหิารที"มคีวาม
เป็นนกัวจิยัดา้นการแกป้ญัหา ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร สามารถใชท้รพัยากรทั ;งหลายที"มี
อยูจ่ํากดั ไดอ้ยา่งคุม้ค่า นําไปสู่ความเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ มั "นคง และ ยั "งยนื ของทั ;ง
ตนเอง องคก์าร และประเทศชาต ิ
 

 ในการพมิพค์รั ;งที" 4 นี; ไดป้รบัปรุงเนื;อหาใหช้ดัเจนขึ;น โดยเฉพาะอยา่งยิ"งในบทที" 7 
การเริ"มตน้พฒันา R2R/R2R2E ตามหลกั Good Start is Half Done และ เพิ"มเตมิบทที" 9 
การพฒันาโครงรา่งงานวจิยัในงาน R2R/R2R2E โดยกล่าวถงึ แนวคดิ หลกัการ และเทคนิค
ของการเขยีนโครงร่างงานวจิยั การขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์การเขยีนโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ซึ"งเป็นงานวจิยัที"มคีุณภาพสูง และ เน้นการ Simplify ในงาน R2R/R2R2E ให้
เอี;อต่อผู้วจิยัที"มภีารกิจหลกัในการทํางาน ที"มมีาก ด้วยการหาทางช่วยแบ่งเบาภาระ ให้
เหลอืน้อยที"สุด สามารถทาํ R2R/R2R2E ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและมคีวามสุข 
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บทที� 1 
ปรชัญาการบริหาร 

(PHILOSOPHY OF MANAGING) 
 

หลกัปรชัญา (Principle of Philosophy) 

 ปรชัญา (Philosophy) เป็นคาํที�บญัญตัขิึ$นจากภาษากรกีโบราณของคาํวา่ 
Φιλοσοφία ฟีโลโซเฟีย ซึ�งแยกได ้ เป็นคาํวา่ φιλεῖν (ฟีเลน) ที�แปลวา่ "love" ใน
ภาษาองักฤษ และ σοφία (โซเฟีย) ที�แปลวา่ "wisdom" เมี�อนํามาผสมกนัเป็น Philosophy 
จงึหมายถงึ Love of wisdom คอื การแสวงหา“ปญัญา”ดว้ยความรกัและความตอ้งการที�
มุง่มั �นอยา่งแรงกลา้เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความรู ้ที�เป็นความจรงิแทแ้น่นอนของสิ�งที�แสวงหานั $น 
 พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหมื�นนราธปิพงศป์ระพนัธ ์ เป็นผูบ้ญัญตัศิพัท ์ “ปรชัญา” เพื�อ
อธบิายคาํ “Philosophy” ในภาษาองักฤษ โดยมรีากศพัทม์าจากภาษาสนัสกฤต 2 คาํ คอื ปรฺ 
ที�แปลวา่ ประเสรฐิ กบั ชฺญา ที�แปลวา่ รู ้ นํามาผสมกนั แปลวา่ ความรูอ้นัประเสรฐิ คอื 
ความรูท้ี�เหนือกวา่ความรูท้ ั �วไป พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายของ
ปรชัญา วา่ วชิาวา่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละหลกัแหง่ความจรงิ ผูท้ี�มคีวามรอบรูใ้นเรื�องหนึ�ง
เรื�องใด มกัไดร้บัการขนานนามวา่ เป็น “นกัปราชญ”์ ในเรื�องนั $น 
 คาํวา่ ปรชัญา นั $น มคีวามหมายได ้3 นยั คอื 
 นยัที� 1. หมายถงึ วชิาปรชัญา เป็นการศกึษา (The Study) เกี�ยวกบัปรชัญา ของสิ�ง
หนึ�งสิ�งใด ซึ�งเป็นนยั ที�ใชก้นัทั �วไป ในแวด-วงวชิาการ เมื�อมกีารพดูถงึ ปรชัญา 
 นยัที� 2. หมายถงึ ตวัปรชัญา (The Philosophy) เป็นขอ้คน้พบที�เป็นความจรงิของ
สิ�งหนึ�งสิ�งใด เป็นนยั ที�แวด-วงวชิาการ ตอ้งการรู ้ เมื�อพดูถงึปรชัญาของสิ�งหนึ�งสิ�งใด โดย
ตอ้งการรูส้ ิ�งที�เป็น Reality ของสิ�งนั $น 
 นยัที� 3. หมายถงึ ขอ้ความหรอืคําพดู ที�เป็นหลกัในการดําเนินชวีติ (The Way of 
Life) ของบุคคล หรอืของกลุม่คน หรอืของชนเผา่ หรอืของชาตหินึ�งชาตใิด  
 ขอขยายความ ของ 3 นยั เพิ�มเตมิ ดงันี$ 
 1. ปรชัญา ที�หมายถงึ “วชิา” ที�วา่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละความจรงิ ของสิ�งหนึ�งสิ�ง
ใด โดยในการศกึษาเชงิปรชัญา (Philosophical study) ของสิ�งหนึ�งสิ�งใดนั $น แบง่
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องคป์ระกอบของการศกึษาออกเป็น 4 ดา้น หรอื 4 วชิายอ่ย คอื อภปิรชัญา ญาณวทิยา คุณ
วทิยา และ ตรรกวทิยา ของแต่ละสิ�งที�ศกึษา ซึ�งเป็นแนวคดิหลกั (Core Concept) ของ
ปรชัญาตะวนัตก (Western Philosophy) ดงันี$ 
  1.1 อภปิรชัญา (Metaphysics) หรอื ปรชัญาบรสิุทธิ _ (Pure Philosophy) หรอื 
ปรชัญาธรรมชาต ิ(Natural Philosophy) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัความจรงิแทแ้น่นอน (The 
Reality) ของสิ�งหนึ�งสิ�งใด ถอืกนัวา่ เป็นปฐมบทของวชิาปรชัญา (First Philosophy) ซึ�งจะ
เป็นพื$นฐานและชว่ยรวมองคป์ระกอบทั $ง 4 ของวชิาปรชัญา ใหเ้ป็นหนึ�งเดยีว (Unity) 
  1.2 ญาณวทิยา (Epistemology) หรอื ทฤษฎคีวามรู ้ (Theory of Knowledge: 
TOK) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัวธิกีาร (Methodologies) ในการคน้หาความจรงิแทแ้น่นอน 
และ การศกึษาเกี�ยวกบัแหลง่ความรู ้ ที�จะนําไปสูค่วามจรงิแทแ้น่นอน ที�เป็นความรูข้ ั $นสงูสุด
ของสิ�งที�ศกึษานั $น รวมทั $งการศกึษาเกี�ยวกบัการรูว้า่ สิ�งที�คน้หาและคน้พบนั $น ถูกตอ้ง
หรอืไม ่อยา่งไร และ เพยีงใด 
  1.3 อฆัวทิยา หรอื คุณวทิยา (Axiology) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัคุณคา่ 
(Values) ต่างๆ ของสิ�งหนึ�งสิ�งใด จงึมชีื�อเรยีกทั �วไปวา่ ทฤษฎคีุณคา่ (Value Theory) แบง่
ออกเป็น 2 ดา้น คอื 
   1.3.1 จรยิศาสตร ์(Ethics) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัคณุคา่ทางดา้นคุณความ
ด-ีความชั �ว ของการประพฤตแิละการปฏบิตั ิ อยา่งหนึ�งอยา่งใด ในความจรงิที�คน้พบ ที�มตี่อ
มนุษย ์ ต่อสงัคม และ ต่อโลก ทั $งในทนัท ี ในระยะสั $น และ ในระยะยาว รวมทั $งเกณฑ ์
(Criterias) และ เครื�องมอื (Instruments) ที�ใชใ้นการตดัสนิคุณคา่ ของการกระทาํเหลา่นั $น 
    จรยิธรรม เป็นความดงีามทางสงัคมมนุษย ์ ชว่ยจาํแนกแยกแยะวา่สิ�งไหน
ถูกและสิ�งไหนผดิ ทาํใหส้ามารถแยกสิ�งถูกจากสิ�งที�ผดิ แยกความดจีากความเลว มรีากศพัท์
มาจากคาํ 2 คาํ คอื จรยิ กบั ธรรม เมื�อแปลตามศพัท ์จรยิะ แปลวา่ ความประพฤต ิกริยิาที�
ควรประพฤต ิ สว่นคาํวา่ ธรรม แปลวา่ คุณความด ี คาํสั �งสอนในศาสนา หลกัปฏบิตัใินทาง
ศาสนา ความจรงิ ความยตุธิรรม ความถูกตอ้ง กฎเกณฑ ์ซึ�งเมื�อมารวมกนั เป็น “จรยิธรรม” 
จงึแปลวา่ ความประพฤตทิี�ถูกตอ้ง เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี�ดใีนสงัคม 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหค้วามหมาย จรยิธรรม วา่ ธรรมที�เป็นขอ้
ประพฤตปิฏบิตั,ิ ศลีธรรม, กฎศลีธรรม  
   1.3.2 สุนทรยีศาสตร ์ (Aesthetics) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัคุณคา่ทางดา้น
ศลิปะ (Art) คอื ความสวยงาม ทั $งความสวยงามตามเนื$อแท ้ คอื ตามธรรมชาตขิองสิ�งนั $น 
และ ความสวยงามตามการปรุงแต่ง การสรรคส์รา้งขึ$น ของมนุษย ์ 
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    ความสวยงาม คอื สถานภาพ หรอื ลกัษณะ ของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ที�ก่อใหเ้กดิ
ความเพลดิเพลนิ และความชื�นชม ผา่นทางการเขา้ใจ การรบัรู ้และ อารมณ์ ของผูท้ี�รบัรู ้ถงึ
ความสมดุล สดัสว่น และ แรงดงึดดู ของสิ�งนั $น ซึ�งอาจจะเป็นบุคคล สตัว ์ สิ�งของ สถานที� 
เหตุการณ์ ดนตร ี ชิ$นงานศลิปะ ภาพวาด ภาพถ่าย การจดัดอกไม ้ การจดัสวน หรอื 
ความคดิ ฯลฯ สิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัความสวยงาม คอื ความน่าเกลยีดน่าชงั  
    สุนทรยีศาสตร ์ จงึเป็นวชิาที�วา่ดว้ยความสวย ความงาม และความไพเราะ 
ที�สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัของมนุษย ์ ก่อใหเ้กดิความรูส้กึปิตยินิด ี อิ�มเอมใจ พอใจ 
และชื�นชม ในสิ�งต่างๆที�เขา้มากระทบ อาจจะเป็นสิ�งที�อยูใ่นธรรมชาตเิอง หรอืเป็นสิ�งที�มนุษย์
ผลติคดิคน้ขึ$น โดยมจีุดประสงคใ์หเ้กดิสุนทรยีในอารมณ์ของผูร้บัรู ้
    สุนทรยีภาพ เป็นประสบการณ์ที�เกดิขึ$นจากการไดส้มัผสักบัสิ�งที�มคีวามสวย 
ความงาม และความไพเราะ แลว้ทาํใหเ้กดิอารมณ์สุนทรยี ์ คอื เกดิความปิตสิุขเพลดิเพลนิ 
ประสบการณ์สุนทรยีภาพ ม ี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรง ซึ�งมผีลต่อการรบัรูคุ้ณคา่
สุนทรยีไ์ดม้ากที�สุด และ ประสบการณ์รอง ซึ�งเป็นประสบการณ์สว่นใหญ่ของมนุษย ์โดยเป็น
การไดส้มัผสักบัผลงานที�มนุษยส์รา้งขึ$น เนื�องจากไมม่โีอกาสไดช้มหรอืสมัผสัของจรงิ 
  1.4 ตรรกวทิยา (Logics) เป็นวชิาที�ศกึษาเกี�ยวกบัระบบ กลไก และ วธิกีาร 
(Systems, Mechanisms and Methods) ในการใชเ้หตุผลของมนุษย ์ ไดแ้ก่ การโตแ้ยง้ 
(Critics) การบรรยาย (Descriptions) การอธบิาย (Explanations) การชี$แจง (Clarification) 
การแปลความ (Interpretatios) การตอบขอ้สงสยั (Making clear) การเพิ�มความเขา้ใจ 
(Elucidation) รวมทั $งการตอบขอ้ซกัถามและขอ้โตแ้ยง้ ของบุคคลทั $งหลาย อยา่งมศีลิปะ 
ชดัเจน ครอบคลุม และ สมเหตุสมผล ในสภาวะของมนุษย ์ทั �วๆไป 
 ดงันั $น ปรชัญาในความหมายของ “วชิา” ที�วา่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละความจรงิ ของสิ�ง
หนึ�งสิ�งใด จงึเป็นการศกึษาที�ครอบคลุมความรูแ้ละความจรงิ ในทุกศาสตร ์ และในทุกสาขา
ความรูข้องมนุษย ์ รวมทั $งความรูแ้ละความจรงิในชวีติประจาํวนัของมนุษยด์ว้ย ผลที�ไดจ้าก
การศกึษาของวชิาปรชัญา สามารถนําไปใชอ้า้งองิ (Reference) ได ้ 
 ผลการศึกษาของวิชาปรชัญา (Outcoming of Philosophy) 
 การศกึษาตามวชิาปรชัญาของสิ�งหนึ�งสิ�งใด จะไดผ้ลการศกึษาคอืความรู ้ (Knowledge) 
จาํแนกเป็น 3 ลาํดบัขั $น ตามหลกัของทฤษฎคีวามรู ้(Theory of Knowledge: TOK) ดงันี$  
 ขั $นที� 1. ความรูข้ ั $นตน้ (Initial Knowledge) ของสิ�งนั $น แสดงออกมาตามหลกัของ TOK 
คอื การจาํ (Remembering) การอธบิาย (Explanation) การแสดงความคดิรวบยอด 
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(Comprehension) และ การนําไปปรบัใช ้(Application) ของแต่ละบุคคล หรอืของกลุม่บุคคล 
ที�ถูกตอ้ง ชดัเจน และ ครบถว้น 
 ขั $นที� 2. ความรูข้ ั $นกา้วหน้า (Advanced Knowledge) ของสิ�งนั $น แสดงออกมาดว้ยการ
วเิคราะห ์ (Analysis) การสงัเคราะห ์ (Synthesis) และ การประเมนิผล (Evaluation) ดา้น
คุณคา่และการนําไปใชป้ระโยชน์ 
 ขั $นที� 3. ความรูข้ ั $นสงูสุด (Ultimate Knowledge) เป็นความรูค้วามจรงิแทแ้น่นอน ของ
สิ�งนั $น ที�เรยีกวา่ ปญัญา (Wisdom) เป็นความรูอ้นัประเสรฐิที�เหนือกวา่ความรูท้ ั �วไป เป็น
ขอ้สรุปของความรูท้ี�เหนือกวา่ทฤษฎ ี (Theory) คอื เป็นระดบักฏ (Law) ที�เป็นความจรงิแท้
แน่นอน (Reality) ของสิ�งนั $น 
 

 2. ปรชัญา ที�หมายถงึ ตวัปรชัญา (The Philosophy) เป็น “ความจรงิ” ของสิ�งหนึ�งสิ�ง
ใด ที�เป็นความจรงิแทแ้น่นอน จาํแนกเป็น 3 ระดบั คอื   
  2.1 ความมอียูจ่รงิ (Being) ของสิ�งนั $น ที�สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทั $ง 5 
ของมนุษย ์เป็นความจรงิทั �วไป ของสิ�งหนึ�งสิ�งใด วา่สิ�งนั $นมอียูจ่รงิ 
  2.2 ความเป็นจรงิ (Fact) ของสิ�งนั $น ที�ไดผ้า่นการพสิจูน์ทราบ ที�มากกวา่การ
รบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทั �วไปของมนุษย ์ เชน่ มกีารวเิคราะหจ์นทราบลกัษณะ องคป์ระกอบ 
และ ความเป็นมาเป็นไป ของสิ�งนั $น เป็นตน้ โดยมหีลกัฐานยนืยนัความจรงินั $น ที�เชื�อถอืได ้
  2.3 ความจรงิแทแ้น่นอน (Reality) ของสิ�งนั $น ซึ�งจะไมเ่ปลี�ยนแปลง อาทเิชน่ สิ�ง
ที�ไดท้าํไปแลว้ สิ�งที�ไดเ้กดิขึ$นแลว้ ภาวะนิพพานที�เป็นความดบัของทุกข ์เป็นตน้ 
 3. ปรชัญา ที�หมายถงึ สิ�งที�เป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ (The Way of Life) ของ
มนุษยก์ลุม่หนึ�งกลุม่ใด ที�มนุษยก์ลุม่นั $นยดึถอืวา่เป็นความจรงิแทข้องกลุม่ตน อาทเิชน่ 
ปรชัญาจนี (Chinease Philosophy) ปรชัญากรกีโบราณ (Ancient Greek Philosophy) 
ปรชัญาอนิคา (Inca Philosophy) ปรชัญาชนพื$นเมอืงออสเตรเลยี (Aborigin Philosophy) 
ปรชัญาฝรั �งเศษ (French Philosophy) ปรชัญาเยอรมนั (German Philosophy) ปรชัญา
รสัเซยี (Russian Philosophy) ปรชัญาญี�ปุน่ (Japanese Philosophy) ปรชัญาไทย (Thai 
Philosophy) ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 ความสาํคญัของวิชาปรชัญา 
  สรุปได ้5 ประการ คอื 
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 1. วชิาปรชัญา เป็น “ศาสตรแ์หง่ศาสตรท์ั $งหลาย” หลกัการ วธิกีาร และ ผลลพัธ ์
ของวชิาปรชัญา จงึเป็นพื$นฐานที�สาํคญัยิ�งของศาสตรท์ั $งหลาย ทั $งศาสตรใ์นอดตี ศาสตรใ์น
ปจัจุบนั และ ศาสตรใ์นอนาคต 
 2. วชิาปรชัญา เป็นสิ�งที�ชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหอุ้ปนิสยัที�ดขีองมนุษย ์ คอื 
อุปนิสยัแหง่ความเป็นนกัปรชัญา ที�แสดงออกมาใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน คอื ความสงสยัใครรู่้
ที�มนุษยม์ตี่อสรรพสิ�งในจกัรวาล มนุษยช์อบตั $งคาํถามเกี�ยวกบักบัโลกและชวีติ ตลอดจน
สรรพสิ�งที�พบเหน็อยูร่อบๆตวั มาตั $งแต่เยาวว์ยั เดก็ๆโดยทั �วไปมกัจะตั $งคาํถามต่อพอ่แม่
หรอืผูด้แูล เกี�ยวกบัสิ�งนั $นสิ�งนี$อยูต่ลอดเวลา วชิาปรชัญาจงีชว่ยนํามนุษยไ์ปสูก่ารรูค้วามจรงิ
ของสิ�งหนึ�งสิ�งใดอยูเ่สมอ ซี�งเป็นรากฐานสาํคญัที�จะชว่ยใหก้ารพฒันาสิ�งเหลา่นั $น เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงจุด มั �นคง มปีระสทิธผิล และ มปีระสทิธภิาพ  
 3. องคป์ระกอบของวชิาปรชัญา ม ี9 กจิกรรมหลกั (Main activities) คอื 
  3.1 การกําหนดสิ�งที�ตอ้งการศกึษา (The existence)  
  3.2 การกําหนดสิ�งที�ตอ้งการไดร้บัจากการศกึษา (The expectation goal) คอื 
ความจรงิแทแ้น่นอน (Reality) ของสิ�งที�ตอ้งการศกึษา 
  3.3 กระบวนการศกึษา (The investigation processes)  
  3.4 การรวบรวมผลการศกึษา (The outcomes collecting)  
  3.5 การวเิคราะหผ์ลการศกึษาแบบองคร์วม (The holistic outcomes analysis)  
  3.6 การยนืยนัความแน่นอนของผลการศกึษา (The persistence of outcomes 
confirmation)  
  3.7 การแสดงและนําเสนอผลการศกึษา (The outcomes presentation)  
  3.8 การเผยแพรผ่ลการศกึษา (The outcomes publicising) รวมถงึการแสดง
คุณคา่ และ คุณประโยชน์ (Value/Worth) ของผลการศกึษานั $น  
  3.9 การขยายผล ต่อยอด และ ปรบัปรุง ผลการศกึษา (The expansion and 
improvement of outcomes) จนบรรลุสิ�งที�ตอ้งการไดร้บัจากการศกึษาอยา่งสมบรูณ์ เป็นผล
การศกึษาปรชัญาของสิ�งนั $น 
   กจิกรรมหลกัทั $ง 9 นี$ เป็นกระบวนการเรยีนรูข้องมนุษย ์ ชว่ยใหม้นุษยส์ามารถรู้
ความเป็นจรงิของสิ�งต่างๆ นําไปสูก่ารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งเหลา่นั $นได ้และสามารถนําความรู้
นั $น มาพฒันา ต่อยอด และ ขยายผล ต่อมาอยา่งต่อเนื�อง สิ�งเหลา่นี$ ทําใหม้นุษยอ์ยูร่อดมา
จนถงึปจัจุบนั สามารถคดิคน้และพฒันาสิ�งใหม่ๆ  ใหเ้กดิมขีึ$นตลอดเวลา นําความ
เจรญิกา้วหน้ามาสูม่วลหมูม่นุษยชาตทิั $งปวง 
 4. ผลผลติของวชิาปรชัญานั $น เป็นความจรงิที�แทแ้ละแน่นอนตามกําลงัความคดิของ
มนุษยซ์ึ�งเกดิขึ$นจากอทิธพิลของธรรมชาตแิละสงัคมมนุษย ์ เพราะเหตุที�มนุษยถ์ูกแวดลอ้ม



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  8 

อยูด่ว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและเหตุการณ์ทางสงัคม ประสบการณ์ในชวีติและความ
เป็นไปของสงัคม จงึมอีทิธพิลต่อความคดิของนกัปรชัญา ผลผลติของวชิาปรชัญาในแต่ละยคุ
สมยั จงึแสดงถงึความคดิและประสบการณ์ที�มนุษยใ์นยคุนั $น มตี่อโลก ชวีติ และ สงัคม 
 5. วชิาปรชัญา ชว่ยนําความคดิ ความใฝฝ่นั และ จนิตนาการ ของมนุษย ์ไปก่อเกดิ
เป็นปญัญาที�มคีุณคา่ ทั $งต่อตวัมนุษยเ์อง ต่อสงัคม และ ต่อโลก ตลอดไป 
 นกัปรชัญาชั $นนําของโลก ไดใ้หท้ศันะต่อความหมายและความสาํคญัของ Philosophy 
ไวอ้ยา่งหลากหลาย น่าสนใจ และเป็นที�ยอมรบักนั อาทเิชน่ เพลโต (Plato) ใหท้ศันะวา่ 
“ปรชัญา มุง่ที�จะเขา้ใจสิ�งที�เป็นนิรนัดรแ์ละแก่นแทข้องสรรพสิ�ง”; อรสิโตเตลิ (Aristotle) วา่ 
“ปรชัญา เป็นศาสตรท์ี�คน้ควา้หาความจรงิของสิ�งที�อยูใ่นตวัเอง”; คา้นท ์ (Immanuel Kant) 
วา่ “ปรชัญา คอื ศาสตรท์ี�วา่ดว้ยความรูแ้ละการสบืคน้หาความรู”้; สเปนเซอร ์ (Herbert 
Spencer) วา่ “ปรชัญาเป็นการรวบรวมความรูท้ี�สมบรูณ์”; วุน้ต ์ (Willhelm Wudndt) วา่ 
“ปรชัญาเป็นการรวบรวมความรูจ้ากวทิยาศาสตรส์าขาต่างๆ; กองต์ (Auguste Come) วา่ 
“ปรชัญาเป็นศาสตรต์น้ตอของศาสตรท์ั $งปวง” เป็นตน้ 
 นกัปรชัญาเหลา่นี$ ไดใ้หค้วามหมายของปรชัญาไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั คอื Philosophy 
is the study of general and fundamental problems, such as those connected with 
reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Philosophy is: (a) 
the attempt to acquire wisdom (b) by rational means (c) about topics or things that 
do not seem amenable to empirical investigation. 
 สรุปไดว้า่ ปรชัญา เป็นกลุม่กจิกรรมของมนุษย ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสวงหาความรูแ้ละ
ความจรงิทั $งหลายของสิ�งหนึ�งสิ�งใด อยา่งมุ่งมั �นตั $งใจ ที�เปี�ยมลน้ดว้ยความรกั และ ความ
ปรารถนาด ี ต่อทุกสรรพสิ�ง เป็นความตอ้งการจากหวัใจของผูแ้สวงหา เพื�อนําไปสูค่วามรูท้ี�
แทจ้รงิที�เรยีกวา่ “ปญัญา” ของสิ�งนั $น 
 มนุษย ์(Human being) ทุกคน ทุกเผา่พนัธุ ์ยอ่มมปีรชัญาของตนเอง ที�ส ั �งสมและพอก
พนูพฒันาขึ$นในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมของตนและเผา่พนัธุ ์ ปรชัญานั $น เกดิ
จากความสงสยัและใครท่ี�จะเรยีนรูส้ ิ�งต่างๆที�อยูร่อบๆตวั เพื�อนําไปแกป้ญัหาในการดาํรงชวีติ
ของตนในสงัคมมนุษยแ์ต่ละยคุแต่ละสมยั ขอ้สรปุของปรชัญานั $น บางอยา่งยงัคงเป็นความ
จรงิที�ยอมรบักนัตลอดมาในทุกยคุทุกสมยั แต่บางอยา่งเป็นความจรงิที�ยอมรบักนัเฉพาะยคุ
สมยัเทา่นั $น เมื�อผา่นไปอกียคุสมยัหนึ�ง แลว้มนีกัปรชัญาคนใหมค่ดิทฤษฎขีองตนขึ$นมา
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หกัลา้งได ้ ปรชัญานั $นกจ็ะเสื�อมความนิยมไป ประกอบกบับางปรชัญายงัไมไ่ดข้อ้สรุปที�
แน่นอน จงึยงัจะตอ้งแสวงหาความจรงิที�แทแ้ละแน่นอน ของสิ�งนั $น ใหย้ิ�งๆขึ$น ต่อไป 
 ตวัปรชัญาการบริหาร (The Philosophy of Managing) 
 จากการศกึษาเกี�ยวกบัการบรหิารมานานกวา่ 30 ปี ขอสรุป ตวั “ปรชัญาการบรหิาร” 
วา่ เป็นกระบวนการ ที�ทาํให ้ “งาน” สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และสงูยิ�งๆขึ$น ขอใช้
Managing แทน Management เนื�องจาก การบรหิาร เป็น กระบวนการ (Process) ที�มกีาร
เคลื�อนไหว (Dynamic) อยูต่ลอดเวลา จงึใช ้Verb ที�เป็น Continuous tense 
 

ความหมายของการบริหาร (Definition of Managing) 
 จากตวัปรชัญาการบรหิาร ที�วา่ เป็น“กระบวนการ (Process)” คอื กลุม่กจิกรรมที�มา
รอ้ยเรยีงกนัในการดาํเนินงาน (Working) อยา่งเป็นระเบยีบ ที�แน่นอน กระชบั ชดัเจน ดว้ย
แนวคดิเชงิระบบ (Systematic) ที�ทาํให ้ “งาน (Work)” ที�ทาํ สาํเรจ็ (Success) อยา่งมี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) สงูสุด และ สงูยิ�งๆขึ$น (Better) ในการนี$ มคีาํที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํให ้“งาน” สาํเรจ็ อยู ่3 คาํ คอื การทาํงาน การจดัการ และ การบรหิาร 
 1. การทาํงาน (Working) เป็นกลุม่กจิกรรมที�ถูกนํามารอ้ยเรยีงกนั ในการดําเนินงาน 
ของผูป้ฏบิตัทิ ั $งหลาย (Workers) ที�ทาํให ้ งานที�ผูน้ั $นทาํ “สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด
ในขณะที�ทาํนั $น และ สงูกวา่เดมิ ที�เคยทาํไวแ้ลว้ 
 2. การจดัการ (Managing) เป็นกลุม่กจิกรรมที�มาถกูนํารอ้ยเรยีงกนัในการดําเนินงาน 
ของผูท้ี�เป็นหวัหน้า (Head/Chief) หรอืผูร้บัผดิชอบหลกั ของกลุม่ผูป้ฏบิตั ิ ที�ทาํให ้ “งาน”ที�
กลุม่ผูป้ฏบิตันิั $นทาํ “สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดในขณะที�ทาํนั $น และ สงูกวา่ที�ไดเ้คย
ทาํไวใ้นอดตี 
 3. การบรหิาร (Administrating) เป็นกลุม่กจิกรรมที�ถูกนํามารอ้ยเรยีงกนัในการ
ดาํเนินงาน ของผูท้ี�เป็นหวัหน้าสงูสุด (Administrator/Chief Executive Officer: CEO) ของ
องคก์ารที�ผูป้ฏบิตัทิ ั $งหลาย รวมทั $งผูท้ี�เป็นหวัหน้ากลุม่ผูป้ฏบิตั ิ ปฏบิตังิานอยู ่ นั $น “สาํเรจ็” 
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดในขณะนั $น และ สงูกวา่ที�เคยไดท้าํไวแ้ลว้ 
 เพื�อให ้ “การบรหิาร” เป็นคาํที�มคีวามเป็นสากล (Universality) จงึขอใหค้วามหมาย 
ของการบรหิาร วา่ เป็น กระบวนการ ที�ทาํให ้“งาน” หนึ�งงานใด สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสุด และสงูยิ�งๆขึ$น โดยไมต่อ้งคาํนึงวา่ ผูท้าํงานนั $นจะเป็นใคร มตีําแหน่งอะใร ระดบัใด 
และ ขอใชค้าํภาษาองักฤษวา่ Managing เพื�อเป็นความหมายสากลของการบรหิาร วา่ 
“Managing is a process of working to achieve the highest success of a work 
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efficiently and the better” โดยขอใช ้Managing แทน Management ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
ดว้ยหลกัของภาษาศาสตร ์ที�การม ี“ing” ต่อทา้ยคาํกรยิา (Verb) ใด หมายถงึ การกระทาํ ที�
มกีารเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ไมอ่ยูนิ่�ง ซึ�งเป็นความจรงิ (Reality) 
แท ้ของสรรพสิ�ง 
 

องคป์ระกอบของการบริหาร (Composition of Managing) 
 จากความหมายของการบรหิาร สามารถแบง่องคป์ระกอบ ไดเ้ป็น 6 สว่น คอื 
 ส่วนที� 1. สิ�งที�จะบริหาร 
 การบรหิาร มุง่ที� “งาน” เป็นหลกั ดงันั $น เมื�อจะบรหิารอะไร ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ สิ�งที�
จะบรหิารนั $น เป็น “งานอะไร” มลีกัษณะของงานในตวัรวมและงานยอ่ย อะไรบา้ง เชน่ 
 1. การบรหิารคน หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ทั $งหลาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํให้
คนทาํงานอยา่งทุม่เท ทาํอยา่งสุดความสามารถ เกดิประสทิธผิลสงูสุด ตามศกัยภาพที�คนคน
นั $นหรอืคนเหลา่นั $นมอียู ่ ให ้ “สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และสงูยิ�งๆ ขึ$นไป ซึ�งไดแ้ก่ 
“งาน” ดงัต่อไปนี$ 
  1.1  งานวางแผนกําลงัคน (Human Resource Planning) 
  1.2  งานจดัหาคน (Recruiting) 
  1.3  งานปฐมนิเทศคนก่อนเขา้ทาํงาน (Orientating) 
  1.4  งานฝึกอบรมคนก่อนเขา้ปฏบิตังิาน (Pre-Service Training) 
  1.5  งานทดลองงาน (Probating) 
  1.6  งานใชค้น (Utilizing) 
  1.7  งานจงูใจคน (Motivating) 
  1.8  งานควบคุมคน (Controlling) 
  1.9  งานพฒันาคน (Human Resource Improving) 
  1.10 งานบาํรุงรกัษาคน (Human Resource Retentioning) 
  1.11 งานประเมนิผลการดาํเนินงานของคน (Performance Appraising) 
  1.12 งานจาํหน่ายคน (Retiring) 
  1.13 งานพฒันากําลงัคนทดแทน (Succession Planning) 
  1.14 งานแกป้ญัหาเกี�ยวกบั “คน” (Solving the Human Resource Problem) 
 2. การบรหิารเงนิ หมายถงึ การทาํให ้“งานทั $งหลาย” ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํใหเ้งนิ เกดิ
ประสทิธผิลสงูสุด ตามศกัยภาพที�เงนินั $นหรอืเงนิเหลา่นั $นมอียู ่ สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสุดและสงูยิ�งๆ ขึ$นไป ซึ�งไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปนี$ 
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  2.1 งานกําหนดความตอ้งการเงนิ 
  2.2 งานจดัหาเงนิ 
  2.3 งานรบัเงนิ 
  2.4 งานเกบ็รกัษาเงนิ 
  2.5 งานจา่ยเงนิ 
  2.6 งานควบคุมเงนิ 
  2.7 งานนําเงนิไปก่อใหเ้กดิประโยชน์ 
  2.8 งานจาํหน่ายเงนิ 
  2.9 งานแกป้ญัหาเกี�ยวกบั “เงนิ”  
 3. การบรหิารของ หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํให ้ ของ หรอื 
สิ�งของ ทั $งหลายของเรา เกดิประสทิธผิลสงูสุด ตามศกัยภาพที�สิ�งของนั $นหรอืสิ�งของเหลา่นั $น
มอียู ่“สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดและสงูยิ�งๆ ขึ$นไป ซึ�งไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปนี$ 
  3.1 งานกําหนดความตอ้งการสิ�งของ (วสัดุ ครุภณัฑ ์ที�ดนิ สิ�งก่อสรา้ง) 
  3.2 งานจดัหาสิ�งของ (วสัดุ ครุภณัฑ ์ที�ดนิ สิ�งก่อสรา้ง) 
  3.3 งานใชส้ิ�งของ 
  3.4 งานบาํรุงรกัษา และ ซ่อมบาํรุง สิ�งของ 
  3.5 งานพฒันาสิ�งของ 
  3.6 งานเกบ็รกัษา และ ควบคุม สิ�งของ 
  3.7 งานจาํหน่ายสิ�งของ 
  3.8 งานแกป้ญัหาเกี�ยวกบั “สิ�งของ” 
 4. การบรหิารเวลา หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํให ้ เวลา เกดิ
ประสทิธผิลสงูสุด ตามศกัยภาพที�เวลานั $นหรอืเวลาเหลา่นั $นมอียู ่สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสุดและสงูยิ�งๆ ขึ$นไป ซึ�งไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปนี$ 
  4.1 งานกําหนดความตอ้งการเวลา 
  4.2 งานจดัหาเวลา 
  4.3 งานใชเ้วลา 
  4.4 งานบาํรุงรกัษาและเพิ�มมลูคา่ของเวลา 
  4.5 งานควบคุมการใชเ้วลา 
  4.6 งานพฒันาเวลา และ งานพฒันาการใชเ้วลา 
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  4.7 งานจาํหน่ายเวลา 
  4.8 งานแกป้ญัหาเกี�ยวกบั “เวลา” และ การใชเ้วลา 
 ส่วนที� 2. เป้าหมายของการบริหาร 
 เป้าหมาย (Goal) คอื สิ�งที�ตอ้งการจะไดร้บั การบรหิาร  มุง่ที�จะทาํให ้ “สิ�งที�จะให้
บรหิาร” นั $น เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสุด ตามศกัยภาพที�สิ�งนั $นและสิ�งที�เกี�ยวขอ้งมอียูแ่ละสามารถ
ก่อใหเ้กดิได ้เชน่ การบรหิารคน กม็ุง่ที�จะทาํให ้“คน” ม ีผลงานสงูที�สุด เทา่ที�คนนั $น หรอืคน
เหลา่นั $น หรอืทมีงานนั $น มคีวามสามารถที�จะกระทาํได ้ ตามทรพัยากรและเวลาที�มอียู;่ การ
บรหิารเงนิ กม็ุง่ที�จะทาํให ้ “เงนิ” ก่อใหเ้กดิผลสงูสุด เทา่ที�เงนินั $นๆ สามารถก่อใหเ้กดิได ้ 
เป็นตน้ 
 ส่วนที� 3. ทรพัยากรที�ใช้ในการบริหาร 
 ทรพัยากร (Resources) ที�ใชใ้นการบรหิาร ไดแ้ก่ 5Ms คอื คน (Man) เงนิ (Money) 
ของ (Material) วธิกีาร/ความรู/้การจดัการ (Method/Technology/Management) และ เวลา 
(Minute) การบรหิาร มุง่ที�จะทาํให ้“งาน” เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสุด คอื ไดผ้ลงานตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไวห้รอืตั $งใจไว ้อยา่งครบถว้น สมบรูณ์ โดยใชท้รพัยากรน้อยที�สุด 
 ส่วนที� 4. กิจกรรมของการบริหาร 
 การบรหิาร เป็น กระบวนการ จงึประกอบดว้ยกจิกรรม (Activities) ของการดาํเนินงาน
ที�จะทาํให ้“งาน” สาํเรจ็ กจิกรรมต่างๆเหลา่นี$ จะถูกนํามารอ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็นระเบยีบ ดว้ย
แนวคดิเชงิระบบ (Systematic) ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ อยา่งครบถว้น 
สมบรูณ์ ตามเวลาที�กําหนด  
 ส่วนที� 5. ผลการดาํเนินงาน 
 การบรหิาร มุง่ที�จะใหไ้ด ้ “ผลการดาํเนินงาน (Outcomes)” ตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ อยา่งครบถว้น สมบรูณ์ ตามเวลาที�กําหนด ก่อใหเ้กดิผลการ
ดาํเนินงานที�ด ีทั $งระยะสั $น และ ระยะยาว อยา่งต่อเนื�อง และ ยั �งยนื ทั $งผลการดาํเนินงานที�
ไดท้นัททีี�ทาํ (Immediate Outcomes หรอื Outputs); ผลการดาํเนินงานที�ไดต้ามมาหลงัทาํ
แลว้ (Intermediate Outcomes หรอื Effects); และ ผลการดาํเนินงานที�ไดต้ามมาในระยะ
ยาว (Late Outcomes หรอื Impacts) โดยมุง่ใหไ้ดผ้ลงานมากที�สุดเทา่ที�จะทาํได ้ ดว้ย
ทรพัยากรที�มอียู ่ และทรพัยากรที�ใชไ้ป อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูที�สุด คอื ใหไ้ดผ้ลการ
ดาํเนินงานมากที�สุด โดยใชท้รพัยากรที�น้อยที�สุดและน้อยกวา่ผลการดาํเนินงานที�ไดร้บั จงึ
จะเรยีกไดว้า่ มปีระสทิธภิาพ ตามสตูร (ตอ้งมคีา่ >1) 
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ประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน =       ผลการดาํเนินงานที�ไดร้บั 

      ทรพัยากรที�ใชไ้ป ในการดาํเนินงาน 
 
 

 ส่วนที� 6. การพฒันา 
 การบรหิารมุง่ที�จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน “ดยีิ�งๆขึ$น” คอื เกดิการพฒันา 
(Development / Improvement) อยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา นกับรหิารจะถอืปรชัญาที�เป็น
หลกัในการดาํเนินชวีติ วา่ “There is always a better way and, the best way never 
achieved” คอื จะม ี“สิ�งที�ดกีวา่” อยูเ่สมอ ในอนาคต  
 

 ความเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ของการบริหาร 
 การบรหิาร เป็นทั $งศาสตร ์และ ศลิป (Science & Art) กลา่วคอื เป็นศาสตร ์เนื�องจากมี
หลกัวชิาการดา้นการบรหิาร (Management Science) ที�ระบุไวอ้ยา่งแน่นอน ชดัเจน 
สามารถพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิได ้ โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญา ทั $ง ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก ในมหาวทิยาลยัที�มชีื�อเสยีงทั �วโลก และ เป็นศลิป เนื�องจากการ
ที�จะนําไปใชใ้หเ้กดิผลดนีั $น จาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกฝน การทดลองใช ้และ การพฒันา อยา่ง
ต่อเนื�อง ดว้ยการทาํซํ$าแลว้ซํ$าอกี ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกดิความเชี�ยวชาญชาํนาญ 
(Skill) สามารถใชง้านไดท้นัทใีนแต่ละสภาวการณ์อยา่งเหมาะสม สงา่งาม เป็นที�ชื�นชมต่อผู้
พบเหน็ และ ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 

 ความแตกต่าง ระหว่าง การบริหาร กบั การทาํงานทั �วไป 
 การบรหิาร เป็นการทาํงานที�เน้นใหผ้ลการดาํเนินงาน มปีระสทิธภิาพสงูที�สุด ที�
สามารถจะทาํไดใ้นขณะนั $น และ ดกีวา่เดมิที�เคยทาํมาแลว้ เป็นการทาํงานที�ตอ้งใช้
สตปิญัญา (Intelligence/Brains) ในการพจิารณาวเิคราะห ์ ตดัสนิใจ และ ดาํเนินการ อยา่ง
ระมดัระวงั สุดความสามารถ ตลอดเวลา จงึเป็นการทาํงานที�มคีุณภาพสงูกวา่การทาํงาน
ทั �วไป 
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ปัจจยัที�มีผล (Factors Affecting) ต่อการบริหาร  
 ปจัจยัที�มผีลต่อการบรหิาร คอื สิ�งที�ทาํใหก้ารบรหิาร “เปลี�ยนแปลง” จาํแนกเป็น ปจัจยั
เชงิบวก เป็นสิ�งที�ทาํใหก้ารบรหิาร เปลี�ยนแปลงไปในทศิทางที�ดขีึ$น และ ปจัจยัเชงิลบ เป็น
สิ�งที�ทาํใหก้ารบรหิารเปลี�ยนแปลงไปในทศิทางที�แยล่ง แบง่เป็น 12 กลุม่ ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มปัจจยัด้านองคป์ระกอบของการบริหาร ทั $ง 6 สว่น ตามที�ไดก้ลา่วมา คอื สิ�ง
ที�จะบรหิาร เป้าหมายของการบรหิาร ทรพัยากรที�ใชใ้นการบรหิาร กจิกรรมของการบรหิาร 
ผลการดาํเนินงาน และ การพฒันา โดยแต่ละสว่น จะพจิารณาใน 4 ดา้น คอื 
  1.1 ดา้นธรรมชาตขิองกลุม่ปจัจยั 
  1.2 ดา้นองคป์ระกอบของกลุ่มปจัจยั 
  1.3 ดา้นปจัจยัที�มผีล ทั $งเชงิบวก และ เชงิลบ ต่อแตล่ะสิ�ง ในแต่ละสว่น 
  1.4 ดา้นอทิธพิลของกลุม่ปจัจยัแต่ละสิ�ง ต่อสิ�งต่างๆ ทั $งเชงิบวกและเชงิลบ ทั $งต่อ
ตวัปจัจยัเองและต่อสิ�งที�มผีลต่อตวัปจัจยั ทั $งทางตรงและทางออ้ม 
 2. กลุ่มปัจจยัภายนอกองคก์ารที�รบัผิดชอบและดาํเนินการบริหาร (External 
Factors) ม ี10 ดา้น ไดแ้ก่ 
  2.1 ดา้นการเมอืง (Politics) ทั $งระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิและ ระดบัทอ้งถิ�น 
  2.2 ดา้นนโยบายรฐับาล (Government Policy) 
  2.3 ดา้นนโยบายของกระทรวง/กรม/จงัหวดั ที�เกี�ยวขอ้งกบังานและองคก์าร 
  2.4 ดา้นเศรษฐกจิ (Economics) 
  2.5 ดา้นสงัคม (Social) 
  2.6 ดา้นความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชน (People) 
  2.7 ดา้นกฎหมาย (Legal) 
  2.8 ดา้นนิเวศน์วทิยา (Ecology) 
  2.9 ดา้นวงการ (Industry) ของเรื�องที�ดาํเนินการบรหิาร และคูแ่ขง่ (Competitors) 
  2.10 ดา้นอื�นๆ (Others) 
 3. กลุ่มปัจจยัภายในองคก์ารที�รบัผิดชอบและดาํเนินการบริหาร (Internal 
Factors) ม ี13 ดา้น ไดแ้ก่ 
       3.1 ดา้นที�ตั $งของหน่วยงาน (Location) 
  3.2 ดา้นโครงสรา้ง (Structures) ทั $งโครงสรา้งทางกายภาพ (Physical Structure) 
และโครงสรา้งทางการบรหิาร (Organization Structure) ขององคก์าร 
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       3.3 ดา้นสไตลก์ารบรหิารองคก์ารของผูบ้รหิาร (Management Style) 
  3.4 ดา้นบุคคลากร (Staffs) 
       3.5 ดา้นการเงนิ (Finance) 
  3.6 ดา้นพสัดุ (Commodity/Logistics) 
       3.7 ดา้นระบบงาน (Systems) 
   3.8 ดา้นวฒันธรรม/คา่นิยมรว่ม ขององคก์าร (Share value) 
        3.9 ดา้นชื�อเสยีงความชาํนาญของหน่วยงาน / องคก์าร (Skills) 
        3.10 ดา้นบทบาทหน้าที�ของหน่วยงาน / องคก์าร (Mandate mission) 
        3.11 ดา้นการเป็นผูด้แูลรกัษาระเบยีบขอ้บงัคบั ของหน่วยงาน / องคก์าร (Rule & 
Regulation) 
  3.12 ดา้นกลยทุธ ์(Strategies) ขององคก์าร 
  3.13 ดา้นอื�นๆ (Others) 
 4. กลุ่มปัจจยัด้านผูบ้ริหารสงูสดุ (CEO) ของหน่วยงานผูด้าํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  4.1 ลกัษณะทางประชากรทั �วไป (General characteristics) ของผูบ้รหิาร 
  4.2 ความรู ้(Knowledge) ของผูบ้รหิาร 
  4.3 ความเชื�อ (Believe) ของผูบ้รหิาร 
  4.4 ประสบการณ์ (Experiences) ของผูบ้รหิาร 
  4.5 ลกัษณะผูนํ้า (Leadership) และการใชภ้าวะผูนํ้า ของผูบ้รหิาร  
  4.6 ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) ของผูบ้รหิาร 
  4.7 ความคดิเชงิบวก (Positive thinking) ของผูบ้รหิาร 
  4.8 ลกัษณะครอบครวั (Family) ของผูบ้รหิาร 
  4.9 สไตลก์ารใชช้วีติ (Live style) ของผูบ้รหิาร 
  4.10 สไตลก์ารบรหิาร (Management style) ของผูบ้รหิาร 
 5. กลุ่มปัจจยัด้านทีมงานของผูด้าํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  5.1 ลกัษณะสว่นบุคคลของทมีงาน (Personal characteristics) แต่ละคน 
  5.2 ลกัษณะผูนํ้าทมีงาน (Group Leadership) 
  5.3 สไตลก์ารทาํงาน (Group working style) 
  5.4 สว่นประสมของทมีงาน (Team mixed) 
  5.5 บทบาทหน้าที�และภารกจิของทมีงาน (Mandate tasks & duties) 
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  5.6 ความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธข์องสมาชกิในทมีงาน (Relation & Interaction) 
 6. กลุ่มปัจจยัด้านสิ�งแวดล้อม ในขณะที�ดาํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  6.1 สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ ความรอ้น แสง เสยีง 
ฝุน่ละออง เหตุราํคาญ ที�กระทบต่อประสาทสมัผสั ทั $ง 6 ของมนุษย ์
  6.2 สิ�งแวดลอ้มทางชวีภาพ (Biological Environment) ไดแ้ก่ สิ�งมชีวีติทั $งปวง ทั $งที�
มองเหน็และที�มองไมเ่หน็ ดว้ยตาเปลา่ 
  6.3 สิ�งแวดลอ้มทางเคม ี (Chemical Environment) ไดแ้ก่ สารเคมทีั $งปวง ทั $งใน
สถานะที�เป็นของแขง็ ของเหลว และ แก๊ส 
  6.4 สิ�งแวดลอ้มทางสงัคม (Social Environment) ไดแ้ก่ สิ�งที�แสดงหรอืเกี�ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรมทั $งปวงของมนุษยท์ี�มปีฏสิมัพนัธต์่อกนั ทั $งภายในและภายนอก ทมีงาน/หน่วยงาน 
  7. กลุ่มปัจจยัด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและความเชื�อ ไดแ้ก่ 
  7.1 ของผูร้บับรกิาร (Customers) หรอื ผูใ้ชบ้รกิาร (Consumers) 
  7.2 ของครอบครวัผูร้บับรกิาร (Customer’s family) 
  7.3 ของชุมชนที�ผูร้บับรกิารและครอบครวัอาศยัอยู ่(Customer’s community) 
  7.4 ของผูใ้หบ้รกิาร (Providers) 
  7.5 ของหน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s unit/section) 
  7.6 ขององคก์ารผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s Organization) 
  7.7 ของชุมชน ที�หน่วยงาน/องคก์าร ผูใ้หบ้รกิาร ตั $งอยู ่(Provider’s community)  
 8. กลุ่มปัจจยัด้านองคก์ารผูด้าํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  8.1 ลกัษณะองคก์าร 
  8.2 ประเภทองคก์าร 
  8.3 วสิยัทศัน์องคก์าร 
  8.4 พนัธกจิองคก์าร 
  8.5 ปจัจยัภายในองคก์าร ตามที�กลา่วมาในกลุม่ที� 3 
  8.6 ผลการดาํเนินขององคก์าร 
  8.7 ปญัหาขององคก์าร 
 9. กลุ่มปัจจยัด้านพืbนที� ที�ดาํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  9.1 ลกัษณะพื$นที� 
  9.2 ประเภทพื$นที� 



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  17 

  9.3 ทรพัยากรของพื$นที� 
  9.4 ลกัษณะของผูนํ้าในพื$นที� 
  9.5 ลกัษณะของประชาชน และ ชุมชน ในพื$นที� 
  9.6 ปญัหาของพื$นที� 
  9.7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูนํ้าในพื$นที� กบัผูด้าํเนินการบรหิาร  
  9.8 ทศันคตขิองประชาชนในพื$นที� กบัผูด้าํเนินการบรหิาร  
 10. กลุ่มปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูเ้กี�ยวข้องในขณะดาํเนินการบริหาร ไดแ้ก่ 
  10.1 พฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Providers)  
  10.2 พฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร (Customers)  
  10.3 พฤตกิรรมของครอบครวั/ญาต ิของผูร้บับรกิาร (Customer’s family/relative)  
  10.4 พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร (Managers)  
 11. กลุ่มปัจจยัที�ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานบริหารอย่างเป็นระบบ 
  11.1 ดา้นทรพัยากร (Resources) ที�มอียู ่(Existing) และ ที�ใชไ้ป (Inputs) 
  11.2 ดา้นกระบวนการ (Processes) ที�ทาํในแต่ละครั $ง ตั $งแต่เริ�มตน้จนสิ$นสุด 
  11.3 ดา้นผลลพัธ ์(Outputs) ตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินการ 
  11.4 ดา้นผลสะทอ้นยอ้นกลบั (Feedbacks) ตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 
 12. กลุ่มปัจจยัที�ขดัขวางและต่อต้านการดาํเนินงานบริหาร ทั $งทางตรงและ
ทางออ้ม ทั $งที�เจตนาและไมไ่ดเ้จตนา ทั $งจากภายในและภายนอก หน่วยงาน/องคก์าร 
 
อิทธิพล (Effect) ของการบริหาร 
 จากความหมายของการบรหิารที�วา่ “เป็นกระบวนการที�ทาํใหง้านหนึ�งงานใด สาํเรจ็ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และ สงูยิ�งๆขึ$น” ทาํใหก้ารบรหิารมอีทิธพิลต่อการดาํเนินชวีติของ
สิ�งมชีวีติ บุคคล หน่วยงาน และองคก์าร ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานนั $น ทั $งปวง 
ตลอดเวลา ตั $งแต่เกดิหรอืเริ�มตน้ จนสิ$นชวีติหรอืยบุเลกิ ทั $งอทิธพิลเชงิบวกที�ทาํใหด้ขีึ$น มาก
ขึ$น เจรญิขึ$น และ อทิธพิลเชงิลบที�ทาํใหน้้อยลง แยล่ง เสื�อมลง ทั $งโดยตรงและโดยออ้ม ใน
การดาํเนินงานของงานหนึ�งงานใด สรุปไดเ้ป็น 8 ดา้น คอื 
 1. อทิธพิลต่อผูร้บับรกิาร ทั $ง Individual และ Family 
 2. อทิธพิลต่อผูป้ฏบิตังิาน 
 3. อทิธพิลต่องาน 
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 4. อทิธพิลต่อหน่วยงาน 
 5. อทิธพิลต่อองคก์ารผูป้ฏบิตังิาน และ องคก์ารที�เกี�ยวขอ้ง  
 6. อทิธพิลต่อชุมชน 
 7. อทิธพิลต่อประเทศชาต ิ
 8. อทิธพิลต่อโลก 
 
ความสาํคญัของการบริหาร 
 การบรหิาร มคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของทุกงาน ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดและสงู
ยิ�งๆขึ$น จงึมคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินชวีติของมนุษยแ์ละสิ�งมชีวีติทั $งปวง ตลอดเวลา ตั $งแต่
เกดิจนสิ$นชวีติ สรุปไดเ้ป็น 8 ประการ ดงันี$ 
 1. การบรหิาร เป็นสิ�งจาํเป็นในทุกๆหน่วยงาน ทุกองคก์าร ทุกงาน และ ทุกกจิกรรม 
ไมว่า่จะเป็นงานสว่นตวั งานสว่นรวม ทั $งในภาครฐับาล ภาคเอกชน NGO หรอื รฐัวสิาหกจิ 
เชน่ การบรหิารตวัเอง การบรหิารงานในบา้น การบรหิารการศกึษาเลา่เรยีน (ทุกเรื�อง ทุก
วชิา ทุกชั $น ทุกระดบั) การบรหิารทมีงาน การบรหิารทมีฟุตบอล การบรหิารบรษิทั การ
บรหิารโรงพยาบาล การบรหิารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการบรหิารประเทศชาต ิฯลฯ 
 2. การบรหิาร ชว่ยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงาน
และองคก์าร อยา่งมปีระสทิธผิล (Effectiveness) และ มปีระสทิธภิาพ (Efficiency) สงูสุด 
  2.1 เป้าหมาย คอื สิ�งที�ตอ้งการจะไดร้บั ดงันั $น เป้าหมายของงาน หน่วยงาน และ
องคก์าร คอื ไดผ้ลของการดาํเนินงาน “ด”ี จาํแนกเป็น 
   2.1.1  ไดป้รมิาณงานด ีเชน่ ไดผ้ลงานมาก ไดเ้งนิมาก ฯลฯ 
   2.1.2  ไดคุ้ณภาพงานด ีเชน่ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ ทนทาน ไมเ่สยีงา่ย ฯลฯ 
   2.1.3  เป็นที�พงึพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง ทั $งผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร และ 
ประชาชนทั �วไป 
   2.1.4  ใชเ้วลา ทรพัยากร และ แรงงาน น้อย  
   2.1.5  ตน้ทุนตํ�ากวา่คูแ่ขง่ที�มคีณุภาพเทา่เทยีมกนั  
   2.1.6  มปีระสทิธภิาพสงู คอื ใชท้รพัยากรน้อย แต่ไดผ้ลมาก ไดกํ้าไรมาก 
   2.1.7  มคีวามคุม้คา่มาก คอื ลงทุนน้อย แต่ไดผ้ลตอบแทนมาก เมื�อเทยีบกบัการ
ลงทุนในทางเลอืกอื�นๆ 
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  2.2 วตัถุประสงค ์ (Objective) คอื สิ�งที�ตอ้งการจะทาํ ดงันั $น วตัถุประสงคข์องงาน 
คอื “ตอ้งการทาํงาน” โดยระบุวา่ ตอ้งการทาํงานอะไรและทาํเทา่ไร (What)   ทาํที�ไหน 
(Where)   ทาํเมื�อไร (When) ทาํกบัใคร (Who) ทาํไมตอ้งทาํ (Why) และ ทาํอยา่งไร (How) 
 3. การบรหิาร ชว่ยให ้“เกดิและรกัษาสมดุล” ระหวา่ง ความตอ้งการ วตัถุประสงค ์และ
กจิกรรมต่างๆ ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ที�เกี�ยวขอ้ง (Stake-holder) เชน่ 
เจา้ของกจิการ เจา้ของงาน ผูป้ฏบิตังิาน ผูม้าใชบ้รกิาร ชุมชน สงัคม สหภาพแรงงาน 
องคก์รวชิาชพี องคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิ�น กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั รวมไปถงึรฐับาลดว้ย 
 4. การบรหิาร ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิล ของงาน หน่วยงาน และ องคก์าร 
 5. การบรหิารมคีวามสาํคญัทางวชิาการ เนื�องจากเป็นวชิาชพี (Profession) มหีลกัสตูร
การเรยีนการสอนทั $งระดบัตํ�ากวา่ปรญิญา ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก และ ระดบัหลงัปรญิญา 
มกีารฝึกอบรมที�หลากหลายและเป็นที�นิยมกนั อยา่งกวา้งขวางทั �วโลก มอีงคก์รวชิาชพีมา
ดแูล และ มกีารกําหนดบทบาทหน้าที�ของผูบ้รหิารแต่ละระดบั ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 6. การบรหิาร มคีวามสาํคญัต่อสิ�งมชีวีติทั $งหลาย “ทุกชวีติ” ใหส้ามารถมชีวีติรอด และ
ดาํรงอยู ่ ไมส่ญูพนัธุห์รอืสญูสิ$นไปจากโลก เป็นพื$นฐานของการต่อสูเ้พื�อการอยูร่อด 
(Struggle for Survival) ของสิ�งมชีวีติ 
 7. การบรหิาร มคีวามสาํคญัมนุษยทุ์กคน ใหส้ามารถมชีวีติรอด ดาํรงอยู ่และ มคีวาม
เจรญิกา้วหน้า ทั $งดา้นชวีติสว่นตวั ชวีติครอบครวั สงัคม และ หน้าที�การงาน 
 8. การบรหิาร มคีวามสาํคญัและเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรบัประเทศชาต ิ ชว่ยในการเพิ�ม
ความสามารถในการแขง่ขนั ชว่ยใหส้ามารถยนืหยดัอยูใ่นเวทโีลกไดอ้ยา่งมั �นคง ชว่ยนําพา
ประเทศสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมศีกัดิ _ศร ี
 
วิวฒันาการของการบริหาร 
 การบรหิาร มวีวิฒันาการมาตั $งแต่มสีิ�งมชีวีติทั $งมนุษยแ์ละสตัวเ์กดิขึ$นในโลก เนื�องจาก
ตอ้งมกีารแขง่ขนั การต่อสูเ้พื�อการอยูร่อด (Struggle for Survival) ก่อใหเ้กดิการรวมกลุม่กนั
เป็นหมูเ่หลา่ การรวมกนัจดัตั $งเป็นเมอืง เป็นประเทศต่างๆ ฯลฯ สิ�งต่างๆ เหลา่นี$ ลว้นแต่
ตอ้งมกีารบรหิารรว่มดว้ยเสมอ และไดม้วีวิฒันาการอยา่งต่อเนื�องตลอดมา  
 ววิฒันาการของการบรหิารในมวลหมูม่นุษย ์ แบง่ออกไดเ้ป็น  5 ยคุ คอื 
 1. ยคุโบราณ (Primitive Era) นบัตั $งแต่มมีนุษยเ์กดิขึ$นในโลก มกีารบรหิารตาม
วถิทีางของธรรมชาต ิ จากการเรยีนรู ้ จากการสงัเกต จากการทดลองทาํ และถ่ายทอดต่อๆ
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กนัมาสูรุ่น่ลกู รุน่หลาน มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อ ประเพณี วฒันธรรม และ ศาสนา 
รปูแบบการบรหิารในยคุนี$ ปรากฏออกมาในลกัษณะของผูนํ้า การปกครอง การก่อสรา้ง
ต่างๆ การสงคราม การล่าสตัว ์ฯลฯ เป็นตน้ 
 2. ยคุปฏิวติัอตุสาหกรรม (Industrial Revolution Era) ใน ชว่งปี ค.ศ.1700-1850  มี
การเปลี�ยนแปลงจากการผลติสิ�งของขึ$นใชเ้อง มาเป็นการผลติเพื�อการคา้ โดยเริ�มตน้ในทวปี
ยโุรป การบรหิารในยคุนี$ มวีวิฒันาการมากในดา้นการบรหิารคน เชน่ การสรรหา การ
ฝึกอบรม การพฒันาคน ฯลฯ การบรหิารเงนิ การบรหิารคา่ตอบแทนในการทาํงาน มกีารนํา
เครื�องมอืและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาการผลติสนิคา้ มกีารพฒันาแนวคดิและหลกัการ
ทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ มกีารเคลื�อนยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สูเ่มอืง
เพื�อทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ�งก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุและอนัตรายจากการทาํงานเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหค้น งาน ครอบครวั และ สงัคม มคีวามเครยีดมากขึ$น เกดิปญัหาตดิสุรา/
สารเสพตดิ เกดิปญัหาครอบครวั ปญัหาทางจติ ปญัหาสงัคม ฯลฯ 
 3. ยคุวิทยาศาสตรก์ารบริหาร (Scientific Managment Era) ในชว่งปี ค.ศ.1850-
1920 การบรหิารไดม้วีวิฒันาการอยา่งรวดเรว็ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป มกีารพฒันาการ
ทาํงานใหเ้ป็นระบบตามหลกัวทิยาศาสตร ์ (Scientific) Federick Winslow Taylor ถอืเป็น
บดิาแหง่การบรหิารยคุนี$ มกีารศกึษา วจิยั เกี�ยวกบัการบรหิารงานในแงมุ่มต่างๆ มกีารแบง่
งานเป็นสว่นๆ มรีะบบการพฒันาคนอยา่งต่อเนื�อง มกีารปรบัปรงุระบบงานเพื�อใหม้ี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ สงูสุด  
 ในชว่งเวลาเดยีวกนั Henri Fayol ชาวฝรั �งเศษ ไดศ้กึษาคน้ควา้วจิยัดา้นการบรหิาร 
และ สรุป เป็นหลกัการบรหิารที�สาํคญั 2 ดา้น คอื 
  3.1 BASIC PRINCIPLES OF MANAGMENT 14 ประการ คอื 
   3.1.1  การแบง่สว่นงาน (Division of Work) 
   3.1.2  อาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ (Authority & Responsibility) 
   3.1.3  ระเบยีบวนิยั (Discipline) 
   3.1.4  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
   3.1.5  ทศิทางการดาํเนินงานที�เป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั (Unity of Direction) 
   3.1.6  การประสานผลประโยชน์สว่นตน ใหเ้ป็นประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั 
(Subordination of Individual to General Interest)  
   3.1.7  การใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 
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   3.1.8  การรวมไวส้ว่นกลาง (Centralization) 
   3.1.9  สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) 
   3.1.10 คาํสั �ง (Order) 
   3.1.11 ความเสมอภาพ (Equity) 
   3.1.12 ความมั �นคงในหน้าที�การงาน (Stability of Tenure) 
   3.1.13 ความรเิริ�ม (Initiative)  
   3.1.14 ความสมคัรสมานสามคัค ี(Esprit de Corps) 
  3.2 BASIC FUNCTION OF MANAGMENT 5 ประการ คอื 
   3.2.1  การวางแผน (Planning) 
   3.2.2  การจดัองคก์าร (Organizing) 
   3.2.3  การสั �งการ (Commanding) 
   3.2.4  การประสานงาน (Coordinating) 
   3.2.5  การควบคุมงาน (Controlling) 
 ยคุนี$ มกีารพฒันาดา้นจติวทิยาการบรหิาร (Management Psychology) การพฒันา 
Gantt chart เพื�อกําหนดและตดิตามการทาํงาน การพฒันาวธิทีาํงานที�ดทีี�สุด (One best 
way to do the work) แต่แนวคดิหลกั ยงัเป็นการมองวา่ “คน” เป็น Biological Machine คอื 
เป็นเสมอืน “เครื�องจกัร” ซึ�งทาํใหเ้กดิปญัหาและนําไปสูว่วิฒันาการในยคุที� 4 
 4. ยคุมนุษยส์มัพนัธก์ารบริหาร (Human Relation Management Era) ในชว่งปี 
ค.ศ.1920-1960  เป็นการบรหิารที�มุง่ใหค้วามสาํคญักบั “คน” มากขึ$น ถอืวา่คนเป็น
ทรพัยากรที�มคีา่ยิ�งสาํหรบัองคก์าร คนมชีวีติจติใจ มคีวามรูส้กึนึกคดิ George Elton Mayo 
ชาวออสเตรเลยี ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นบดิาแหง่การแรงงานสมัพนัธ ์ (Father of Employee 
Human Relations) เขาไดศ้กึษาวจิยัสิ�งที�มอีทิธพิลต่อสมรรถภาพในการทาํงานของคนงาน 
ผลงานที�สรา้งชื�อเสยีงใหเ้ขามากคอื The Hawthorne Experiments  ซึ�งทาํการทดลองที� 
Western Electric Company  เมอืง Hawthorne นครชคิาโก สหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ.1927-
1932 เขาสรุปไวว้า่ สิ�งที�มอีทิธพิลอยา่งมากต่อสมรรถภาพในการทาํงานของคนงาน คอื 
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคคลในองคก์าร จงึเสนอแนะใหนํ้าศาสตรด์า้นสงัคมวทิยา 
จติวทิยา ปรชัญา และ ศลิปะ  มาประยกุต/์ใช ้ในการบรหิาร 
 แนวคดิและทฤษฎทีางการบรหิารที�พฒันาขึ$นในยคุนี$ ไดแ้ก่ ทฤษฎ ี X และทฤษฎ ี Y 
ของ Douglas McGregor และ ทฤษฎแีรงจงูใจของ Herzberg 
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 5. ยคุการบริหารตามสถานการณ์  (Situation Management Era)  เริ�มมาตั $งแต ่
ค.ศ.1960 เมื�อมกีารพฒันาคอมพวิเตอรแ์ละนํามาประยกุต/์ใช ้ ในงานต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 
ก่อใหเ้กดิ “ขอ้มลูขา่วสาร” ที�สามารถนํามาวเิคราะหแ์ละรายงานผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ การ
บรหิารในยคุนี$ มุง่ใหค้วามสนใจในการวเิคราะหส์ถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
อยา่งครบถว้น และรวดเรว็  (Situation Analysis)  นําไปสูก่ารตดัสนิใจ และ ดาํเนินการ 
อยา่งฉบัไว ลํ$าหน้าคูแ่ขง่ขนั รวมทั $งสามารถปรบัเปลี�ยนไดอ้ยา่งคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพสงู 
และยิ�งมกีารเชื�อมต่อขอ้มลูไปทั �วโลกผา่นทางระบบดาวเทยีม ทาํใหม้ขีอ้มลูเพื�อการ
บรหิารงานมากขึ$น มกีารพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารเพื�อการบรหิารงาน (Managing 
Information System: MIS) กนัอยา่งกวา้งขวาง และยิ�งมกีารพฒันาคอมพวิเตอรส์ว่นตวั 
(Personal  Computer: PC)  ใหม้ขีดีความสามารถสงูขึ$น และสามารถเชื�อมต่อกบั
แหลง่ขอ้มลูต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก ทาํใหก้ารบรหิารในยคุนี$  จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยดีา้น
ขอ้มลูขา่วสาร (Information  Technology: IT)  มาเป็นพื$นฐานของการทาํงาน 
 นบัตั $งแต ่ ค.ศ.2000 เป็นตน้มา ไดม้กีารพฒันา IT ใหม้ขีดีความสามารถมากขึ$น แต่มี
ขนาดเลก็ลง ชว่ยใหร้ะบบขอ้มลูขา่วสารเพื�อการบรหิารงาน มกีารพฒันาแบบกา้วกระโดด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เมื�อเกดิระบบปฏบิตักิาร (Operating System) แอนดรอยด ์ (Android) 
ซึ�ง Google เป็นผูพ้ฒันารว่มกบั Open Handset Alliance ซึ�งเป็นกลุม่ของบรษิทัผลติ
ฮารด์แวร,์ ซอฟตแ์วร ์ และการสื�อสารคมนาคม ที�รว่มมอืกนัสรา้งมาตรฐานเปิด สาํหรบั
อุปกรณ์พกพาโดยสมารต์โฟน ชว่ยใหก้ารบรหิารงาน มคีวามสะดวก รวดเรว็ ครบถว้น และ 
เป็นปจัจุบนัมากยิ�งๆขึ$น โดยผสมผสานใหอ้ยูใ่นวถิชีวีติประจาํวนั เชน่ โทรศพัทม์อืถอื TV 
และการพฒันาเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social media networks) ต่างๆ เป็นตน้ 
  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
  เป็นววิฒันาการของการพฒันาดา้นขอ้มลูขา่วสารที�วงการ IT ใหค้วามสาํคญัในยคุ
ปจัจุบนั สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ (The National Institute of Standards 
and Technology) ของสหรฐัอเมรกิา ใหค้าํจาํกดัความ "Cloud" วา่ เป็นอุปลกัษณ์ 
(Metaphor) จากคาํในภาษาองักฤษที�แปลวา่ “เมฆ” โดยกล่าววา่ เป็นระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตโดยรวม ในรปูของโครงสรา้งสาธาณูปโภคพื$นฐาน (เหมอืนระบบไฟฟ้า ประปา) 
ที�พรอ้มใหบ้รกิารกบัผูใ้ชง้านเมื�อมคีวามตอ้งการใช ้ ผูใ้หบ้รกิารในการประมวลผลแบบกลุม่
เมฆสว่นใหญ่ จะใหบ้รกิารในลกัษณะของ Web Application โดยใหผู้ใ้ช ้ ทาํงานผา่น Web 
Browser ขณะเดยีวกนั Software และขอ้มลูทั $งหมด จะถูกเกบ็ไวบ้น Server ของผูใ้หบ้รกิาร 
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 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆนั $น เป็น Model ใหม ่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการใช้
งานบนอนิเทอรเ์น็ต ที�เน้นการขยายตวัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ สามารถที�จะปรบัขนาดไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และมกีารจดัสรรและใชท้รพัยากรรว่มกนั โดยเน้นการทาํงานระยะไกลอยา่ง
งา่ย ที�ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นโครงสรา้งพื$นฐาน ตวัอยา่ง เชน่ YouTube โดยที�ผูใ้ชส้ามารถเกบ็
วดิโีอออนไลน์ได ้ โดยไมต่อ้งมคีวามรูใ้นการสรา้งระบบวดิโีอออนไลน์ หรอื การใชง้านใน
ระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

 จะเหน็ไดว้า่ การบรหิารนั $น ไดม้วีวิฒันาการ ในมวลหมูม่นุษยช์าต ิมานานนบัพนัๆปี มี
การสรา้งสมองคค์วามรู ้ และถ่ายทอดสบืต่อๆกนัมา เป็นเวลายาวนาน เนื�องจากการบรหิาร
นั $นจาํเป็นตอ้งพสิจูน์ดว้ย “การกระทาํ” มใิชเ่พยีงแต่คดิ ดงันั $น หลกัการและแนวทางการ
บรหิารในอดตี จงึเป็นพื$นฐานของการบรหิารในปจัจุบนั ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารใหม่ๆ  
สว่นใหญ่จะมาเสรมิหรอืมาชว่ยใหท้ฤษฎแีละแนวทางการบรหิารเดมินั $น มคีวามสมบรูณ์ขึ$น 
และ การบรหิารจะยงัคงมวีวิฒันาการต่อไปในอนาคต อยา่งต่อเนื�อง ตลอดไป 
 

การบริหารแนวตะวนัตก (Western Managing) 
 เป็นการบรหิารที�เป็นแนวทางหลกัของการบรหิารในโลกยคุปจัจุบนั มกีารรเิริ�มและ
พฒันามาจากประเทศในทวปียโุรปและทวปีอเมรกิา (เรยีกวา่ประเทศตะวนัตก) การบรหิาร
แนวนี$ เน้นใน 4 สิ�ง คอื 
 1. มุง่เงนิ (Money Oriented) 
 2. มุง่ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits) ทั $งที�เป็นตวัเงนิ และ ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
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 3. มุง่แขง่ขนั (Competition) 
 4. มุง่เอาชนะ (The Winner)  
 5. มุง่ผลระยะสั $น (Short Term)  
 6. มุง่ตวัอยา่งจรงิที�เป็นแรงบนัดาลใจ (Idol)   
 7. สว่นใหญ่อา้งวา่ ไมเ่กี�ยวกบัศาสนา (Religion) หรอืแยกเป็นคนละสว่นกบัศาสนา   
 การบรหิารแนวตะวนัตก เน้นการมองผลประโยชน์ภายนอกตวัมนุษย ์ซึ�งเป็นวตัถุที�เหน็
และจบัตอ้งไดง้า่ย แต่เนื�องจากเป็นสิ�งที�ตรงกบั “ความอยากม ี อยากเป็น อยากได”้ ของ
มนุษยท์ั �วไปทุกคน จงึไดร้บัความนิยมอยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ มกีารจดัหลกัสตูรการ
เรยีนการสอน การฝึกอบรม ที�หลากหลาย และเป็นที�นิยมกนัอยา่งกวา้งขวางทั �วโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง หลกัสตูร Master of Business Administration: MBA แต่ในอกีดา้นหนี�ง 
อาจกลา่วไดว้า่ MBA เป็นหนึ�งในรากเหงา้ของปญัหาและความขดัแยง้ที�เกดิขึ$นในโลก
ปจัจุบนั อนัเนื�องมาจาก “ความอยากม ีอยากเป็น อยากได”้ ที�เหน็เงนิเป็นพระเจา้ แก่งแยง่
กนั โดยไมค่าํนึงถงึศลีธรรม คาํนึงถงึแต่ผลประโยชน์สว่นตนและพวกพอ้ง 
 

การบริหารแนวตะวนัออก (Eastern Managing) 
 การบรหิารแนวตะวนัออก เป็นการบรหิารที�เป็นแนวทางหลกัของประเทศทาง
ตะวนัออกของทวปียโุรปและทวปีอเมรกิา มวีถิทีางตามปรชัญาตะวนัออก ที�มผีูเ้ชื�อถอืมาก 
คอื ปรชัญาจนี (Chinease Philosophy) เชน่ ปรชัญาเต๋า (Tao Philosophy) มนีกัปราชญ์
เหลาจื�อที�เน้นหลกัธรรมชาต ิปรชัญาขงจื�อ (Confucian Philosophy) มนีกัปราชญข์งจื�อผูย้ดึ
มั �นในระเบยีบแบบแผน ฯลฯ ปรชัญาอนิเดยี (Indean Philosophy) ที�สมัพนัธก์บัความเชื�อใน
ความศกัดิ _สทิธิ _ของคมัภรีพ์ระเวท ไดแ้ก่ ปรชัญาจารวาก ปรชัญาเชน ปรชัญาพทุธศาสนา 
ปรชัญาอาสตกิะ ปรชัญาโยคะ ฯลฯ รวมทั $งปรชัญาญี�ปุน่ (Japanease Philosophy) 
 การบรหิารแนวตะวนัออก มคีวามสมัพนัธก์บัศาสนา มคีวามเกี�ยวขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบั
ศลีธรรมและการพฒันาจติใจ จงึเป็นการบรหิารที�เน้นความสุขในการดาํเนินชวีติของมนุษย ์
คอื การมองผลประโยชน์ภายในตวัมนุษยท์ี�เป็นความสุขทางใจ มากกวา่ผลประโยชน์ทาง
วตัถุสิ�งของ ที�อยูภ่ายนอกตวัมนุษย ์  เป็นการบรหิารที�มลีกัษณะเป็นคาํสอนใหนํ้าไปปฏบิตั ิ
โดยมุง่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติของมนุษยแ์ละสงัคม อยา่งยั �งยนื 
 ดงันั $น การบรหิารแนวตะวนัออก จงึเป็นสิ�งที�จะสามารถชว่ยแกป้ญัหาและความขดัแยง้
ที�เกดิขึ$นในโลกปจัจุบนัได ้อนัเนื�องมาจากเป็นการบรหิารที�คาํนึงถงึคุณธรรมและศลีธรรม ไม่
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เหน็เงนิเป็นพระเจา้ ไมค่ดิรา้ยทาํลายลา้งกนั แต่การบรหิารแนวนี$ ไมค่อ่ยจะไดร้บัความนิยม
อยา่งกวา้งขวางนกั เพราะไมต่อบสนองต่อ “ความอยากม ี อยากเป็น อยากได”้ ที�เป็นกเิลส
พื$นฐานของมนุษย ์
 

การบริหารแนวพทุธ (Buddish Managing) 
 ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแหง่อสิระเสรภีาพ ดว้ยการสรา้ง "ปญัญา" ในการอยูก่บัความ
ทุกข ์ (ความทนอยูไ่มไ่ด ้ ความไมส่บายกาย ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจ) อยา่งรูเ้ทา่
ทนั เพื�อการบรรลุเป้าหมายอนัสงูสุด คอื “นิพพาน” ซึ�งเป็นสภาวะที�ไมม่คีวามทุกขอ์ยา่ง
สิ$นเชงิ เป็นการอยูใ่นโลกอยา่งไมม่ทุีกข ์ คอื ไม่มกีารยดึถอื เนื�องจากทุกขท์ั $งปวง ลว้นเกดิ
จากการยดึถอื เมื�อ "หมดการยดึถอื" จงึไมม่อีะไรจะใหเ้ป็นทุกข ์ เป็นการแกท้ี�ตน้เหตุที�
แทจ้รงิของทุกขท์ั $งหลาย 
 นิโรธ 
 เป็นสภาวะที�ไมม่คีวามทุกข ์ คอื นิพพาน เป็นความดบัของทุกข ์ เป็นแก่นของศาสนา
พทุธ เรยีกอกีอยา่งหนึ�งวา่ “วริาคะ” คอื สภาวะที�ปราศจากกเิลส ไมม่คีวามอยากอกีต่อไป 
ไดแ้ก่ 
 1. วโิมกข ์คอื พน้ไปจากการเวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั 
 2. อนาลโย คอื ไมม่คีวามอาลยั 
 3. ปฏนิิสสคัคายะ คอื การปลอ่ยวางจากความยดึมั �นถอืมั �น 
 4. วมิุตต ิคอื การไมป่รุงแต่ง 
 5. อตมัมยตา คอื ไมห่วั �นไหว 
 6. สุญญตา คอื ความวา่งจากตวักูของกู 
 เนื�องจากธรรมดาของสตัวโ์ลกนั $น มกัจะทาํความชั �วมากโดยบรสิุทธิ _ใจ (ไมรู่ต้วั เหน็ผดิ
เป็นชอบ จากมจิฉาทฐิ)ิ เหน็แก่ตวั ทาํดน้ีอยแต่หวงัผลตอบแทนมากๆ จงึรบัความทุกข์
มากกวา่ความสุข ผูม้ปีญัญาความฉลาดยอ่มรูว้่าเป็นการกระทาํที�ขาดทุน และ สุขที�ไดม้านั $น 
เป็นเพยีงมายา วถิทีางในการดบัทุกข ์คอื มรรค นั $น ไดแ้ก่ มชัฌมิาปฏปิทา โดยยดึหลกัทาง
สายกลาง อนัเป็นอรยิมรรค 8 ประการ เรยีกวา่ "มรรคแปด" (อฏัฐงัคกิมรรค) คอื 
 1. สมัมาทฏิฐ ิคอื ปญัญาเหน็ชอบ หมายถงึเหน็ถูกตามความเป็นจรงิดว้ยปญัญา 
 2. สมัมาสงักปัปะ คอื ดาํรชิอบ หมายถงึ การใชส้มองความคดิพจิารณาแต่ในทางกุศล 
หรอืความดงีาม 
 3. สมัมาวาจา คอื เจรจาชอบ หมายถงึ การพดูสนทนา แต่ในสิ�งที�สรา้งสรรคด์งีาม 
 4. สมัมากมัมนัตะ คอื การประพฤตดิงีาม ทางกาย หรอืกจิกรรมทางกายทั $งปวง 
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 5. สมัมาอาชวีะ คอื การทาํมาหากนิอยา่งสุจรติชน 
 6. สมัมาวายามะ คอื ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพยีร ในการกุศลกรรม 
 7. สมัมาสต ิคอื การไม่ปลอ่ยใหเ้กดิความพลั $งเผลอ จติเลื�อนลอย ดาํรงอยูด่ว้ยความ
รูต้วัอยูเ่ป็นปกต ิ
 8. สมัมาสมาธ ิคอื การฝึกจติใหต้ั $งมั �น สงบ สงดั จากกเิลศ นิวรณ์ อยูเ่ป็นปกต ิ
 อรยิมรรคมอีงคแ์ปด สามารถจดัเป็นหมวดหมู ่ไดเ้ป็น ศลี สมาธ ิปญัญา ดงันี$ 
     * อรยิมรรคขอ้ 3-4-5 เป็น ศลี (สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ) 
 * อรยิมรรคขอ้ 6-7-8 เป็น สมาธ ิ(สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ)ิ 
 * ขอ้1-2 เป็น ปญัญา (สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ) เป็นสิ�งที�ทาํใหห้ลุดพน้จากทุกข ์
 อรยิมรรคทั $ง 8 เกดิพรอ้มกนั ตอนเกดิอรยิมรรคสาํหรบัผูป้ฏบิตัธิรรม โดยที�มี
สมัมาสมาธ ิ เป็นแกนกลางเชื�อมทั $ง 7 เขา้ดว้ยกนั วธิกีาร เริ�มดว้ยการฝึกสต ิ (Conscious) 
รกัษาศลี ฝึกสมาธ ิและ ทาํวปิสัสนา จนบรรลุมรรคผล อยา่งสมบรูณ์ 
 ในการปฏบิตัเิพื�อการพน้ทุกขน์ั $น ศาสนาพทุธมุง่เน้นให้รู้จกัทกุข ์ คอื ความทนอยู่
ไมไ่ดข้องสรรพสิ�ง ให้รู้เหตแุห่งทกุข ์ คอื สมุทยั ให้รู้สภาวะที�ไม่มีความทกุข ์ คอื นิโรธ
หรอืนิพพาน และ ให้รู้วิธีการดบัทกุข ์คอื มรรค ใหพ้น้จากความไมรู่ค้วามจรงิ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิทุกขจ์ากกเิลส คอื ความโลภ ความโกรธ และ ความหลง เน้นกระบวนการศกึษาทาํ
ความเขา้ใจดว้ยโยนิโสมนสิการ ใชป้ญัญาพสิจูน์ทราบใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิ (Reality) 
วา่ ทุกสรรพสิ�งเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ คอื ลกัษณะ 3 ประการ ของสรรพสิ�งทั $งปวง อนั
ไดแ้ก่ อนิจจลกัษณะ ความไมเ่ที�ยง;   ทกุขลกัษณะ ความไมส่ามารถทนอยูใ่นสภาพเดมิ
ได;้ และ อนัตตลกัษณะ ความไมส่ามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามตอ้งการได ้
 พทุธศาสนาเปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึเป้าหมายสงูสุดไดเ้สมอกนั โดยไมแ่บง่
ชั $นวรรณะ คาํสอนของพทุธศาสนาทาํใหส้งัคมโดยทั �วไปสงบรม่เยน็ เป็นศาสนาแหง่เหตุผล 
เป็นศาสนาแหง่ความรูแ้จง้ ใหเ้สรภีาพในการพจิารณา ใหใ้ชป้ญัญาเหนือศรทัธา เป็นศาสนา
แหง่การศกึษาและการแสวงหาความจรงิ ดว้ยปญัญาของตนเอง ไมส่อนใหเ้ชื�องา่ยโดยไม่
ไตรต่รองใหร้อบคอบก่อน ไมม่กีารบงัคบัใหค้นศรทัธาหรอืเชื�อ พระสงฆห์รอืพทุธสาวก มี
หน้าที�เพยีงอธบิายคาํสอนของพระพทุธเจา้ใหค้นที�สนใจฟงัเทา่นั $น ใครไมส่นใจฟงักไ็มเ่คยใช้
กฎหมายหรอืรฐัธรรมนูญบงัคบัใหน้บัถอื และ ไมเ่คยตั $งกฎหรอืเงื�อนไขใหม้านบัถอื 
 ศาสนาพทุธไดร้บัการยอมรบัจากวญิ�ชูนทั �วโลก และยกยอ่งวา่เป็นศาสนาที�ประกาศ
ความเป็นอสิระของมนุษยใ์หป้รากฏแก่โลกยิ�งกวา่ศาสนาใดๆ มจีุดมุง่หมายเป็นอสิระจาก
กเิลสตณัหาและมายาสิ�งสมมุตทิั $งปวง เป็นศาสนาแหง่สนัตภิาพอยา่งแทจ้รงิ เพราะไม่
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ปรากฏวา่มสีงครามศาสนาเกดิขึ$นในนามของพทุธศาสนา โดยสอนใหม้คีวามรกัต่อสรรพ
ชวีติ รวมถงึสรรพสตัวท์ั $งหลาย ที�รว่มเกดิแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทั $งหมดทั $งสิ$น สอนใหเ้มตตาทั $ง
ผูอ้ื�นและตวัเอง สอนใหร้กัษาปกป้องสทิธขิองตนเองและไมใ่หล้ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื�น
สหประชาชาตจิงึยกยอ่งให ้“วนัวสิาขบชูา” เป็น วนัสนัตภิาพโลก 
  การบรหิารแนวพทุธ เน้นการแกป้ญัหาของมนุษยอ์ยา่งยั �งยนื พทุธวธีที ั $งหลาย ลว้นมุง่
สรา้งปญัญาใหแ้ก่มนุษย ์ ใหใ้ชป้ญัญาในการแกป้ญัหาของโลก พทุธธรรมไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
กระบวนการพฒันาคนอยา่งลกึซึ$ง ใหม้นุษยม์อีสิระอยา่งแทจ้รงิ สามารถดาํเนินชวีติใน
ลกัษณะที�เอื$ออาทรต่อมนุษย ์ สงัคม และ ธรรมชาต ิ การนําพทุธธรรมมาเป็นปรชัญาชวีติ 
เพื�อกา้วไปสูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนื จงึเป็นสิ�งที�มนุษยส์มควรทาํเป็นอยา่งยิ�ง  
 พทุธวิธีบริหาร (Buddhist Managing) สามารถศกึษาเพิ�มเตมิไดจ้ากหลาย Website 
อาทเิชน่ ภมูปิญัญาอภวิฒัน์ ที� http://www.budmgt.com เป็นตน้ 
 

การบริหารยคุปัจจบุนั 
 ดว้ยสภาวะ Globalization ของโลก การบรหิารยคุปจัจุบนั จงึใชห้ลกัการ แนวทาง และ 
วธิกีาร ดงัต่อไปนี$ 
 1. ใช ้ Information Technology: IT ใหข้อ้มลูที�จะใชใ้นการบรหิาร เป็นปจัจุบนั (Real 
Timing) และ ทนัสมยั (Up to date) อยูเ่สมอ 
 2. บรหิารงานไดต้ลอด 24 ชั �วโมง ทุกวนั (All Time Managing) โดยผูบ้รหิารจะอยูท่ี�
ไหนกไ็ดใ้นโลก โดยการเชื�อมโยงกนัดว้ยระบบขอ้มลูขา่วสารและการตดิตอ่สื�อสาร 
 3. วเิคราะหส์ภาวการณ์ที�เกี�ยวขอ้งตลอดเวลา (Always Situation Analyzing) จงึตอ้งมี
ระบบการจดัการขอ้มลูขา่วสาร ใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ$นอยูต่ลอดเวลา 
 4. ใชก้ารดาํเนินงานเป็นหลกั (Focus on Working) โดยพจิารณาจากผลการ
ดาํเนินงานทั $งหลาย ที�ผา่นๆมา ผนวกกบัความรูแ้ละขอ้มลูใหม ่ เกี�ยวกบัสภาวการณ์ที�
เกี�ยวขอ้งในปจัจุบนั และที�มโีอกาสเกดิขึ$นในอนาคต มาประสมประสานกนัแบบองคร์วม เพื�อ
ชว่ยในการตดัสนิใจ ใหม้คีวามถูกตอ้งแมน่ยาํมากขึ$น 
 5. ใชผู้ร้บับรกิารหรอืลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centering) เน้นการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด และมากยิ�งๆขึ$น ตลอดเวลา 
 6. พฒันาภาวะผูนํ้าในผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ทุกคน (Leadership Everyone) ใหเ้ขา
เหลา่นั $น “มแีละใช”้ ภาวะผูนํ้าของตน ในการปฏบิตังิานที�ทาํ และ งานที�รบัผดิชอบ ไดด้ ี
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มากยิ�งๆขึ$น 
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 7. มุง่พฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Quality Improving: CQI) และ
ขยายเป็น การพฒันาผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Working Improving: 
CWI) ใหค้รอบคลุมทั $งดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความพงึพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง 
ดา้นเวลา ทรพัยากรและแรงงานที�ใช ้และ ดา้นเศรษฐศาสตรท์ี�เน้นความคุม้คา่ของการลงทุน 
 8. ทาํงานเป็นทมีเดยีวกนั (Working as A Team) ไมม่กีารแบง่แยกในองคก์าร
เดยีวกนั คอื มคีวามเป็น Unity นั �นเอง แมจ้ะมกีารแบง่งานกนัทาํเป็นหลายๆทมี หรอื
หลายๆหน่วยงาน กต็าม 
 9. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ที�ทนัสมยั กวา้งไกล ชดัเจน และ ถูกตอ้ง (Modern Visioning) 
ทนัต่อเหตุการณ์ ที�เป็นปจัจุบนั อยูเ่สมอ 
 10.ควบคุมคุณภาพ ณ จุดปฏบิตังิาน (Quality Control Every Breathing) โดย
ผูป้ฏบิตังิานและทมีงาน ดว้ยความสุขใจ ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเขา้-ออก 
 

คาํถามท้ายบทที� 1 
 1. อธบิายความหมายของการบรหิาร พรอ้มยกตวัอยา่ง การบรหิารในชวีติสว่นตวั
ประจาํวนั และ การบรหิารใน “งานหลกั”ที�ทา่นทาํอยูทุ่กวนั โดยระบุสิ�งที�จะบรหิาร เป้าหมาย
ของการบรหิาร ทรพัยากรที�ใชใ้นการบรหิาร กจิกรรมของการบรหิาร ผลการดาํเนินงาน และ 
การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง มาใหช้ดัเจน 
 2. อธบิายการบรหิารแนวพทุธ พรอ้มยกตวัอยา่งแนวทางการประยกุต ์ ในชวีติสว่นตวั
ประจาํวนั ในงานหลกัที�ทา่นทาํอยูทุ่กวนั และ ในงานบรหิารองคก์าร หรอื ในงานบรหิาร
ประเทศ ใหส้มกบัที�ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นศาสนาที�ประกาศความเป็นอสิระของมนุษย ์ และ 
เป็นศาสนาแหง่สนัตภิาพ 
 3. อธบิายการบรหิารยคุปจัจุบนั พรอ้มยกตวัอยา่งการบรหิารงานหรอืองคก์าร โดย
วเิคราะห ์และ ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา ใหด้ ีและมปีระสทิธภิาพ มากขึ$นกวา่ที�ทาํมาแลว้ 
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บทที�  
2 

 
 

 

หลกัการบริหาร 
(PRINCIPLE OF MANAGING) 

 
ความหมาย และ องคป์ระกอบ ของหลกัการบริหาร 

 

I. การวิเคราะหส์ภาวการณ์ 
 

II. การวางแผนงาน ของการบริหาร 
 

III. การดาํเนินงานตามแผน 
 

IV. การประเมินผลการดาํเนินงาน 
 

V. การนําสิ�งที�ได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
 

VI. การติดตามงาน การควบคมุงาน และ การประสานงาน 
 

VII. การจดัระบบข้อมลูข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสื�อสาร 
 

VIII. การดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง สู่ความยั �งยืน 
 

คาํถามท้ายบทที� 2 
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บทที� 2 
หลกัการบริหาร 

(PRINCIPLE OF MANAGING) 
 

ความหมาย และ องคป์ระกอบ ของหลกัการบริหาร 

 

 จากการศกึษาคน้ควา้ และ ทดลองปฏบิตั ิมาตั $งแต่ พ.ศ.2523 เป็นเวลานานกวา่ 36 ปี 
ผูเ้ขยีนไดข้อ้สรุปทางวชิาการที�ชดัเจนของสิ�งที�ขอถอืวา่ เป็นหนึ�งในหลกัวชิาการที�สาํคญัดา้น
การบรหิาร คอื “หลกัการบรหิาร (Principle of Managing)” ซึ�งประกอบดว้ย 8 กจิกรรมหลกั 
(Main Activities) คอื  
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิ�งที�ตอ้งการจะบรหิาร 
 2. การวางแผนงาน (Planning) ของการบรหิาร 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ที�ไดว้างแผนไว ้
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) ของการดาํเนินงานตามแผน 
 5. การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งต่อเนื�องและคุม้คา่ 
 6. การตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหส้อดคลอ้งเป็นแนวทางเดยีวกนัอยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกนัอยา่งใกลช้ดิ ในทนัททีี�ตอ้งการ 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูค่วามยั �งยนื 
 
 ซึ�งสมัพนัธแ์ละเชื�อมโยงกนั ดงัภาพที� 1 
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ภาพที� 1 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 
 
 

 อธบิายได ้ดงันี$  
 

I. การวิเคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis)  
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) คอื การศกึษาแยกแยะใหรู้อ้ยา่งถ่องแท้
วา่ สิ�งนั $น และสิ�งที�อยูโ่ดยรอบ เป็นอยา่งไร มปีจัจยัที�เกี�ยวขอ้งอะไรบา้ง ในลกัษณะใด มผีล
อยา่งไร จากอดตีถงึปจัจุบนั และ จะเป็นไปอยา่งไรในอนาคต (Situation analysis is a 
comprehensive analytical study to know exactly what the target and its surrounding 
are. What are the concerned factors and their effects from the past to present, and 
continue into the future?) 
 

 สิ�งที�ต้องการวิเคราะหส์ภาวการณ์ (The Target or Being) 
 สิ�งที�ตอ้งการวเิคราะหส์ภาวการณ์ เป็นสิ�งที�มตีวัตน คอื เป็น Being ตามหลกัวชิา
ปรชัญา สามารถแสดงและอธบิายลกัษณะของสิ�งนั $น ตามหลกัวชิาปรชัญาไดอ้ยา่งครบถว้น 
ทั $งดา้นอภปิรชัญา (Metaphysics) ญาณวทิยา (Epistemology) และ อฆัวทิยาหรอืคุณวทิยา 
(Axiology)  
 สิ�งที�เป็น Being ตามหลกัวชิาปรชัญานั $น จะมลีกัษณะ 6 ประการ คอื  
 1. มลีกัษณะที�เป็นความจรงิแทแ้น่นอน (Reality) ของสิ�งนั $น  
  

 Situation 
 Analysis 

 
Monitoring 

Coordinating 
Controlling 

Utilizing 

Implementing 

Inside Outside 

 

Evaluating 

Planning 

Continuing 

EOP 

 Evaluating 

Information System & Communication System Setting 
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 2. มวีธิกีาร (Methods) ในการคน้หา Reality นั $น อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ดว้ย 
Evident-based ที�ชดัเจน 
 3. มวีธิกีารในการพสิจูน์ยนืยนั ใน Reality นั $น อยา่งไรข้อ้สงสยั  
 4. มคีุณคา่ (Value) ดา้นจรยิธรรม (Ethic) ของความจรงิแทแ้น่นอนนั $น ที�เป็นคณุ
ความด ีต่อมนุษย ์ต่อสงัคม และ ต่อโลก ทั $งในทนัท ีในระยะสั $น และ ในระยะยาว 
 5. มคีุณคา่ (Value) ดา้นความสวยงาม (Aesthetic) ของทั $งตวัความจรงิแทแ้น่นอนที�
คน้พบ วธิกีารในการคน้หาความจรงิ และ วธิกีารในการพสิจูน์ยนืยนั ความจรงิแทแ้น่นอน
นั $น ที�มตี่อทั $งตวัมนุษยเ์อง ต่อสงัคมที�มนุษยด์าํรงชวีติอยู ่และ ต่อโลกที�มนุษยอ์าศยัอยู ่
 6. มเีหตุผล (Logic) และขอ้มลูประกอบ ที�สามารถนํามาใชใ้นการบรรยาย (Describe) 
อธบิาย (Explain) ชี$แจง (Clarify) ตอบขอ้สงสยั (Making clear) เพิ�มความเขา้ใจ (Better 
understanding) และตอบขอ้ซกัถาม (Q&A) รวมทั $งขอ้โตแ้ยง้ (Critics) ของบุคคลทั $งหลาย 
ในสว่นที�เกี�ยวกบัขอ้ 1-5 ดงักลา่วมา อยา่งมศีลิปะ ชดัเจน สมเหตุสมผล ดว้ยกระบวนการ
ของการใชเ้หตุผลของมนุษยท์ั �วไป 
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์นั $น จะวเิคราะห ์ และแสดง ทั $งสิ�งที�ด ี (เป็นบวก) สิ�งที�เป็น
กลางๆ (ไมเ่ป็นบวกหรอืลบที�ชดัเจน) และ สิ�งที�ไมด่ ี(เป็นลบ) 
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์เชงิการบรหิาร เป็นกจิกรรมแรกของการบรหิาร โดยวเิคราะห์
สิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบั “งาน” ที�ตอ้งการบรหิาร ใน 16 ประเดน็ คอื  
  1. ลกัษณะทั �วไป (General Characteristics) ของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร (Being) 
 2. ภารกจิ บทบาท หน้าที� ของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 3. ศกัยภาพ ของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 4.  การดาํเนินงาน ของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 5.  ผลการดาํเนินงาน 
 6. ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นของ 
 7. ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเงนิ 
 8. ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นคน 
 9. ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเวลา 
 10.ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเทคโนโลย ี
 11.ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 
วฒันธรรม ของบุคคล/กลุม่บุคคล ที�เกี�ยวขอ้ง 
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 12.ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
นิเวศน์วทิยา ในพื$นที�ดาํเนินงาน 
 13.ววิฒันาการของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร ตั $งแต่เริ�มตน้ จนถงึปจัจุบนั 
 14.คูแ่ขง่ของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 15.ลกัษณะที�น่าสนใจของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 16.แนวโน้มในอนาคตของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร 
 

 ดงัภาพที� 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

ภาพที� 2   การวเิคราะหส์ภาวการณ์เชงิการบรหิาร  
(Managerial Situation Analysis) 

 

 การวเิคราะห ์ 16 ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร (Being) นี$ ใชก้ารเวยีน
ทวนเขม็นาฬกิา เป็นการแสดงถงึขอ้มลูที�นํามาวเิคราะหน์ั $น เป็นขอ้มลูในอดตีที�เกดิขึ$นแลว้

โลก 

งาน 

หน่วยงาน 

องคก์าร 

     8.ปัจจยัที�มีผล 
      ด้านคน      
     ชนิด ลกัษณะ 
    จาํนวน ความ 
    คิดเหน็ 
    ทศันคติ 
    พฤติกรรม 

     12.ปัจจยัที�มีผล 
    ด้านสิ�งแวดล้อมและ       
   นิเวศน์วิทยา  กายภาพ 
  เคมี ชึวะ ทางอากาศ พื0นดิน 
                                      ทางนํ0า 

       11.ปัจจยั 
     ที�มีผลด้าน 
 สงัคม เศรษฐกิจ 
       วฒันธรรม 
               ความเชื�อ ค่านิยม   
                        ขนบธรรมเนียม 
                                 ประเพณี 

13.วิวฒันาการ  
การเปลี�ยนแปลง ปัจจยัที�มีผล 
ผลของวิวฒันาการ 
 

                 14.คู่แข่ง     
  กลยุทธ ์ผลงาน ต้นทุน กาํไร 
   ชื�อเสียง  ความนิยม  
          15.ลกัษณะพิเศษเฉพาะ 

            ที�น่าสนใจ  
สิ�งที�วิเคราะห ์
   สิ�งที�อยู่โดยรอบ 
        ข้อสงัเกต 

      7.ปัจจยัที�มีผล 
            ด้านเงิน 
     ชนิด จาํนวน การใช้ 
   การควบคมุ  
 ภาวะเศรษฐกิจ 
เงินออม                 6.ปัจจยัที�มีผล 

ด้านของ 
       ชนิด จาํนวน  การใช้งาน    
  การควบคมุ ชมุชน 

         5.ผลการดาํเนินงาน 
 ปริมาณ คณุภาพงาน เวลา 
  ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ 
   ความคุ้มค่า ต้นทุน กาํไร 
      4.การดาํเนินงาน 

    การเตรียมการ  การเริ�มต้น  
    วิถีชีวิต/การทาํงาน/ระบบงาน 
             การติดตาม ประเมินผล  
                      ควบคมุ ปรบัปรงุ    3.ศกัยภาพ 

     ขีดความสามารถ 
           ของทรพัยากรที�มีอยู่   
                    ทั 0งทางตรง   
                     และทางอ้อม 

2. ภารกิจ  
บทบาท หน้าที� 
นโยบาย เป้าหมาย 
      วตัถปุระสงค ์ 
     งานหลกั   งานรอง     
        บทบาท หน้าที� 
     ความรบัผิดชอบ 

ประเทศชาติ 

         9.ปัจจยัที�มีผล 
                  ด้านเวลา       
                      จาํนวน 
                    ช่วงเวลา  
                    ข้อจาํกดั 
                        การใช้ 
                           เวลา 

10.ปัจจยัที�มีผล 
ด้านเทคโนโลยี 
     ความรู ้
          เครื�องมือ  
               สิ�งอาํนวย 
                 ความสะดวก 

             

           16.แนวโน้ม 
             ในอนาคต  
       แรงผลกัดนั  
 อปุสรรค แรงต้าน 
 เงื�อนไข และ 
  ผลที�จะตามมา 

1.ลกัษณะทั �วไป 
รปูร่าง 

องคป์ระกอบ 
ลกัษณะเฉพาะ 

ระบบการดาํเนินงาน 
ภาพพจน์ 
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หรอืมอียูแ่ลว้ จากประเดน็ที� 1 ลกัษณะทั �วไปของสิ�งที�ตอ้งการบรหิาร มาจนถงึประเดน็ที� 16 
คอื แนวโน้มในอนาคต เป็นประเดน็ลา่สุด ที�จะบง่บอกถงึสิ�งที�สมควรดาํเนินการในชว่ง
ต่อๆไป ใหเ้กดิคุณคา่ และ ผลประโยชน์ ยิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง สูก่ารพฒันาอยา่งยั �งยนื 
(Sustainable Development: SD) 
 ในการวเิคราะหส์ภาวการณ์เชงิการบรหิารนั $น มุง่ที� “งาน” ที�ตอ้งการบรหิาร เป็น
ศูนยก์ลาง จาํแนกเป้าหมายของการวเิคราะหเ์ป็น 6 ระดบั คอื ระดบังานที�ตอ้งการบรหิาร 
(Work level) ระดบัหน่วยงานของงานที�ตอ้งการบรหิาร (Unit/Section level) ระดบัองคก์าร
ของงานที�ตอ้งการบรหิาร (Organization level) ระดบัชุมชนโดยรอบหน่วยงาน/องคก์าร 
(Community level) ระดบัประเทศชาต ิ(Country level) และ ระดบัโลก (Global level) ของ
งานที�ตอ้งการบรหิารนั $น 
 หลกัการวิเคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)  
 ขอเสนอแนะใหม้กีารกําหนดสิ�งสาํคญั 4 ประการ ดงัต่อไปนี$ 
 1. กําหนดสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์ ใหช้ดัเจน แน่นอน เชน่ กระทรวงมหาดไทย กรม
ควบคุมโรค งานทาํบตัรประชาชน งานจา่ยยาผูป้ว่ยนอก งานทาํแผลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั งาน
เยี�ยมบา้นผูป้ว่ยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง ฯลฯ 
 2. กําหนดชว่งเวลาที�จะวเิคราะห ์เชน่ ตั $งแต่วนัที� 1 ตุลาคม เวลา 00.00 น ถงีวนัที� 30 
กนัยายน ของปีถดัมา เวลา 24.00 น; ตั $งแต่ผูป้ว่ยสง่ใบสั �งยาที�หอ้งจา่ยยาผูป้ว่ยนอก ถงี 
ผูป้ว่ยเดนิออกจากหอ้งจา่ยยาผูป้ว่ยนอกพรอ้มยาที�จดัถูกตอ้งครบถว้น และไดร้บัคาํอธบิาย
จนเขา้ใจดแีลว้; ตั $งแต่ผูป้ว่ยไดร้บัการวนิิจฉยัจากคณะแพทยแ์ลว้วา่ตอ้งไดร้บัการผา่ตดั จน
ถงี ผูป้ว่ยมารบัการตดิตามผลหลงัผา่ตดั 8 สปัดาหแ์ลว้ ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. กําหนดประเดน็หลกัของการวเิคราะห ์ 
  ในการวเิคราะหส์ภาวการณ์ สามารถสรุปได ้ เป็น 3 ประเดน็ โดยดาํเนินการ
วเิคราะหส์ิ�งสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบั “งาน” ที�ตอ้งการวเิคราะห ์ตามลาํดบั ดงันี$ 
  ประเดน็ที� 1. การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานที�ผา่นมา เพื�อใหรู้ล้กัษณะ และ สภาพ 
ของสภาวการณ์ ของสิ�งที�วเิคราะห ์(The Situation) วา่ เป็นอยา่งไร 
  ประเดน็ที� 2. การวเิคราะหผ์ลที�เกดิจากผลการดาํเนินงานที�ผา่นมานั $น (The 
Results of The Situation) เพื�อใหรู้ค้วามสาํคญัของประเดน็ที� 1 แลว้นําไปใชใ้นการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของสภาวการณ์ (Priority setting) เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ชดัเจนและหนกัแน่น วา่ 
ควรดาํเนินการอะไร และอยา่งไร จงีจะดแีละเหมาะสม มากที�สุด 
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  ประเดน็ที� 3. การวเิคราะหป์จัจยัที�มผีลต่อผลการดาํเนินงาน เพื�อใหรู้ถ้งึสาเหตุ ซึ�ง
จะนําไปสูก่ารแกไ้ข หรอืการพฒันาต่อไป (The Causes of The Situation) อยา่งตรงจุด 
และ มปีระสทิธภิาพสงู 
  การกําหนดประเดน็หลกั ของผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา (The Situation) ของสิ�งที�
วเิคราะห ์ม ี5 ดา้น ตามตวัชี$วดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ไดแ้ก่ 
   1.)  ปรมิาณของผลงานที�ได ้
   2.)  คุณภาพของผลงานที�ได ้
   3.)  ความพงึพอใจของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  
   4.)  เวลา แรงงาน และ ทรพัยากร ที�ไดใ้ชไ้ปในการดําเนินงาน  
   5.)  ดา้นเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน โดยเน้น ตน้ทุน ผลกําไร 
ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานพฒันา ทั $งในระยะสั $นและระยะยาว 
  การกําหนดประเดน็หลกั ของผลที�เกดิจากผลการดาํเนินงานที�ผา่นมานั $น (The 
Results of The Situation) ม ี7 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.)  ผลกระทบต่อผูร้บับรกิาร  
   2.)  ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิาน  
   3.)  ผลกระทบต่องาน  
   4.)  ผลกระทบต่อหน่วยงาน  
   5.)  ผลกระทบต่อองคก์าร  
   6.)  ผลกระทบต่อชุมชน  
   7.)  ผลกระทบต่อประเทศชาต ิ 
  การกําหนดประเดน็หลกัของปจัจยัที�มผีลต่อผลการดาํเนินงาน (The Causes of 
The Situation) ม ี6 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.)  ปจัจยัดา้นตวังาน  
   2.)  ปจัจยัดา้นหน่วยงานและองคก์าร 
   3.)  ปจัจยัดา้นทรพัยากร (5Ms) ในการทาํงาน 
   4.)  ปจัจยัดา้นพื$นที� ที�ดาํเนินการ 
   5.)  ปจัจยัดา้นผูม้ารบับรกิาร  
   6.)  ปจัจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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  4. กําหนดเกณฑก์ารเปรยีบเทยีบสภาวการณ์ ใหช้ดัเจน แน่นอน และ เป็นที�ยอมรบั
อยา่งกวา้งขวางในวงการวชิาการ อาทเิชน่  
  4.1 ใชเ้ป็นอตัรา (Rate) หรอื อตัราสว่น (Ratio) เชน่ รอ้ยละ อตัราต่อ 1,000 
ประชากร อตัราสว่นต่อผูป้ฏบิตังิาน 1 คน ฯลฯ ซึ�งดกีวา่การใชเ้ป็นเพยีงจํานวนนบั 
  4.2 ใชช้ว่งเวลา เชน่ ใน 1 วนั ใน 1 เดอืน ในชว่งเวลาเดยีวกนัของปีที�ผา่นมา ฯลฯ 
เพื�อลดความคลาดเคลื�อนจากตวัแปรภายนอก เชน่ การเปลี�ยนแปลงของฤดกูาล (Seasonal 
variation) 
  4.3 ใชค้า่มาตรฐาน (Standard) ของวงการวชิาการ หรอื คา่เฉลี�ย (Mean) ที�มกีาร
วจิยั มกีารรายงานไว ้ หรอื จากผลการดาํเนินงานของเรา ซึ�งถา้มจีาํนวนมาก หรอื มี
ระยะเวลาในการดาํเนินงานนานหลายๆปีตดิต่อกนั กจ็ะยิ�งน่าเชื�อถอื 
    ฯลฯ 
 Principle of Situation Analysis สรุปได ้ดงัภาพที� 3 

สาเหตุ
ของสภาวการณ์ ตวั

สภาวการณ์
ผลของ

สภาวการณ์

ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร
ธรรมชาติ

ของสิ�งที�วเิคราะห์

ผู้รับบริการ

เงนิ

ของ

ระบบงาน
เวลา S.E.C.

สิ�ง
แวดล้อม

ภายนอก
ภายใน

- ปริมาณงาน
- คณุภาพงาน
- เวลาและแรงงานที�ใช้
- ความพึงพอใจ
   ของผู้เกี�ยวข้อง
- ประสิทธิภาพการทาํงาน

* การใช้ทรพัยากร (5Ms)
* ต้นทนุ กาํไร
(บรรยายด้วย 5Ws, 1H)

- ผู้รบับริการ
- ผู้ให้บริการ
- ตวังาน
- หน่วยงาน/องคก์าร
- ชุมชน/สงัคม
- ประเทศชาติ

S.E.C. = Socio-Economic-Cultural
(สงัคม-เศรษฐกิจ-ประเพณีวฒันธรรม)

หลกัการวิเคราะหส์ภาวการณ์
(Principle of Situation Analysis)

1.แต่ละสภาวการณ์ มีสาเหตุที�นํามาสู่การเกิด และ มีผลที�ก่อให้เกิด เป็นของตนเอง 
2.แต่ละสภาวการณ์ เกิดจากหลายสาเหตุ

3.ทุกสภาวการณ์สามารถบริหาร/จดัการ พฒันา ปรบัปรงุ และ เปลี�ยนแปลงให้แตกต่างออกไป ได้
4.ทุกสภาวการณ์สามารถพฒันาให้ดีขึbนได้

5.การพฒันาให้กระทาํที�สาเหตุ แล้ววดัผลการพฒันา ที�ตวัสภาวการณ์

การจดัระบบข้อมลูข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสื �อสาร

 
ภาพที� 3 หลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) 

 

 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานที�ผา่นมา 
 ผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา พจิารณาจากตวัสภาวการณ์ (The Situation) โดยวเิคราะห์
ผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาแลว้ (ไดท้าํแลว้) ใน 5 ดา้น ดงัที�ไดก้ล่าวมา โดยเพิ�มเตมิ
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รายละเอยีดของเกณฑก์ารวดัและตวัชี$วดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ที�สามารถ
นําไปเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื�นๆ ที�อยูใ่นกลุม่เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัได ้คอื 
 1. ดา้นปรมิาณของผลการดําเนินงานที�ผา่นมา (Quantity aspect) ของ “งาน” ที�
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
  1.1 อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานที�ทาํได ้ต่อ แรงงานที�ใชใ้นการทาํงาน 
  1.2 อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานที�ทาํได ้ต่อ คา่แรงงานที�ใชใ้นการทาํงาน 
  1.3  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานที�ทาํได ้ต่อ ตน้ทุนที�ใชใ้นการทาํงาน 
  1.4  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานที�ทาํได ้ ต่อ บุคลากรหลกั 1 คน ที�ใชใ้นการ
ใหบ้รกิาร เชน่ ต่อแพทยท์ี�ออกตรวจ 1 คน เป็นตน้ 
  1.5  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานที�ทาํได ้ต่อ จาํนวนบุคลากรในหน่วยงาน 
 2. ดา้นคุณภาพของปรมิาณผลการดาํเนินงานที�ทําได ้(Qualiity aspect) ของ “งาน” ที�
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
  2.1 อตัราความถูกตอ้ง (Accuracy Rate) ของการเตรยีมความพรอ้ม ก่อนเริ�ม
ปฏบิตังิานในแต่ละเวร (Shift) หรอื ในแต่ละวนั (Day)  
  2.2  อตัราความถูกตอ้ง (Accuracy Rate) ของการเตรยีมความพรอ้ม ก่อน
ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิาร ในแต่ละครั $ง 
  2.3  อตัราความถูกตอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐานที�กําหนดไว ้(Work Instruction: 
WI หรอื Standard Operating Procedure: SOP) 
  2.4  อตัราความถูกตอ้งของผลการดาํเนินงาน ก่อน สง่มอบใหก้บัผูร้บับรกิาร 
(Before Delivery) เชน่ อตัราความถูกตอ้งของการจดัยาก่อนมอบยาใหผู้ป้ว่ย เป็นตน้ 
  2.5  อตัราความถูกตอ้งของผลการดาํเนินงาน หลงั สง่มอบใหก้บัผูร้บับรกิาร (After 
Delivery) ซึ�งกค็อือตัราความไมผ่ดิพลาด หรอื อตัราการไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น / ภาวะที�ไม่
พงึประสงค ์นั �นเอง 
  2.6  อตัราความรวดเรว็ ของผลการดาํเนินงาน ตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้ อาทเิชน่ 
อตัราการจา่ยยาไดภ้ายใน 30 นาท;ี อตัราความรวดเรว็ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยที�หอ้ง
ฉุกเฉิน; อตัราระยะเวลา Door to Needle time ภายใน 30 นาท ีของผูป้ว่ยกลา้มเนื$อหวัใจ
ขาดเลอืดเฉียบพลนัที�เขา้รกัษาที�หอ้งฉุกเฉิน เป็นตน้ 
  2.7  อตัราความทนัเวลา ของผลการดาํเนินงาน ตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้ อาทเิชน่ 
อตัราการสรุปเวชระเบยีนผูป้ว่ยในภายใน 7 วนั หลงั Discharge เป็นตน้ 
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  2.8  อตัราความครบถว้นของผลการดาํเนินงาน ตามมาตรฐานที�กําหนดไว ้ อาทเิชน่ 
อตัราเฉลี�ยความครบถว้นของการป้องกนัความเสี�ยง (Risk) ในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
 3. ดา้นเวลา แรงงาน และ คา่แรงงาน ที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน (Time & Labor-force 
Consumed aspects) จาํแนกเป็น 
  3.1 คา่เฉลี�ยของเวลาที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Time utilized of service) คดิ
เป็นวนิาท ี(second) 
  3.2 คา่เฉลี�ยของแรงงานที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Labor force utilized of 
service) คดิเป็น คน-วนิาท ี(man-seconds) 
  3.3 คา่เฉลี�ยของคา่แรงงานที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Labor-cost of service) 
 4. ดา้นความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง (Satisfaction aspect) จาํแนกเป็น 
  4.1  อตัราความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (Customer’s satisfaction rate) 
  4.2  อตัราความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s satisfaction rate) 
  4.3  อตัราความพงึพอใจของผูบ้รหิารหน่วยงาน (Manager’s satisfaction rate) 
  4.4  อตัราความพงึพอใจของประชาชนทั �วไปในชุมชนที�องคก์ารตั $งอยู ่ (General 
people’s satisfaction rate) 
  4.5  อตัราความพงึพอใจของผูบ้รหิารระดบัสงู (Excecutive-officer’s satisfaction rate) 
  4.6  อตัราความพงึพอใจของประชาคมโลก (Global’s satisfaction rate) 
 5. ดา้นผลการดาํเนินงานทางเศรษฐศาสตร ์(Economics aspect) อาทเิชน่ 
  5.1  ตน้ทุนเฉลี�ยที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Cost of service) ในแต่ละชว่งเวลา 
  5.2  ตน้ทุนต่อหน่วยเฉลี�ยในการใหบ้รกิาร (Average Unit cost of service) 
  5.3  อตัราประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน (Efficiency rate) 
  5.4  อตัราประสทิธภิาพที�เพิ�มขึ$นของการดาํเนินงาน (Increasing efficiency rate) 
  5.5  อตัราผลกําไรของการดาํเนินงาน (Profit rate) 
  5.6  อตัราคา่ใชจ้า่ยที�ลดไดเ้ฉลี�ย (Average Cost reducing rate) ต่อชว่งเวลา 
  5.7  อตัราความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากรที�มอียูแ่ละใชไ้ป (คน เงนิ ของ เวลา และ 
เทคโนโลย)ี 
  5.8  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยเฉลี�ย (Average variable unit cost) 
  5.9  จุดคุม้ทุน (Break-even point) 
  5.10 จุดคนืทุน (Return on asset: ROA) 
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 การวิเคราะหผ์ลที�เกิดจากผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา 
 ผลที�เกดิจากผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา พจิารณาจากผลของสภาวการณ์ (Results of 
the Situation) โดยวเิคราะหว์า่สิ�งที�เกดิขึ$นและสิ�งที�เกดิตามมาจากผลการดาํเนินงานของสิ�งที�
วเิคราะห ์ทั $งในทางบวกและในทางลบ ทั $งระยะสั $นและระยะยาวนั $น มอีะไรบา้ง ดว้ยขอ้มลูทั $ง
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (นบัเป็นจาํนวนได)้ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (นบัเป็นจาํนวนไมไ่ด)้ ที�
สามารถนําไปเป็นกรณีศกึษาหรอืกรณีตวัอยา่ง ใหก้บัหน่วยงานอื�นๆที�อยูใ่นกลุม่เดยีวกนั 
หรอืคลา้ยคลงึกนัได ้คอื 
 1. ผลกระทบต่อผูร้บับรกิาร จาํแนกเป็น 
  1.1 ผลประโยชน์ และ ความสญูเสยีของตวัผูร้บับรกิาร ทั $งอตัรา มลูคา่ คุณภาพ
ชวีติ รา่งกาย จติใจ ฯลฯ 
  1.2 ผลประโยชน์ และ ความสญูเสยี ของครอบครวัผูร้บับรกิาร 
  1.3 ผลประโยชน์ที�ไดร้บั ทั $งที�เป็นวตัถุสิ�งของ ความรู ้ ประสบการณ์ ความคดิ 
แนวทางปฏบิตั ิเทคนิค วธิกีาร ขอ้คดิ ทั $งทางดา้นวชิาการ การปฏบิตั ิและ การประยกุต ์ทั $ง
ระยะสั $น และ ระยะยาว 
 2. ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิาน จาํแนกเป็น 
  2.1 ขวญัและกําลงัใจ  
  2.2 การพฒันา ทั $งทางดา้นประสบการณ์ ความคดิ แนวทางปฏบิตั ิ เทคนิค วธิกีาร 
และ การประยกุต ์
  2.3 ชื�อเสยีง เกยีรตยิศ 
  2.4  ความสญูเสยี ทั $งสิ�งที�วดัเป็นตวัเงนิได ้ และ สิ�งที�วดัเป็นตวัเงนิไมไ่ด ้ เชน่ การ
สญูเสยีความมั �นใจในตวัเอง เป็นตน้ 
  2.5 ผลประโยชน์ที�ไดร้บัทั $งหลาย เชน่เดยีวกบัขอ้ 1.3 
 3. ผลกระทบต่องาน จาํแนกเป็น 
  3.1 ผลด ี
  3.2 ผลเสยี 
  3.3 การเปลี�ยนแปลง 
  3.4 ผลประโยชน์ที�ไดร้บั ทั $งที�เป็นตวัเงนิ และ ที�ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
 4. ผลกระทบต่อหน่วยงาน จาํแนกเป็น 
  4.1 ชื�อเสยีง เกยีรตยิศ 
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  4.2 ความเสยีหาย 
  4.3 การพฒันา 
  4.4 ผลประโยชน์ที�ไดร้บั 
 5. ผลกระทบต่อองคก์าร คอื หน่วยงานที�ควบคุม ดแูล สิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์ เชน่ 
ผูด้แูลกรมการแพทย ์ คอื กระทรวงสาธารณสุข ผูด้แูลอาํเภอสามโคก คอื จงัหวดัปทุมธานี
และกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ จาํแนกเป็น 
  5.1 ชื�อเสยีง เกยีรตยิศ 
  5.2 การนําไปใชป้ระโยชน์ เพื�อการศกึษา การป้องกนั และ การแกป้ญัหา 
  5.3 ผลประโยชน์ที�ไดร้บั 
 6. ผลกระทบต่อชุมชน คอื ชุมชนที�สิ�งที�ตอ้งการวเิคราะหต์ั $งอยู ่ หรอื ดาํเนินงานอยู ่
จาํแนกเป็น 
  6.1 คุณภาพชวีติของบุคคล ชุมชน 
  6.2 วถิชีวีติ 
  6.3 การพฒันา 
  6.4 ผลไดแ้ละกําไร ทั $งที�เป็นตวัเงนิ และ ไมใ่ชต่วัเงนิ 
  6.5 ความสญูเสยี ทั $งระยะสั $น และ ระยะยาว 
  6.6 ผลประโยชน์ที�ไดร้บัทั $งหลาย เชน่เดยีวกบัขอ้ 1.3 
 7. ผลกระทบต่อประเทศชาต ิจาํแนกเป็น 
  7.1 ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 
  7.2 ความสญูเสยีดา้นกําลงัคน 
  7.3 เกยีรตยิศ ชื�อเสยีง 
  7.4 การพฒันา 
  7.5 ผลประโยชน์ที�ไดร้บั ทั $งที�เป็นตวัเงนิ และ ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
   ทั $งในระยะสั $น และ ในระยะยาว 
 

 การวิเคราะหปั์จจยัที�มีผลต่อผลการดาํเนินงาน 
 ปจัจยัที�มผีลต่อผลการดาํเนินงาน พจิารณาจากสาเหตุของสภาวการณ์ (Causes of the 
Situation) โดยวเิคราะหว์า่ผลการดาํเนินงานที�เกดิขึ$นและไดร้บั ของสิ�งที�วเิคราะห ์ ทั $งเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ ทั $งทางบวกและทางลบ ทั $งระยะสั $นและระยะยาว นั $น เกดิจากปจัจยั
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อะไรบา้ง ดว้ยขอ้มลูทั $งหลาย ที�หน่วยงานอื�นๆที�คลา้ยคลงึกนั สามารถนําไปใชเ้ป็นกรณี
ตวัอยา่งหรอืกรณีศกึษาได ้คอื 
 1. ปจัจยัดา้นตวังาน วเิคราะหว์า่มลีกัษณะและการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไร ทั $งในดา้น
ตวังาน ลกัษณะงาน องคป์ระกอบ ระบบงาน วธิทีาํงาน ฯลฯ พรอ้มทั $งเหตุผล/คาํอธบิายวา่ 
ทาํไมจงึมกีารเปลี�ยนแปลง รวมทั $งการจาํแนกเป็นปจัจยัดา้นบวก และ ปจัจยัดา้นลบ 
 2. ปจัจยัดา้นหน่วยงาน วเิคราะหว์า่ มลีกัษณะและการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง ในสิ�ง
ต่อไปนี$ 
  2.1 ผูบ้รหิารสงูสุด 
  2.2 ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 
  2.3 ผูป้ฏบิตังิาน 
  2.4 นโยบาย 
  2.5 งาน 
  2.6 ระบบงาน 
 3. ปจัจยัดา้นทรพัยากรในการทาํงาน คอื คน เงนิ ของ เทคโนโลย ีฯลฯ โดยวเิคราะห์
วา่มลีกัษณะและการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอะไร และ 
อยา่งไร ทั $งเชงิบวก และ เชงิลบ 
 4. ปจัจยัดา้นพื$นที� ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ประชากร ฯลฯ วเิคราะหว์า่มี
ลกัษณะและการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอยา่งไร ฯลฯ 
 5. ปจัจยัดา้นผูม้ารบับรกิาร วเิคราะหว์า่มลีกัษณะและการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง เชน่ 
จาํนวน ลกัษณะ คา่นิยม ความตอ้งการ ชว่งเวลาที�มารบับรกิาร ฯลฯ  
 6. ปจัจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม เชน่ สภาพอากาศ อุณหภมู ิ สิ�งรบกวน ฯลฯ วเิคราะหว์า่มี
ลกัษณะและการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอยา่งไร 
 

 การวิเคราะหท์รพัยากรที�มีอยู ่
 ทรพัยากรที�มอียู ่ ไดแ้ก่ คน เงนิ ของ เทคโนโลย ี เวลา และ สิ�งสนบัสนุน โดย
ดาํเนินการวเิคราะหใ์น 7 ดา้น คอื 
 1. จาํนวนที�ม ีและที�สามารถใชง้านได ้
 2. สภาพการใชง้าน ความพรอ้มใช ้การขอใช ้วธิใีชท้ี�ถูกตอ้ง 
 3. การบาํรุงรกัษา 
 4. ความคุม้คา่ของการใช ้การซ่อมบาํรุง การซ่อมแกไ้ข 
 5. การพฒันาการใชง้าน 
 6. การจาํหน่าย 
 7. การจดัหาเพิ�ม การจดัหาทดแทน 
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 การวิเคราะหอ์งคก์าร  
 ทาํการวเิคราะหอ์งคก์าร (Organization) ของสิ�งที�วเิคราะห ์ใน 4 ดา้น คอื 
 1. ระบบงาน 
 2. วฒันธรรมขององคก์าร 
 3. ววิฒันาการขององคก์าร 
 4. จุดออ่นจุดแขง็ขององคก์าร นิยมใช ้7S of McKinsey เป็นแนวทาง 
 

 การวิเคราะหช์มุชนและสงัคมโดยรอบองคก์าร  
 ทาํการวเิคราะหชุ์มชนและสงัคมโดยรอบองคก์าร ใน 4 ดา้น คอื 
 1. เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ความเชื�อ คา่นิยม 
 2. ทศันคตทิี�มตี่อองคก์าร 
 3. ศกัยภาพ ทั $งศกัยภาพที�เหน็ไดช้ดัเจน และ ศกัยภาพแฝง 
 4. ความสมัพนัธท์ี�มตี่อองคก์าร 
 5. ผลกระทบที�เกดิขึ$นและเกดิตามมา จากการดาํเนินงานของงานที�ตอ้งการวเิคราะหท์ี�
ผา่นมา ทั $งผลกระทบทางตรง และ ผลกระทบทางออ้ม ใน 7 ดา้น คอื 
   5.1 ผลกระทบต่อบุคคล 
   5.2 ผลกระทบต่อครอบครวั 
   5.3 ผลกระทบต่อผูนํ้าชุมชน 
   5.4 ผลกระทบต่อกลุม่พลงัในชุมชน 
   5.5 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของชุมชน 
   5.6 ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มของชุมชน 
   5.7 ผลกระทบต่อวถิชีวีติของชุมชน 
 6. แนวโน้มในอนาคตของชุมชน ใน 4 ดา้น คอื 
   6.1 ดา้น Demand & Supply 
   6.2 ดา้น Technology 
   6.3 ดา้นธุรกจิ กจิการ คูแ่ขง่ขนั และ การแขง่ขนั 
   6.4 ดา้นการเงนิ การลงทุน และ การพฒันา 
 

 ผลสรปุของการวิเคราะหส์ภาวการณ์ 
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์จากอดตีถงึปจัจุบนั และ แนวโน้มในอนาคต จะไดข้อ้สรุปของ
สิ�งที�วเิคราะห ์ วา่ เราจะตอ้งทาํอะไร (What to do?) ในอนาคต จงึจะทาํให ้ “งาน” ที�เรา
ตอ้งการบรหิาร มปีระสทิธภิาพสงูยิ�งๆขึ$น และ ควรจะตอ้งทาํอยา่งไร (How to do?) จงึจะดี
ที�สุด มปีจัจยั เงื�อนไข เวลา ขอ้จาํกดั ฯลฯ อะไรบา้ง 
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II. การวางแผนงาน (Planning) ของการบริหาร 

 

 การวางแผนงาน เป็นกระบวนการกําหนดรายละเอยีดของเป้าหมาย แนวทาง วธิกีาร 
กจิกรรม ทรพัยากร และ เวลา ที�จะตอ้งทาํและใช ้ ในการ “ทาํ” งาน ในอนาคต พรอ้ม
ผูร้บัผดิชอบ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�กําหนดไว ้ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด (Planning is a 
working process to determine activities in the future for achieving the highest 
efficiency outcomes) 
 จากความหมายนี$   การวางแผนงาน มหีลกัสาํคญั  5 ประการ คอื 
 1. การวางแผนงาน เป็นการกําหนดสิ�งที�จะทาํในอนาคต คอื สิ�งที�ยงัไมเ่กดิขึ$น เป็น
กจิกรรมที�ทาํก่อนเริ�มปฏบิตังิาน 
 2. การวางแผนงาน เป็นการกําหนดรายละเอยีดของสิ�งที�จะทาํวา่ จะทาํอะไร จะทาํที�
ไหน จะทาํเมื�อไร จะทาํกบัใคร จะทาํโดยใคร จะทาํดว้ยวธิใีด และ จะใชท้รพัยากรอะไรเทา่ไร 
 3. การวางแผนงาน มุง่ใหบ้รรลุเป้าหมายที�ไดกํ้าหนดไว ้
 4. การวางแผนงาน มุง่ใหม้กีารดาํเนินงาน อยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 
สงูสุด ตามจาํนวนและศกัยภาพ ของทรพัยากรที�มอียู ่
 5. การวางแผนเป็นกระบวนการ ซึ�งมกีารเคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) จงึ
เปลี�ยนแปลงได ้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพที�เป็นจรงิอยูเ่สมอ   
 

 การกาํหนดเป้าหมายของการ “ทาํ” งานในอนาคต 
 เป้าหมายของการ “ทาํ” งานในอนาคต คอื ให ้ “งาน” นั $น เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสุด ตาม
ศกัยภาพที�ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมอียูแ่ละสามารถก่อใหเ้กดิได ้และ สงูกวา่ที�เคยไดท้าํมาแลว้ ยิ�งๆขึ$น 
อยา่งยั �งยนื จาํแนกตามชว่งเวลา ออกป็น 7 Milestone ตั $งแต่เริ�มตน้ จนถงึ สิ$นสุด ของ การ 
“ทาํ” งาน คอื 
 Milestone ที� 0 
 คอื จุดเริ�มตน้ของการ “ทาํ” งาน โดยระบุรายละเอยีดตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน  
  What  = จะทาํอะไร และ เทา่ไร 
  Where = จะทาํที�ไหน 
  When  = จะทาํเมื�อไร โดยระบุเวลาที�เป็นจุดเริ�มตน้ และจดุสิ$นสุด 
  Who และ Whom = จะทาํโดยใคร และ จะทาํกบัใคร 
  Why  = ทาํไมตอ้งเป็นจุดนี$ ในการเริ�มตน้ 
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 Milestone ที� 1 
 คอื จุดเป้าหมายที�บง่บอกวา่ งานนี$ สามารถตั $งตน้ไดอ้ยา่งมั �นคงแลว้ โดยระบุ
รายละเอยีดและลกัษณะของจุดเป้าหมายนี$ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจนเชน่เดยีวกนั อาทเิชน่ 
โครงการ/แผนงาน ไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อีาํนาจใหด้าํเนินการไดโ้ดยมี
ระยะเวลาดาํเนินการไมน้่อยกวา่ 3 ปี เป็นตน้ 
 Milestone ที� 2 
 คอื จุดเป้าหมายที�บง่บอกวา่ งานนี$ บรรลุผลสาํเรจ็ขั $นตน้แลว้ สามารถเป็นตน้แบบ 
(Role model/Prototype) ที�ดแีละชดัเจนใหก้บัที�อื�นๆ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดเป้าหมายนี$ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน อาทเิชน่ ไดผ้ลการดาํเนินงาน ที�ไดร้บัการรบัรอง
จากบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกที�เป็นที�เขื�อถอื วา่เป็นตน้แบบ จากการที�ไดด้าํเนินการมา
ตามแผนที�กําหนดไวไ้มน้่อยกวา่ 3 ปี เป็นตน้  
 Milestone ที� 3 
 คอื จุดเป้าหมายที�บง่บอกวา่ งานนี$ ไดบ้รรลุผลสาํเรจ็ของการบาํรุงรกัษาขั $นตน้ ใหค้ง
อยูไ่ดอ้ยา่งแน่นอนและไมเ่สื�อมสลายหรอืสญูหายไป โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดเป้าหมายนี$ ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน เชน่เดยีวกนั  
 Milestone ที� 4 
 คอื จุดเป้าหมายที�บง่บอกวา่ งานนี$ ไดม้กีารขยายผลสาํเรจ็ออกไปยงังาน/หน่วยงาน/
องคก์าร อื�นๆ และ ในแวด-วง ของวงการทางวชิาการและการปฏบิตั ิ ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็
ขั $นตน้ตามตน้แบบนี$ไดแ้ลว้ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของจุดเป้าหมายนี$ตาม 5Ws, 
1H มาใหช้ดัเจน อาทเิชน่ ไดง้าน/หน่วยงาน/องคก์าร ที�นําผลการดาํเนินงานหรอืตน้แบบที�
ได ้ไปขยายผลและบรรลุ Milestone ที� 1 ของตนแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 แหง่ เป็นตน้  
 Milestone ที� 5 
 คอื จุดเป้าหมายที�บง่บอกวา่ งานนี$ ไดม้กีารดาํเนินการจนประสบผลสาํเรจ็ที�สามารถ
ยนืยนัไดว้า่เกดิความยั �งยนื (Sustainability) แลว้ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของจุดนี$
ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน เชน่เดยีวกนั  
 Milestone สดุท้าย 
 คอื จุดสิ$นสุดของการ “ทาํ” งาน จาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คอื งานนี$ ยงัตอ้งมกีาร
ดาํเนินงานต่อไป ในการนี$ จะเป็นการระบ ุ 5Ws, 1H ตามวงรอบของการดาํเนินงาน 
(Working cycle) ซึ�งโดยทั �วไป จะใชปี้งบประมาณเป็นกรอบในการพจิารณา สว่นอกีลกัษณะ



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  45 

หนึ�ง คอื งานนี$ ไมต่อ้งมกีารดาํเนินงานต่อไป กจ็ะใหร้ะบุ รายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดเป้าหมายนี$ ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน วา่จะนําทรพัยากรของงานนี$ ไปอยูท่ี�ใด  
  การจดัทาํแผน การ“ทาํ”งาน 
 แผน การ“ทาํ”งาน (Plan) คอื เอกสารที�ระบุ/แสดง เป้าหมาย แนวทาง วธิกีาร กจิกรรม 
ทรพัยากร และ เวลา ที�จะตอ้งใชใ้นการ“ทาํ”งาน ในอนาคต พรอ้มผูร้บัผดิชอบ ที�แน่นอน 
ชดัเจน สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 แผน (Plan) จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื  
 1. แผนพฒันา (Development Plan) เป็นแผน ที�นําไปสูก่ารพฒันา คอื เกดิการ
เปลี�ยนแปลงที�ดกีวา่เดมิ ม ี “ตวัชี$วดั” ที�บง่บอกอยา่งชดัเจนวา่ เกดิการพฒันาหรอืดขีึ$น 
หรอืไม ่ เชน่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ แผนกลยทุธ ์ แผนพฒันาการศกึษา 
แผนพฒันาบุคคลากร แผนพฒันางาน R2R เป็นตน้ 
 2. แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) เป็น “แผน (Plan)” ที�นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ ตาม
กรอบของเวลา ม ี “ตวัชี$วดั” ที�บง่บอกวา่ ปฏบิตัหิรอืไม ่ ปฏบิตัไิดต้ามที�กําหนดไวเ้พยีงใด 
เชน่ แผนปฏบิตักิารประจาํปีของหน่วยงาน แผนปฏบิตักิารของโครงการ แผนการทาํ
วทิยานิพนธ ์แผนการสรา้งรถไฟฟ้า เป็นตน้ นิยมเขยีนแผนแบบ Gantt chart ที�ระบุกจิกรรม 
กรอบเวลา และ ผูร้บัผดิชอบ ไวอ้ยา่งแน่นอนและชดัเจน ดงันี$ 
 

 

ที� 
 

กิจกรรม 
เวลา  

ผูร้บัผิดชอบ 
Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 

1         
2         

 
 องคป์ระกอบของแผน 
 ที�สาํคญัม ี12 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ชื�อแผนงาน ซึ�งควรจะสื�อความหมาย เรา้ใจ และ ไมเ่ยิ�นเยอ้ ไมย่ดืยาด 
 2. ความเป็นมาและความสาํคญัของ “งาน” ที�วางแผน คอื การสรุปเนื$อหาสาํคญัๆ ที�บง่
บอกถงึความเป็นมาและความสาํคญั ของ“งาน”ที�จะดาํเนินการ 
 3. เป้าหมายของแผนงาน คอื สิ�งที�ตอ้งการจะไดร้บัเมื�อสิ$นสุดการดาํเนินงานตามแผน 
 4. วตัถุประสงค ์คอื สิ�งที�จะกระทาํ เพื�อนําไปสู ่เป้าหมายของแผนงาน 
 5. กลุม่เป้าหมาย โดยระบุ ชนิด กลุม่ ลกัษณะ และ จาํนวน 
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 6. ระยะเวลา ตั $งแต่เริ�มตน้ จน สิ$นสุด การดาํเนินงานตามแผน 
 7. กจิกรรม พรอ้มระยะเวลา รวมทั $งกจิกรรม“การประเมนิผล”ดว้ย   
 8. งบประมาณ จาํแนกตามระยะเวลา 
 9. ตวัชี$วดัความสาํเรจ็ ตามวตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ของแผนงาน 
 10. บุคคลและหน่วยงาน ที�รบัผดิชอบ ทั $งชื�อ และ ตําแหน่ง 
 11. ผลที�จะไดร้บั ที�ชดัเจน เป็นรปูธรรม และ เป็นไปได ้
 12. เอกสารประกอบ เพื�อขยายความ ของแต่ละองคป์ระกอบขา้งตน้ 
 

 แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  
 เป็นแผนของรฐับาล ที�แสดงมาตรการและรายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาการบรหิารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตร ี ตามที�
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย หมวด แนวนโยบายพื$นฐานแหง่รฐั และพระราชกฤษฎกีา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี พ.ศ.2546 มาตรา 13 และมาตรา 
14 ไดบ้ญัญตัไิวเ้พื�อใหทุ้กสว่นราชการใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการสี�ปีและ
แผนปฏบิตัริาชการประจาํปีต่อไป 
 แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ มเีนื$อหาสาระสาํคญั ประกอบดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก่ 
 สว่นที�หนึ�ง แสดงแนวคดิและทศิทางการบรหิารประเทศ วสิยัทศัน์ของรฐับาล และ
กรอบการดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
 สว่นที�สอง แสดงแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิ ซึ�งประกอบดว้ย รายละเอยีดของ
นโยบายเรง่ดว่นที�จะเริ�มดาํเนินการในปีแรก และแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิที�จะ
ดาํเนินการในระยะ 4 ปีของรฐับาล  
 สว่นที�สาม แสดงกลไกการนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิไปสูก่ารปฏบิตั ิ ประกอบ 
ดว้ย การมอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบ ประมาณการรายไดแ้ละประมาณการความตอ้งการ
ใชเ้งนิตามนโยบาย และ แนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
 สว่นที�สี� แสดงแผนงาน/โครงการที�มลีาํดบัความสาํคญัตามนโยบายรฐับาล ทั $งที�ตอ้งเรง่
ดาํเนินการในปีแรก และ ที�จะดาํเนินการในชว่งปีต่อๆมา 
 ขอนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2555-2558 มาเป็นตวัอยา่ง ซึ�งมหีวัขอ้ที�
สาํคญั 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. บทนํา 
 2. แนวคดิและทศิทางการบรหิารประเทศ 
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  2.1 วสิยัทศัน์ของรฐับาล 
  2.2 สถานะของประเทศก่อนเขา้มาบรหิารประเทศ 
  2.3 กรอบการดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
 3. แนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
  3.1 นโยบายเรง่ดว่นที�จะเริ�มดาํเนินการในปีแรก 
  3.2 นโยบายความมั �นคงแหง่รฐั 
  3.3 นโยบายเศรษฐกจิ 
  3.4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ 
  3.5 นโยบายที�ดนิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
  3.6 นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 
  3.7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
  3.8 นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
 4. กลไกการนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  4.1 หน่วยงานรบัผดิชอบ  
  4.2 ประมาณการรายไดแ้ละรายจา่ยตามนโยบาย 
  4.3 แนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และ ประเมนิผล 
 5. บทสรุป  
 6. แผนงาน/โครงการ ที�มลีาํดบัความสาํคญัตามนโยบายรฐับาล 
 7. บญัชอีกัษรชื�อยอ่หน่วยงาน 
 แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิของรฐับาล ยดึเจตนารมณ์ของคาํแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรทีี�ไดแ้ถลงตอ่รฐัสภา ตลอดจนแผนพฒันาประเทศในดา้นอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ที�
สาํคญั ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิซึ�งแต่ละสว่นราชการ จะตอ้งนําไปเป็น
กรอบในการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ในการกําหนดเป็น
รายละเอยีดของแต่ละกจิกรรมที�จะดาํเนินการในแต่ละปี เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี อนัเป็นการผลกัดนัใหป้ระเดน็นโยบายตามแผนการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิของรฐับาล ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที�กําหนด 
 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที�สิบเอด็ พ.ศ.2555-2559 
 มหีวัขอ้ที�สาํคญั 6 หวัขอ้ แบง่เป็น 4 สว่น 9 บท ไดแ้ก่ 
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 1. ปฐมบท 
 2. สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 3. สว่นที� 1: การประเมนิสถานการณ์ของประเทศ 
  บทที� 1 การประเมนิสถานการณ์ของประเทศ  
 4. สว่นที� 2: วสิยัทศัน์และยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
  บทที� 2 วสิยัทศัน์และยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 5. สว่นที� 3: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที� 11 
  บทที� 3 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
  บทที� 4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยั �งยนื 
  บทที� 5 ยทุธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมั �นคงของอาหารและพลงังาน 
  บทที� 6 ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอยา่งมคีุณภาพและยั �งยนื 
  บทที� 7 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเชื�อมโยง กบัประเทศในภมูภิาค เพื�อความมั �นคง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
  บทที� 8 ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม อยา่งยั �งยนื 
 6. สว่นที� 4: การบรหิารจดัการแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที� 11 สู่
การปฏบิตั ิ
  บทที� 9 การบรหิารจดัการแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 11 สูก่าร
ปฏบิตั ิ
 

 แผนงาน (Plans) ของการบริหาร 
 ในการบรหิารนั $น มุง่ที�จะทาํให ้“สิ�งที�จะใหบ้รหิาร” เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสุด ตามศกัยภาพ
ที�สิ�งนั $นและสิ�งที�เกี�ยวขอ้งมอียูแ่ละสามารถก่อใหเ้กดิได ้ จงึตอ้งมแีผนการทาํงาน (Plan) ที�ดี
และครบถว้น นําไปสูเ่ป้าหมาย (Goal) คอื การบรรลุ  Milestone ที� 5 ที�บง่บอกวา่ งาน
นี$ ไดม้กีารดาํเนินการ จนประสบผลสาํเรจ็ ที�สามารถยนืยนัไดว้่า เกดิความยั �งยนื 
(Sustainability) แลว้  
 แผนงาน ของการบรหิารสูค่วามยั �งยนื จงีประกอบดว้ย 2 แผน คอื 
 1. แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) ในการจดัทาํ แผนพฒันา “งาน” ที�จะบรหิารสู่
ความยั �งยนื 
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  ควรใชเ้วลาในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารนี$ ไมเ่กนิ 3 วนั โดยมรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินงานตามแผนทั $งหมด 5-10 ปี 
 2. แผนพฒันางาน...... (ระบุชื�องาน)..... สูค่วามยั �งยนื  
  ใชเ้วลาในการจดัทาํแผนนี$ ไมเ่กนิ 1 เดอืน แบง่ชว่งเวลาดาํเนินการใน 10 ปีของ
แผนพฒันานี$ เป็น 7 ระยะ คอื 
  2.1  ระยะปีแรกที�จะดาํเนินการ ซึ�งควรจะไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน จนสิ$นปีงบประมาณ 
  2.2  ระยะปีที� 2 ซึ�งใชเ้วลาเตม็ปีงบประมาณ 
  2.3  ระยะปีที� 3 จนบรรลุ Milestone ที� 2 คอื ไดต้น้แบบ (Role model/Prototype) ที�
ดแีละชดัเจนของงานนั $น 
  2.4  ระยะ 1 ปี หลงับรรลุ Milestone ที� 2   
  2.5  ระยะปีที� 2 หลงับรรลุ Milestone ที� 2 ตามวงรอบของปีงบประมาณ 
  2.6  ระยะหลงัปีที� 2 ของการบรรลุ Milestone ที� 2 ในแต่ละปีงบประมาณ 
  2.7  ระยะสรุปผล ในปีที� 10 ของการดาํเนินงาน 
  ในแต่ละปี จะมกีารวดัผลการดาํเนินงาน ดว้ย “ตวัชี$วดั” ที�บง่บอกวา่ มกีารพฒันา
หรอืไม ่ ใน 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลาและแรงงานที�ใช ้ ดา้น
ความพงึพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
  ในแต่ละระยะทั $ง 7 ของแผนพฒันางานนี$ จะมแีผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) ที�
แน่นอนและชดัเจน ทั $งกจิกรรมและเวลาที�ทาํ แนบมาดว้ยเสมอ 
 

 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
 มผีูรู้ไ้ดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ ์(Strategy) ไวห้ลากหลาย อาทเิชน่  
 1. กลยทุธ ์คอื กระบวนการในการดาํเนินงานเพื�อชยัชนะของการแขง่ขนั 
 2. กลยทุธ ์คอื วธิกีารที�ชาญฉลาดในการเอาชนะคู่ต่อสู ้นําไปสูค่วามสาํเรจ็ในระยะยาว 
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบุคคล / หน่วยงาน / องคก์าร ที�เป็นผูใ้ชก้ลยทุธ ์ 
 3. กลยทุธ ์ หมายถงึ กระบวนการกําหนดวธิกีารจดัสรรและ/หรอืจดัการทรพัยากร ให้
สอดคลอ้งสมดุลระหวา่งปจัจยัที�ควบคุมไดย้ากหรอืควบคุมไมไ่ด ้ ซึ�งเรยีกวา่“ปจัจยัภายนอก” 
กบัปจัจยัที�ควบคุมได ้ที�เรยีกวา่ “ปจัจยัภายใน”  
 4. กลยทุธ ์ หมายถงึ การวางแผนอยา่งกวา้งๆ เพื�อเป็นแนวทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารในระยะยาว เป็น“ผลสุดทา้ย”ของการวางแผนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
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 สรปุวา่ กลยทุธ ์ หมายถงึ แนวทางหรอืวธิกีารทาํงาน ที�ดทีี�สุด เพื�อใหอ้งคก์ารบรรลุ
วตัถุประสงค ์ พนัธกจิ และ วสิยัทศัน์ ที�กําหนดไว ้ การกําหนดกลยทุธ ์ จําเป็นตอ้งอาศยัผล
จากการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อยา่งครบถว้นและเพยีงพอ 
 ระดบัของกลยทุธ ์(Level of Strategy) 
 ม ี4 ระดบัคอื 
 1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ารสงูสุด (Corporate-level Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธ/์ยทุธศ์าสตร์
ของรฐับาล กลยทุธข์องบรษิทัแม ่ ซึ�งเป็นกลยทุธใ์นเชงินโยบาย เชน่ กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้า
ดา้นการคา้ กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการเกษตร กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการรกัษาโรคมะเรง็ 
กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการพฒันาคอมพวิเตอร ์โดยเป็นกลยทุธท์ี�บอกทศิทางขององคก์าร 
 2. กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกจิหลกัขององคก์าร (Business-level Strategy) ไดแ้ก่ กล
ยทุธข์องกระทรวงต่างๆ กลยทุธข์องบรษิทัลกูต่างๆ กลยทุธข์องโรงพยาบาลที�เป็นเครอืขา่ย 
ฯลฯ เป็นกลยทุธใ์นเชงินโยบายเชน่กนั แต่เป็นของแต่ละองคก์ารและอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ
องคก์ารที�สงูกวา่หรอืองคก์ารที�มอีาํนาจในการควบคุม อาทเิชน่ รฐับาล บรษิทัแม ่ฯลฯ 
 3. กลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที� หลกั ในองคก์าร (Functional-level Strategy) 
ไดแ้ก่ กลยทุธข์องฝา่ยผลติ กลยทุธข์องฝา่ยขาย กลยทุธข์องฝา่ยการตลาด กลยทุธข์องฝา่ย
การเงนิ กลยทุธข์องฝา่ยจดัซื$อและพสัดุ ฯลฯ เป็นกลยทุธใ์นเชงิการสรา้ง พฒันา และ 
บาํรุงรกัษา ความไดเ้ปรยีบในการดาํเนินธุรกจิ เชน่ กลยทุธก์ารผลติสนิคา้ดว้ยตน้ทุนตํ�า กล
ยทุธก์ารขายตรง กลยุทธก์ารเป็นตน้นํ$า กลยทุธก์ารเป็นเจา้ของลขิสทิธิ _ กลยทุธก์ารรว่ม
ลงทุน กลยทุธก์ารขยายสาขา กลยทุธก์ารใหล้กูคา้มามสีว่นรว่ม เป็นตน้ 
 4. กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational-level Strategy) ไดแ้ก่ กลยุทธข์องหน่วย
ปฏบิตักิารต่างๆ ที�ตอ้งจดัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ทั $ง 4 ดา้น หรอื 4Ps 
(Product, Price, Place, Promotion) ใหเ้หมาะสม พอด ีและมปีระสทิธภิาพสงู จาํแนกเป็น 4 
กลุม่กลยทุธ ์คอื 
  4.1 กลยทุธส์รา้งความแตกตา่ง (Differentiation Strategy) ที�ด ีในมุมมองของลกูคา้ 
  4.2 กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นราคา / ตน้ทุน (Cost leadership Strategy) ที�ตํ�ากวา่
คูแ่ขง่ ในคุณภาพระดบัเดยีวกนั 
  4.3 กลยทุธก์ารเคลื�อนไหวรวดเรว็ (Rapid response Strategy) กวา่คูแ่ขง่ 
  4.4 กลยทุธก์ลุม่เป้าหมายเฉพาะ (Niche market Strategy) อาทเิชน่ กลยทุธใ์น
กลุม่วยัรุน่ ในกลุม่ที�เพิ�งมคีรอบครวั ในกลุม่ตั $งครรภ ์ ในกลุม่มลีกูเลก็ๆ ในกลุม่เกษยีณอายุ 
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ในกลุม่แมบ่า้น ในกลุม่ผูป้ว่ยเบาหวาน ในกลุม่ผูป้ว่ยโรคกระดกู ในกลุม่ผูป้ว่ยมะเรง็ ในกลุม่
ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย ฯลฯ 
  กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารนี$ เป็นกลยทุธท์ี�จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
เชน่ กลยทุธก์ารเพิ�มยอดขาย กลยทุธก์ารลดคา่ใชจ้า่ย กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสนิคา้ กล
ยทุธก์ารขยายฐานลกูคา้ กลยทุธก์ารเพิ�มความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ เป็นกลยทุธท์ี�
หน่วยงานภาครฐัทั $งหลาย ตอ้งเน้นใหม้ากขึ$น ในการนํานโยบายของรฐับาลและหน่วยเหนือ
ทั $งหลาย สูก่ารปฏบิตั ิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหม้ากยิ�งๆขึ$น 
 ข ั bนตอนในการวางแผนกลยทุธ ์
 ม ี4 ขั $นตอน คอื 
 1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เพื�อประเมนิภาวะคุกคาม (Threats) 
และ โอกาส (Opportunities) ที�จะมผีลต่อองคก์าร ดว้ยการวเิคราะหป์จัจยั 7 ประการ ที�เรยีก
กนัวา่ PESTELI Analysis ที�อยูภ่ายนอกองคก์าร คอื 
  1.1 ปจัจยัทางการเมอืง (Political Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นนกัการเมอืง 
ครอบครวันกัการเมอืง พรรคพวกนกัการเมอืง พรรคการเมอืงฝา่ยรฐับาล พรรคการเมอืง
ฝา่ยคา้น คณะรฐับาล นโยบายรฐับาล การเมอืงใน/นอกสภาผูแ้ทนราษฎร รวมทั $งการเมอืง
ทอ้งถิ�น 
  1.2 ปจัจยัทางเศรษฐกจิ (Economic Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นภาวะเศรษฐกจิ
โลก ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ เงนิออม อตัราดอกเบี$ย  
  1.3 ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
การเปลี�ยนแปลงของประชากร ครอบครวั ทศันคต ิคา่นิยม แฟรช์ั �น ของสงัคม 
  1.4 ปจัจยัทางเทคโนโลย ี (Technological Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น ความรู้
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี คอื องคค์วามรูท้างวชิาการทั $งหลายที�นํามาใชก้บั
ชวีติประจาํวนัของมนุษย ์ Technology ที� Popular มากในยคุปจัจุบนั คอื Information 
Technology: IT, Nano-technology, Bio-technology, และ Management Technology 
  1.5 ปจัจยัทางสิ�งแวดลอ้มและนิเวศน์วทิยา (Environmental and Ecological 
Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นอุณหภมูโิลกที�สงูขึ$น (Global warming) ปรากฏการณ์เรอืน
กระจก ปรากฏการณ์เอลนีโญ (ภาษาสเปญ: El Niño) และ ลานีญา (ภาษาสเปญ: La Niña) 
มลภาวะ (Pollutions) ทั $งทางอากาศ ทางนํ$า และ ทางเสยีง  
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  1.6 ปจัจยัทางกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กําหนด (Legal Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
กฎหมายระหวา่งประเทศ ขอ้ตกลงทางการคา้ การกดีกนัทางการคา้ กฎหมายของประเทศ
ต่างๆ กฎ ระเบยีบ และขอ้กําหนด ของหน่วยงาน/องคก์าร ต่างๆ 
  1.7 ปจัจยัทางวงการอุตสาหกรรม (Industrial Component) ของงานนั $น ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นมาตรฐานของสนิคา้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ความนิยม ขอ้ตกลงในวงการนั $น 
ทั $งที�เป็นทางการและที�ไมเ่ป็นทางการ  
 2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร เพื�อประเมนิจุดออ่น (Weaknesses) ที�
จะตอ้งแกไ้ข และ จุดแขง็ (Strengths) ที�จะสามารถนําใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ พจิารณาโดยใช้
หลกั 7S of McKinsey ในการวเิคราะหป์จัจยั 7 ประการ ที�อยูภ่ายในองคก์าร คอื 
  2.1 ปจัจยัทางโครงสรา้งองคก์าร (Structural Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งทางกายภาพ และ โครงสรา้งทางการบรหิาร ขององคก์าร 
  2.2 ปจัจยัทางสไตลก์ารบรหิารองคก์าร (Style Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสไตล์
การบรหิารของผูนํ้าองคก์ารตาม Managerial Grid ทั $งแบบสว่นบคุคล และเป็นทมี 
  2.3 ปจัจยัทางทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร (Staff Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
ความรูค้วามสามารถของบุคลากรขององคก์ารในการปฏบิตังิานตามภารกจิ 
  2.4 ปจัจยัทางความเชี�ยวชาญขององคก์าร (Skill Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
ชื�อเสยีงขององคก์ารจากผลงานในอดตีที�ไดร้บัการยกยอ่ง 
  2.5 ปจัจยัทางระบบงานขององคก์าร (System Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
ระบบงานขององคก์าร ทั $ง 4 ระบบหลกั คอื ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร 
ระบบงานพฒันางาน/หน่วยงาน/องคก์าร และระบบงานบรหิารจดัการ และ ระบบยอ่ยต่างๆ 
  2.6 ปจัจยัทางกลยทุธข์ององคก์าร (Strategic Component) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นกล
ยทุธร์ะดบัต่างๆขององคก์าร ตั $งแต่อดตี จนถงึ กลยทุธท์ี�ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
  2.7 การวเิคราะหป์จัจยัทางคา่นิยมรว่มขององคก์าร (Share-value Component) 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารที�เป็นอยู ่และ การประพฤตปิฏบิตัเิพื�อปลกูฝงัใหเ้กดิเป็น
คา่นิยมรว่มหรอืวฒันธรรมองคก์ารในอนาคต 
 3. การสรุปภาวะคุกคาม โอกาส จุดออ่น และ จุดแขง็ ที�สาํคญัมาดา้นละ 10-20 ขอ้ 
โดยควรมจีาํนวนขอ้พอๆกนั ในแต่ละดา้น 
 4. การกําหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) ดว้ย 7 ข ั $นตอนหลกั ดงันี$ 
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  4.1 คดัเลอืกประเดน็สาํคญัของภาวะคุกคาม โอกาส จุดออ่น และ จุดแขง็ ของ
องคก์าร มาดา้นละ 5-10 ขอ้ (ควรมจีาํนวนขอ้พอๆ กนั ในแต่ละดา้น)  
  4.2 สรุปสิ�งที�วเิคราะหเ์พื�อกําหนดกลยทุธ ์ ดว้ย SWOT Matrix คอื การนําจุดแขง็ 
จุดออ่น โอกาส และ ภาวะคุกคาม ขององคก์าร มาบรรจุในตาราง 8 ชอ่ง นําไปสูก่ารกําหนด
กลยทุธท์ี�เหมาะสม มเีหตุมผีล มทีี�มาที�ไป งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ ไดเ้ป็น 4 กลุม่ คอื 
   1.) กลุม่ SO Strategies เป็นกลยทุธท์ี�ไดจ้ากการนําจุดแขง็และโอกาส มารว่มกนั
กําหนดเป็นกลยทุธ ์ซึ�งถอืวา่เป็น “กลยทุธห์ลกั” ของหน่วยงาน/องคก์าร 
   2.) กลุม่ ST Strategies เป็นกลยทุธท์ี�ไดจ้ากการนําจุดแขง็ มาลบลา้ง ป้องกนั 
หรอืแกไ้ข ภาวะคุกคาม 
   3.) กลุม่ WO Strategies เป็นกลยทุธท์ี�ไดจ้ากการนําโอกาส มาเสรมิจุดออ่น 
   4.) กลุม่ WT Strategies เป็นกลยทุธท์ี�ไดจ้ากการนําจุดออ่นและภาวะคุกคาม มา
พฒันาและกําหนดเป็นกลยทุธ ์ 
  ใช้ตาราง SWOT Matrix ในการกําหนดกลยทุธ ์ดงัแสดงในภาพที� 4 
 

              ปัจจยัภายใน 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths: S) 
ระบุรายการจดุแขง็ ที�มาจาก

ภายในองคก์าร 5-10 
ประเดน็ ในช่องนี$ 

จดุอ่อน (Weakness: W) 
ระบุรายการจดุอ่อนที�มาจาก
ภายในองคก์าร 5-10 ประเดน็ 

ในช่องนี$ 
โอกาส (Opportunity: O) 
ระบุรายการโอกาส ที�มาจาก
ภายนอกองคก์าร 5-10
ประเดน็ ในช่องนี$ 

SO Strategies 
กําหนดกลยุทธ ์โดยอาศยั
จดุแขง็ ประสานกบัความ

ไดเ้ปรยีบของโอกาส 

WO Strategies 
กําหนดกลยุทธใ์นช่องนี$ 

โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในโอกาส 
มาปิดจดุอ่อน 

ภาวะคกุคาม(Threats: T) 
ระบุรายการภาวะคุกคาม 
ที�มาจากภายนอก 5-10 
ประเดน็ ในช่องนี$ 

ST Strategies 
กําหนดกลยุทธใ์นช่องนี$ 

โดยใชจุ้ดแขง็มาใชป้้องกนั 
ภาวะคุกคาม 

WT Strategies 
กําหนดกลยุทธใ์นช่องนี$ 

โดยระมดัระวงัจดุอ่อนและ 
หลบหลกีภาวะคุกคาม 

 

ภาพที� 4 การกําหนดกลยทุธด์ว้ย SWOT Matrix 
 

  4.3 กําหนดกลยทุธเ์บื$องตน้ โดยนําขอ้มลูประเดน็สาํคญัของแต่ละคูต่าม SWOT 
Matrix คอื SO, ST, WO และ WT มาพจิารณากําหนดเป็นกลยทุธเ์บื$องตน้ ซึ�งอาจเริ�มเป็น
เพยีงกจิกรรมหรอืโครงการเลก็ๆ โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ แต่ละกลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม นั $น 
มาจากขอ้มลูประเดน็สาํคญั ในขอ้ใด เชน่ มาจาก S3 และ T2 หมายถงึ กลยทุธ/์โครงการ/
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กจิกรรม นี$ มาจากขอ้มลูประเดน็สาํคญัของ Strength ขอ้ 3 และ ขอ้มลูประเดน็สาํคญัของ 
Threat ขอ้ 2 เป็นตน้  
  นํากลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ทั $งหมด มาพจิารณารว่มกนั แลว้ทาํการผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นกลุม่กลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ที�ด ี ที�มคีวามครอบคลุม ไมซ่ํ$าซอ้น และ 
เหมาะสม มากขึ$น โดยขอเสนอใหจ้ดักลุม่ตาม BSC (Balanced Score Card) 4 ดา้น คอื 
ดา้น Finance, Customer, Internal process, และ ดา้น Learning & Growth แลว้คดัเลอืก
กลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ของแต่ละกลุม่ ที�จาํเป็น เหมาะสม และสามารถปฏบิตัไิด ้ ให้
เหลอืจาํนวนน้อยที�สุด 
   ตวัอย่าง ผลการกําหนด “กลยทุธเ์บื$องตน้”จากผลสรุปตาม SWOT Matrix ของ
โรงพยาบาลสุขกาย สบายใจ (นามสมมต)ิ ไดผ้ลดงัภาพที� 5 
 

                   

 ปัจจยัภายใน 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

Strengths Weaknesses 
1.ผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ มคีวามมุ่งมั �น 
2.จนท. เป็นคนรุน่ใหม่, โสด 
3.มนีกัวจิยั R&D, นกั IT 
4.มทีี�ดนิ 100 ไร ่ตดิถนนใหญ่ 
5.เป็นโรงพยาบาลของรฐั 

1.มเีงนิน้อย 
2.จนท.ขาดประสบการณ์ 
3.ขาดแคลนบุคลากร 
4.ขาดแคลนเครื�องมอื อุปกรณ์ 
5.ระบบงานยงัไมด่ ี

 
 
 

 
1.ผูนํ้าชุมชนเขม้แขง็ 
2.พระผูใ้หญ่สนบัสนุน 
3.รฐับาลเขม้แขง็ 
4.ส่งเสรมิ R&D ทุนวจิยั 
5.ประชาชนสนใจสุขภาพ 

SO Strategies 
1.พฒันาคุณภาพ รพ. สู่ HA 
2.พฒันารายได ้
3.พฒันางานวจิยั&ผลงานวชิาการ 
4.พฒันางานส่งเสรมิสุขภาพ 
5.พฒันาระบบขอ้มลูข่าวสาร 

WO Strategies 
1.พฒันารายได ้
2.พฒันาเจา้หน้าที�. 
3.พฒันาระบบงาน 
4.พฒันาความรว่มมอืรว่มใจ 
จากชุมชนในการพฒันา รพ. 

 
 
 

 

1.โครงการ UC 
2.มกีารฟ้องรอ้ง รพ. 
3.สทิธผิูป้ว่ย 
4.ยาเสพตดิมมีาก 
5.หน่วยเหนือ เรง่รดั
ผลงานวชิาการ 

ST Strategies 
1.พฒันารายได ้
2.พฒันางานวจิยั&ผลงานวชิาการ 
3.พฒันาความรว่มมอืรว่มใจ 
จากชุมชนในการพฒันา รพ. 
4.พฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 

WT Strategies 
1.พฒันาความรว่มมอืรว่มใจ 
จากชุมชนในการพฒันา รพ. 
2.พฒันารายได ้
3.พฒันางานวจิยั&ผลงานวชิาการ 
4.พฒันาระบบงาน 

 

ภาพที� 5 การกําหนดกลยทุธเ์บื$องตน้ จากผลการวเิคราะห ์SWOT 
 

  จดัทาํได ้ 17 กลยทุธ ์ คอื 5 กลยทุธ ์ ใน SO Strategies; 4 กลยทุธ ์ ใน WO 
Strategies; 4 กลยทุธ ์ใน ST Strategies; และ 4 กลยทุธ ์ใน WT Strategies 
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  แต่ละกลยทุธ ์จะมทีี�มาจากผลสรุปตาม SWOT Matrix ที�ชดัเจน ขอยกตวัอยา่งกล
ยทุธ ์ใน SO Strategies ดงันี$ 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพ รพ.สู ่HA มาจาก S1, S2, S3, S5 และ O1ถงึO5 
   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้มาจาก S1, S2, S3, S4, S5 และ O1 ถงึ O5 
   3.) กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยั & ผลงานวชิาการ มาจาก S1, S2, S3, S5 และ 
O1, O2, O3, O4, O5 
   4.) กลยทุธก์ารพฒันางานสง่เสรมิสุขภาพ มาจาก S1ถงึ S5 และ O1 ถงึ O5 
   5.) กลยทุธก์ารพฒันาขอ้มลูขา่วสาร มาจาก S1 ถงึ S5 และ O1 ถงึ O5 
   กลยทุธอ์ื�นๆ กเ็ป็นทาํนองเดยีวกนั  
  4.4 ผสมผสานกลยทุธเ์บื$องตน้เขา้ดว้ยกนั โดยวเิคราะหค์วามเกี�ยวขอ้งเชื�อมโยง 
แลว้สงัเคราะหเ์ป็นกลยทุธส์าํคญั ดงัในตวัอยา่งกลยทุธท์ั $ง 17 เมื�อนํามาผสมผสานเขา้
ดว้ยกนั จะไดเ้ป็น 8 กลยทุธ ์คอื 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลสู ่ HA มาจาก S1,S2,S3,S5 และ  
O1,O2,O3,O4,O5 และ  W2,W3,W5 และ T1,T2,T3,T5 
   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้ มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 
และ  W1,W2,W3, W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   3.) กลยทุธก์ารพฒันาระบบงาน มาจาก S1,S2,S3,S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 
และ W1,W2,W3, W4,W5 และ T1,T2,T3,T5 
   4.) กลยทุธก์ารพฒันาเจา้หน้าที�ของ รพ. มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2, 
O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   5.) กลยทุธก์ารพฒันาความรว่มมอืรว่มใจจากชุมชนในการพฒันา รพ. มาจาก S1 
S2,S3,S4, S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   6.) กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยั R&D และ ผลงานทางวชิาการ มาจาก S1,S2, 
S3,S4,S5 และ  O1,O2,O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   7.) กลยทุธก์ารพฒันาขอ้มลูขา่วสาร มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2,O3, 
O4,O5 และ  W1,W2, W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   8.) กลยทุธก์ารพฒันาเศรษฐกจิของชุมชนมาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2, 
O3,O4,O5 และ  W1,W2,W3,W4 และ T1,T2,T3,T4,T5 
  4.5 วเิคราะหก์ลยทุธส์าํคญัดว้ย BSC โดยนํากลยทุธส์าํคญัมาวเิคราะหค์วาม
ครบถว้นและความเหมาะสม ดว้ย Balanced Scorecard: BSC ซึ�ง Harvard Business 
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Review ไดย้กยอ่งใหเ้ป็นหนึ�งในเครื�องมอืดา้นการจดัการ ที�มผีลกระทบต่อองคก์ารธุรกจิ
มากที�สุดเครื�องมอืหนึ�งในรอบ 75 ปี เป็นเครื�องมอืที�ถูกคดิคน้และพฒันาขึ$นโดย Robert 
Kaplan และ David Norton ซึ�งต่อมาเมื�อไดม้กีารนําไปใชม้ากขึ$นๆ พบว่า สามารถนําไปใช้
ในการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการชว่ยใน
การวางแผนกลยทุธ ์และ การนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ โดย Kaplan และ Norton ไดใ้หค้าํ
นิยามในกรณีนี$ไวว้า่ “BSC เป็นเครื�องมอืดา้นการจดัการที�ชว่ยในการนํากลยทุธไ์ปสูก่าร
ปฏบิตั ิ โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิ ที�จะชว่ยใหอ้งคก์ารเกดิความสอดคลอ้ง เป็น
อนัหนึ�งอนัเดยีวกนั และมุง่เน้นในสิ�งที�มคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ขององคก์าร” 
  หลกัการของ Balanced Scorecard นั $น มุง่เน้นความครบถว้น ความเป็นเหตุเป็น
ผลกนั และ ความสมดุลยข์องมุมมองทั $ง 4 ดา้น ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ เพื�อการบรรลุเป้าหมาย 
(Goal) ที�องคก์ารไดต้ั $งไว ้
  เมื�อนํากลยทุธส์าํคญัทั $ง 8 กลยทุธ ์ มาวเิคราะหด์ว้ย BSC พบวา่ สามารถ
ตอบสนองไดค้รบทั $ง 4 ดา้น ดงัตาราง 
 

ด้านของ BSC 
กลยทุธข์องโรงพยาบาลที�ตอบสนองแต่ละดา้นของ BSC 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. การเงนิ (Finance) √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. ผูร้บับรกิาร (Customer) √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. กระบวนการภายใน (Internal Process) √ √ √ √ √ √ √ - 
4. การเรยีนรูแ้ละการเจรญิเตบิโต 

(Learning & Growth) 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

  สรปุไดว้า่ กลยทุธส์าํคญัทั $ง 8 กลยทุธ ์มคีวามเหมาะสม แมว้า่กลยทุธท์ี� 8 กลยทุธ์
การพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน จะไมต่อบสนองกระบวนการภายในขององคก์ารกต็าม แต่
เป็นการลด Threat จากชุมชนและประชาชนในพื$นที�รบัผดิชอบ 
  4.6 นํากลยทุธส์าํคญัมา Integrate เขา้ดว้ยกนัเป็น “กลยทุธร์วม” จะไดเ้ป็น 2 กล
ยทุธห์ลกั (Main/Grand Strategy) หรอือาจเรยีกวา่ “ยทุธศ์าสตร”์ ขององคก์าร คอื 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 5 กลยทุธย์อ่ย คอื 
    1.1) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาระบบงาน 
    1.2 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาเจา้หน้าที�โรงพยาบาล 
    1.3 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันางานวจิยั R&D และ ผลงานทางวชิาการ 
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    1.4 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาขอ้มลูขา่วสาร 
    1.5 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล สู ่HA 
   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้ประกอบดว้ย 3 กลยทุธย์อ่ย คอื 
    2.1) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันารายไดจ้ากงานบรกิาร 
    2.2) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาความรว่มมอืรว่มใจจากชุมชน ในการ
พฒันาโรงพยาบาล 
    2.3) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 
 

 การกาํหนดกลยทุธ ์
 ในการกําหนดกลยทุธน์ั $น  สิ�งที�ตอ้งระบุในแต่ละกลยทุธ ์คอื 
 1. ชื�อกลยทุธ ์ ซึ�งควรจะสั $น กะทดัรดั เปี�ยมดว้ยความหมายและเรา้ใจลกูคา้และ
เจา้หน้าที� เชน่ ไมย่อมเป็นคนสุดทา้ย ขอเป็นที�สอง    ทาํใหค้นอื�นเดนิตาม ไวกวา่ผูอ้ื�นครึ�ง
กา้ว จิ �วแต่แจ๋ว ทาํงานใหสุ้ดฝีมอืและคุม้คา่ ถอยเพื�อรุก เป็นตน้ 
 2. เป้าหมายของกลยทุธ ์คอื สิ�งที�ตอ้งการที�จะไดร้บัจากกลยทุธ ์เชน่ กําไร 5+ ฯลฯ 
 3. ทศิทางกลยทุธ ์เชน่ ขยายตวั อยูค่งที� ตดัทอนหรอืลดลง เป็นตน้  
 4. วธิกีารต่างๆในการดาํเนินกลยทุธ ์(Tactics) ซึ�งตอ้งระบุ 5Ws (What Where When 
Who และ Why) ในการดาํเนินงาน ใหช้ดัเจน 
 

 การกาํหนดกลยทุธห์ลกั 
 กลยทุธห์ลกั (Grand Strategy หรอื Core-Level Strategy หรอื Corporate-Level 
Strategies) เป็นกลยทุธท์ี�องคก์ารหรอืองคก์ารบรหิารสงูสุด ใชเ้ป็นแนวทางในการชี$นําการ
ดาํเนินงานขององคก์าร เพื�อมุง่สูเ่ป้าหมายในระยะยาว สว่นมากจะแบง่ออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ กลยทุธม์ุง่ความถนดั กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต กลยทุธก์ารอยูค่งที� และ กลยทุธก์ารตดั
ทอนหรอืลดลง อาจจะเป็นกลยทุธเ์ดี�ยวๆ แต่ละประเภท หรอื เป็นกลยทุธผ์สมหลายๆ
ประเภท (Combination Strategies) กไ็ด ้ 
 1. กลยทุธม์ุง่ความถนดั (Concentration Strategy) เป็นการเลอืกดาํเนินงานเฉพาะ
เรื�องที�องคก์ารมคีวามรูค้วามชาํนาญเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น
การผลติรองเทา้ การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการเสรมิสวยและความงาม การเป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการบรกิารสปา (Spa) การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นอาหารไทย การ
เป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นกระเบื$องมุงหลงัคา การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการฝึกอบรม 
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การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการผา่ตดัโรคหวัใจ การเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการรกัษา
โรคมะเรง็ เป็นตน้ 
 2. กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) เป็นการเลอืกดาํเนินงานที�มุง่สรา้งความ
เจรญิเตบิโตใหอ้งคก์าร เป็นกลยทุธท์ี�องคก์ารใชเ้พื�อขยายตลาด ขยายงาน ฯลฯ มกัจะใชใ้น
สนิคา้ใหม่ๆ  และ สนิคา้ที� “การอยูก่บัที�”นั $น หมายถงึ การตายในระยะยาว ซึ�งโดยทั �วไปกล
ยทุธก์ารเจรญิเตบิโต จะเป็นไปใน 4 ลกัษณะ คอื 
  2.1 การบรูณาการแนวดิ�ง (Vertical Integration) เป็นการรวมตวักนัของธุรกจิใน
สนิคา้/บรกิาร ที�เกี�ยวเนื�องกนัในสายการผลติและการตลาด เชน่ การเขา้ซื$อกจิการ/การควบ
รวมกจิการ ของบรษิทัขดุเจาะนํ$ามนักบับรษิทัเรอืบรรทุกนํ$ามนัและโรงกลั �นนํ$ามนั การเขา้ซื$อ
กจิการ/การควบรวมกจิการของโรงพยาบาลกบับรษิทัขายยาและเวชภณัฑ ์ ฯลฯ เป็นกลยทุธ์
ที�ใชเ้พื�อขยายขอบเขต (Domain) งานขององคก์าร แยกเป็นบรูณาการแนวดิ�งไปขา้งหลงั 
(Backward Integration) การบรูณาการแบบนี$ จะสามารถควบคุมปจัจยันําเขา้ที�จาํเป็นต่อ
การดาํเนินงานได ้ และ การบรูณาการแนวดิ�งไปขา้งหน้า (Forward Integration) อนัจะ
สามารถควบคุมการใหบ้รกิาร และ/หรอื การจาํหน่ายสนิคา้ ซึ�งจะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันา
ขนาดการผลติที�ประหยดั (Economy of Scale) ของสนิคา้หรอืบรกิาร 
  2.2 การบรูณาการแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นการขยายขนาดของ
กจิการเพื�อเพิ�มยอดขายและการใหบ้รกิาร อนัจะเป็นการเพิ�มสว่นแบง่ทางการตลาดจาก
คูแ่ขง่ การบรูณาแบบนี$กระทาํในกจิการหรอืธุรกจิลกัษณะเดยีวกนั เชน่ การเขา้ซื$อกจิการ/
การควบรวมกจิการ ของธนาคาร สายการบนิ บรษิทัผลติรถยนต ์ โรงพยาบาล จาํนวน
หลายๆแหง่เขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 
  2.3 การแตกตวั หรอื การกระจายธุรกจิ (Diversification) เป็นการขยายธุรกจิเขา้ไป
ในสนิคา้ที�ไมเ่กี�ยวเนื�องกนั ในสายการผลติและการตลาดของธุรกจิเดมิ เพื�อเป็นการลดความ
เสี�ยงของธุรกจิจากการมสีนิคา้เพยีงตวัเดยีว เชน่ การเขา้ซื$อกจิการในธุรกจิพฒันาที�ดนิของ
บรษิทัขดุเจาะนํ$ามนั การเขา้ซื$อกจิการนํ$าผลไมข้องบรษิทันํ$าอดัลม การขยายธุรกจิเขา้ไปใน
การเกษตรของการปิโตเลยีมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ กลยทุธข์ององคก์ารอาจจะเป็นไปใน
ลกัษณะที�แตกตวัออกไปเลย หรอืยงัคงกระจายธุรกจินั $นอยูใ่นบรกิารเดมิ หรอืจะอยูใ่น
ลกัษณะที�ขยายกจิการแตกต่างไปจากบรกิาร/ธุรกจิเดมิอยา่งสิ$นเชงิ (Conglomerate 
Diversification) กไ็ด ้ รวมทั $งการรว่มลงทุน (Joint Ventures) หรอื การควบรวมกจิการเขา้
ดว้ยกนั (Mergers) เป็นตน้ 
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  2.4 การเจรญิเตบิโตอยา่งอื�น เชน่ การเขา้ซื$อหุน้ในกจิการอื�น การขยายธุรกจิของ
บรษิทัต่างๆ เขา้ไปในธุรกจิทั �วไป เชน่ ธุรกจิอาหาร ธุรกจิการสื�อสาร ธุรกจิ Information 
Technology: IT ธุรกจิการจดัการ ธุรกจิเพื�อสุขภาพ เป็นตน้ 
 3. กลยทุธก์ารอยูค่งที�หรอืกลยทุธร์กัษาเสถยีรภาพ (Stability Strategy)     เป็นการ
เลอืกดาํเนินการแบบเดมิๆ เพื�อรกัษาสถานภาพสว่นแบง่ตลาดและอตัราการทาํกําไรเอาไว ้
ไมข่ยายงาน มกัใชใ้นกรณีที�สนิคา้หรอืบรกิารมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ จนเริ�มเขา้สู่
ระยะอิ�มตวั และยงัใชใ้นกรณีที�ไมต่อ้งการเสี�ยงภยัจากการลงทุนเพิ�มหรอืมคีวามขาดแคลน
เงนิทุน กลยทุธเ์หลา่นี$ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารเพิ�มจุดแขง็ของบรษิทั การลดจุดออ่น การเพิ�ม
ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
 4. กลยทุธก์ารตดัทอนหรอืลดลง (Retrenchment Strategy) เป็นการเลอืกกลยทุธท์ี�
พยายามจะรกัษาองคก์ารเอาไว ้ ในกรณีที�เกดิวกิฤตกิารณ์ โดยการพลกิสถานการณ์ 
(Turnaround) จากการตดัลดตน้ทุนดา้นต่างๆลง อาทเิชน่ ตน้ทุนดา้นบุคลกร ดา้นพสัดุ
ครุภณัฑ ์ ดา้นการผลติ ดา้นการบรหิาร ฯลฯ ตลอดจนการลดขนาดขององคก์าร 
(Downsizing) โดยการขายธุรกจิบางสว่นที�ทาํประโยชน์ไดน้้อยออกไป การถอนการลงทุน 
(Divestment) การขายทรพัยส์นิเพื�อสะสางหนี$สนิขององคก์าร เป็นตน้ 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategies) 
 คาํวา่ “ธุรกจิ” มาจาก Business ในภาษาองักฤษ ซึ�งคนไทยทั �วไปจะเขา้ใจวา่เป็น
การคา้ของภาคเอกชนที�มุง่คา้กําไร แต่ในอกีความหมายหนึ�งซึ�งใชก้นัเป็นสากลกวา่ จะ  
หมายถงึ กจิธุระ งาน หน้าที� อาชพี เชน่ I do my business หมายถงึ ฉนัทาํกจิธุระ หรอื 
ทาํงาน หรอื ทาํหน้าที� หรอื ทาํอาชพีการงาน ของฉนั ดงันั $น จงึขอสรุปวา่ ธุรกจิ หมายถงึ
การดาํเนินงานของงานหนึ�งงานใด ที�มกีารผลติหรอืจดัหาสนิคา้/บรกิาร และ มกีารจาํหน่าย
หรอืแลกเปลี�ยนสนิคา้/บรกิารนั $น เชน่ ธุรกจิของโรงแรมคอืการบรกิารผูม้าพกั ธุรกจิของ
โรงงานคอืการผลติสนิคา้ ธุรกจิของรา้นอาหารคอืการบรกิารอาหาร ธุรกจิของโรงพยาบาล
คอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ฯลฯ ซึ�งในแต่ละองคก์าร/หน่วยงาน อาจจะมธีุรกจิเดยีวหรอื
หลายธุรกจิกไ็ด ้ ในการบรกิารประชาชนนั $น ถอืเป็นหน้าที�ของหน่วยงานของรฐั เป็นการ
ดาํเนินงานที�มุง่ประโยชน์เพื�อสว่นรวม แต่เนื�องจากเป็นการดาํเนินของงานหนึ�งงานใดตาม
พนัธกจิ/หน้าที�ขององคก์าร/หน่วยงานนั $น โดยมกีารผลติหรอืจดัหาสนิคา้/บรกิาร และ มกีาร
จาํหน่ายหรอืแลกเปลี�ยนสนิคา้/บรกิารนั $น ในที�นี$ จงึถอืวา่ “งานของราชการ” เป็นธุรกจิชนิด
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หนึ�ง ซึ�งไมมุ่ง่กําไรที�เป็นตวัเงนิ แต่เน้นกําไรดา้นมนุษยธรรม การอยูด่มีสีุขของประชาชน 
คุณภาพชวีติที�ดขีึ$น และ ผลประโยชน์ของสงัคมโดยสว่นรวม ทั $งระยะสั $นและระยะยาว 
 หน่วยธุรกจิ หรอื หน่วยธุรกจิเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Business Units: SBU) คอื 
หน่วยงานขององคก์าร  ที�เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบในการบรหิาร ดาํเนินงาน และ พฒันา
กลยทุธใ์นระดบัธุรกจิ แต่ละองคก์ารจะตอ้งมอียา่งน้อย 1 หน่วยธุรกจิเชงิกลยทุธเ์สมอ แต่ละ 
SBU อาจดแูลรบัผดิชอบเพยีงธุรกจิเดยีว (งานเดยีว) หรอื หลายธุรกจิ (หลายงาน) กไ็ด ้แต่
ถา้จะดแูลรบัผดิชอบหลายๆธุรกจิ ธุรกจิเหลา่นั $น ควรเป็นธุรกจิที�มสีนิคา้ ตลาด กลุม่เป้าหมาย 
และ เทคโนโลย ีที�คลา้ยคลงึกนั และ สามารถสง่เสรมิซึ�งกนัและกนัได ้
 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ จงึหมายถงึ กลยทุธท์ี�ใชใ้นการใหคุ้ณคา่ (Value) แก่ลกูคา้ และให้
ไดร้บัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดว้ยการดาํเนินการที�ชาญฉลาด ในการแสวงหาผลประ 
โยชน์จากทรพัยากรและความสามารถหลกั (Core Competencies) ขององคก์าร/หน่วยงาน 
ในตลาดที�จาํเพาะเจาะจงสาํหรบัสนิคา้/บรกิารนั $นๆ นําไปสูก่ารมชียัชนะคูต่่อสู ้ และ เกดิ
ความสาํเรจ็ในระยะยาว ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ขององคก์าร/หน่วยงาน ที�ใชก้ลยทุธ ์ 
 หลกัการของกลยทุธใ์นระดบัธรุกิจ  
 ม ี7 ประการ คอื 
 1. ตอ้งรูคู้แ่ขง่ขนัเป็นอยา่งดทุีกแงทุ่กมุม ดงัคาํภาษติที�วา่ “รูเ้ขารูเ้รา รบรอ้ยครั $ง ชนะ
ทั $งรอ้ยครั $ง” และขอ้มลูดงักลา่ว นอกจากจะตอ้งครบถว้นแลว้ ยงัตอ้งเป็นปจัจุบนัดว้ย คู่
แขง่ขนันั $น หมายถงึ ทั $งคูแ่ขง่ขนัที�มอียูแ่ลว้ และ คูแ่ขง่ขนัที�จะเขา้มาใหมด่ว้ย 
 2. ตอ้งมุง่เน้นการสรา้งและพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เนื�องจากทุกสรรพสิ�งมี
การเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และ คูแ่ขง่ขนัของเรากม็พีฒันาการตลอดเวลาเชน่กนั เราจงึ
ตอ้งหมั �นสรา้งและพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของเราอยูเ่สมอ เพื�อจะสูเ้ขาได ้
 3. ตอ้งรูก้ลุม่เป้าหมายและตลาด โดยตอ้งจดัระบบขอ้มลูขา่วสารที�ทาํใหเ้ราสามารถรู้
วา่ กลุม่เป้าหมายของเรามใีครบา้ง มลีกัษณะ พฤตกิรรม อุปนิสยั ความตอ้งการ ความชอบ 
ความไมช่อบ ฯลฯ เป็นอยา่งไร เพื�อจะไดส้ามารถจดัสนิคา้/บรกิาร ที�ตรงใจ ไดผ้ลด ี และ มี
ประสทิธภิาพสงู ใหก้บักลุม่เป้าหมายและตลาด 
  ในสว่นของตลาดนั $น ตอ้งรูล้กัษณะของตลาด การเคลื�อนไหวของตลาด การ
เปลี�ยนแปลงของตลาด แนวโน้ม ทั $งตลาดในปจัจุบนัและตลาดในอนาคต ทั $งตลาดทั �วไปและ
ตลาดเฉพาะกลุม่ ทั $งตลาดในพื$นที�และตลาดนอกพื$นที� รวมทั $งตลาดต่างประเทศดว้ย 
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 4. ตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธร์ะดบัองคก์ารของตน เนื�องจากองคก์ารไดกํ้าหนดกลยทุธ์
หลกั (Grand Strategy) ไว ้ เพื�อใหห้น่วยงานต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกนั ก่อใหเ้กดิความเป็น Unity คอื ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั และ สง่เสรมิ
สนบัสนุนซึ�งกนัและกนั 
 5. ตอ้งคาํนึงถงึทรพัยากร และ ความสามารถหลกั (Core Competency) ขององคก์าร/
หน่วยงานของตน เนื�องจากทรพัยากรนั $น มจีาํกดั จงึจาํเป็นตอ้งใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ตลอดเวลา และ ตอ้งเลอืกวธิกีารที�เรามคีวามมั �นใจวา่ เราทาํไดด้หีรอืมคีวามชาํนาญ เพื�อลด
ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน โดยใชค้วามสามารถหลกัขององคก์าร/หน่วยงานของเรา เป็น
พื$นฐานและพลงัที�สาํคญั 
 6. ตอ้งมุง่เน้นความสาํเรจ็ในระยะยาว เนื�องจากทุกคนต่างมุง่หวงัใหอ้งคก์ารของตน มี
ความมั �นคง สามารถเจรญิเตบิโตต่อไปอยา่งยั �งยนื ดงันั $น ผูบ้รหิารจงึตอ้งมวีสิยัทศัน์ที�ยาว
ไกลและชดัเจน ไมห่วงัเพยีงผลระยะสั $นเทา่นั $น 
 7. ตอ้งมุง่เน้นผลกําไร/ผลประโยชน์ สงูสุด แต่ไมใ่ชเ่อาแต่ผลประโยชน์แตฝ่า่ยเดยีว 
ตอ้งมคีุณธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยเสมอ ใชห้ลกั Give before Take ที�ชาญ
ฉลาด อยูเ่สมอ อยา่งจรงิใจ ไมเ่จา้เลห่เ์พทุบาย 
 กลยทุธร์ะดบัธุรกจินั $น จะตอ้งกําหนดตามกลยทุธห์ลกัขององคก์าร ดงันั $น การกําหนด
กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ จงึจาํเป็นตอ้งแปลงกลยทุธห์ลกั (Grand Strategy) ในระดบัสงูหรอืระดบั
นโยบาย ใหเ้ป็นกลยทุธส์าํคญัและเป็นกลวธิใีนการบรหิารระดบัหน่วยงาน แลว้แปลงเป็นงาน 
(Task) หรอื โครงการ (Project) ในระดบัของกจิกรรม ในภายหลงั 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที� หลกั ในองคก์าร 
  (Functional-level Strategy) 
 องคก์าร ประกอบดว้ย 4 งานหลกั (Main Tasks) คอื 
 1. งานบรกิาร (Servicing Tasks) เป็นงานที�สาํคญัที�สุดขององคก์าร 
 2. งานสนบัสนุนทรพัยากร 5Ms ใหก้บังานบรกิาร (Resources Supporting Tasks) 
 3. งานพฒันาบรกิาร และ งานพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร (Improving Tasks) 
 4. งานบรหิารจดัการ (Managing Tasks) 
  ดงันั $น โครงสรา้งองคก์ารที�เป็นมาตรฐานทั �วไป จงึประกอบดว้ย 5 หน่วยงานหลกั (ขอ
เรยีกวา่ สว่นงาน: Sector) คอื 
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 1. สว่นบรกิารหลกั (Main
รบัฝากเงนิ-ถอนเงนิ-กูย้มีเงนิ-
บรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย เป็นงานบรกิารหลกัของ
และพสัดุภณัฑ ์เป็นงานบรกิารหลกัของ
 2. สว่นบรกิารรอง (Min
อาทเิชน่ งานบรกิารรบัประกนั
สุขภาพและป้องกนัโรค เป็นงานบรกิารรองของโรงพยาบาล
 3. สว่นสนบัสนุนทรพัยากร 
อาทเิชน่ งานการเงนิ งานบุคคล งา
ขององคก์าร ฯลฯ 
 4. สว่นพฒันาองคก์าร (Development Sector)
 5. สว่นบรหิารจดัการ (Management Sector) 
งานที�ดแูล เชน่ งานนโยบายและ
การตลาด งานกฎหมายและการทาํสญัญา
 ดงัภาพที� 6 

ภาพที� 6
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(Main/Primary Service Sector) ขององคก์าร อาทเิชน่ งานบรกิาร
-ชดใชก้ารกูย้มีเงนิ เป็นงานบรกิารหลกัของ
เป็นงานบรกิารหลกัของโรงพยาบาล; งานบรกิารรบัสง่จดหมาย

และพสัดุภณัฑ ์เป็นงานบรกิารหลกัของที�ทาํการไปรษณีย ์เป็นตน้ 
inor/Secondary Service Sector) หรอืบรกิารเสรมิ

อาทเิชน่ งานบรกิารรบัประกนัสุขภาพ เป็นงานบรกิารรองของธนาคาร; 
สุขภาพและป้องกนัโรค เป็นงานบรกิารรองของโรงพยาบาล เป็นตน้ 

ทรพัยากร 5Ms ใหก้บังานบรกิาร (Resources Supporting Sector) 
การเงนิ งานบุคคล งานพสัดุ งานซ่อมบาํรุง งานสนบัสนุนเทคโนโลยี

(Development Sector) เชน่ งานพฒันาคุณภาพ
(Management Sector) ซึ�งสาํนกัผูอ้าํนวยการ

นโยบายและแผน งานขอ้มลูขา่วสาร งานเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ งาน
านกฎหมายและการทาํสญัญา เป็นตน้ 

6 โครงสรา้งองคก์ารที�เป็นมาตรฐานทั �วไป 
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อาทเิชน่ งานบรกิาร
องธนาคาร; งาน

งานบรกิารรบัสง่จดหมาย

หรอืบรกิารเสรมิขององคก์าร 
 งานบรกิารสง่เสรมิ

(Resources Supporting Sector) 
เทคโนโลย/ีวชิาการ 

คุณภาพองคก์าร ฯลฯ 
ซึ�งสาํนกัผูอ้าํนวยการองคก์าร เป็นสว่น

งานขอ้มลูขา่วสาร งานเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ งาน
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  โครงสรา้งองคก์ารนี$ สามารถนําไปใชไ้ด ้ ทั $งในภาครฐัระดบัรฐับาล กระทรวง กรม 
สาํนกั กอง หน่วยงาน และ ในภาคเอกชน หรอื NGO  
 ขอยกตวัอยา่ง กลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที� หลกั ในโรงพยาบาล มาเพื�อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจที�ชดัเจนขึ$น โดยสามารถกําหนดเป็นกลยทุธต์่างๆไดม้ากมาย ตามงานหลกั 
ทั $งหลายของโรงพยาบาล อาทเิชน่:- 
 1. กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพ “งาน” ของโรงพยาบาล  
   ในงานดงัต่อไปนี$ 
  1.1 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย 
  1.2 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ 
  1.3 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 
  1.4 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยนอก 
  1.5 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยใน 
  1.6 งานบรกิารดา้นทนัตกรรม 
  1.7 งานบรกิารดา้นเภสชักรรม 
  1.8 งานบรกิารดา้นการวนิิจฉยัโรค (X-ray, Laboratory, Scope) 
      ฯลฯ 
 2. กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล 
  การพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล จาํแนกได ้3 กลุม่ คอื 
  2.1 การพฒันางานวจิยัในงานประจาํ เพื�อการพฒันางานที�ทาํอยูเ่ป็นประจาํ (ทาํอยู่
ทุกวนั) ทั $งหลายของโรงพยาบาล ใหด้ ี และ มปีระสทิธภิาพยิ�งๆขึ$น โดยใชม้าตรฐานทาง
วชิาการของแต่ละสาขาวชิาชพีเป็นพื$นฐาน ใหเ้กดิ Continuous Working Improvement: 
CWI โดยวดัผลที�ผูม้ารบับรกิารหรอืผูป้ว่ยเป็นหลกั ซึ�งในปจัจุบนั ใชช้ื�อวา่ การทาํงานประจาํ
สูก่ารวจิยั (Routine to Research) โดยสามารถทาํได ้“ทุกงาน” ตลอดเวลา และ ตลอดไป 
  Routine to Research หรอื R2R เป็นคาํที�บญัญตัขิึ$นโดย ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช 
แปลตรงๆวา่ งานประจาํสูง่านวจิยั โดยมหีลกัคดิและวตัถุประสงคว์า่ เป็นการใชข้อ้มลูและ
ประสบการณ์จากการ “ทาํ” งาน ในการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน มุง่ให้
งานประจาํ (Routine work/task) ที�มกัจะเป็นงานที�น่าเบื�อ กลายเป็นงานสรา้งความรู ้ เป็น
งานที�มคีุณคา่ ยิ�งทาํงานมานานกย็ิ�งมปีญัญา ยิ�งมคีวามรู ้มากขึ$นเรื�อยๆ เกดิความภาคภมูใิจ
ในงาน ดว้ยการทาํใหก้ารทาํงานประจาํนั $น เป็นผลงานวจิยั  
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   R2R จงึเป็น “เครื�องมอื (Tool)” ที�ทรงคุณคา่ ในการพฒันา “ทุนมนุษย ์ (Human 
Capital)”เพื�อพฒันางานขบัเคลื�อนองคก์ารสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (Learning Organization: 
LO) อยา่งมั �นคงและยั �งยนื 
  แต่การใชค้าํวา่ “งานประจาํ” ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ R2R เป็นงานธรรมดาๆทั �วไป 
เป็นงานที�ไมส่าํคญัมากนกั นกัวชิาการ/นกัวจิยั จํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง นกัวชิาการ/
นกัวจิยั ในสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั จงึมกัจะนํา R2R ไปใชใ้นการพฒันางาน
ดา้น Back office ขององคก์าร เชน่ หน่วยงานในสาํนกังานคณบด/ีอธกิารบด ี ของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ฯลฯ เนื�องจากนกัวชิาการ/นักวจิยัเหลา่นั $น มคีวามเชื�อและยดึมั �นถอืมั �น
ใน Research Methodology ตามที�ตนไดป้ฏบิตัสิบืต่อๆกนัมา จงึมุง่ทาํวจิยัในงานที�วงการ
ทางวชิาการของตนสนใจและใหค้วามสาํคญั ซึ�งจะนําไปสูค่วามกา้วหน้าในตําแหน่งทาง
วชิาการของตน โดยละเลยประโยชน์ที�ผูร้บับรกิารและประชาชนจะไดร้บัจากผลการวจิยั 
  สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ซึ�งเป็นองคก์รหลกัในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน และ พฒันางานวจิยัของชาต ิ ตระหนกัถงึคุณคา่และความสาํคญัของ R2R ที�
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิจงึปรบัปรุงคาํแปล R2R จาก “งานประจาํ
สูง่านวจิยั” มาเป็น “การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั” 
  2.2 การพฒันางานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ (Excellence Research) เพื�อ
การพฒันางานทั $งหลายของโรงพยาบาลใหม้มีาตรฐานดเียี�ยมระดบัสากล ซึ�งมกัจะรว่มมอื
รว่มใจกบัมหาวทิยาลยัชั $นนํา หรอื สถาบนัจากต่างประเทศ โดยมกีารดาํเนินงานในระยะยาว 
  2.3 การพฒันางานวจิยัเพื�อความเป็นตวัแบบระดบัชาต ิ (National Role Model 
Development Research) เพื�อการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model 
Development) ในงานทั $งหลายของโรงพยาบาล ใหเ้ป็นตวัแบบระดบัชาต ิ ที�วงการทาง
วชิาการ และ วงการทางวชิาชพี ใหก้ารยอมรบั ซึ�งในขณะนี$ยงัมน้ีอย จงึเป็นโอกาสในการ
พฒันาของโรงพยาบาลทั $งหลาย 
 3. กลยทุธก์ารพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล ทั $งระบบงานบรกิาร ระบบงาน
สนบัสนุนทรพัยากร ระบบพฒันางานบรกิาร/หน่วยงาน และ ระบบงานบรหิารจดัการ โดยมุง่
ไปที�การพฒันา “งานบรกิาร” เป็น First Priority แต่ในการบรหิารนั $น การพฒันาระบบงาน 
เป็นภารกจิหลกัที�สาํคญั ที�ตอ้งทาํเป็นกจิกรรมแรกของทุกงาน 
 4. กลยทุธก์ารพฒันางานพสัดุของโรงพยาบาล  
 5. กลยทุธก์ารพฒันางานการเงนิของโรงพยาบาล  
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 6. กลยทุธก์ารพฒันารายไดข้องโรงพยาบาล 
 7. กลยทุธก์ารพฒันาคนของโรงพยาบาล  
 8. กลยทุธก์ารพฒันาผูนํ้าของโรงพยาบาล 
 9. กลยทุธก์ารพฒันางานซ่อมบาํรุงของโรงพยาบาล 
 10. กลยทุธก์ารพฒันางานขอ้มลูขา่วสารของโรงพยาบาล 
 11. กลยทุธก์ารพฒันางานตดิต่อสื�อสารของโรงพยาบาล 
 12. กลยทุธก์ารพฒันางานการตลาดของโรงพยาบาล 
 13. กลยทุธก์ารพฒันางานประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล 
 14. กลยทุธก์ารพฒันา/ลดการสญูเสยีในกระบวนการทาํงานของโรงพยาบาล  
 15. กลยทุธก์ารพฒันางาน/ลดตน้ทุน ของโรงพยาบาล  
     ฯลฯ 
 กลยทุธใ์นขอ้ 4-15 สามารถแตกประเดน็ และ หวัขอ้ ไดอ้กีมากมาย ตามลกัษณะของ
แต่ละงาน ในแต่ละโรงพยาบาล และ/หรอื ตามความตอ้งการของผูบ้รหิารโรงพยาบาล และ/
หรอื ตามเงื�อนไข/ขอ้จาํกดั ต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาล 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational-level Strategy)  
 กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร เป็นกลยทุธข์องหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิ เพื�อนํากลยุทธต์่างๆ ของ
กลยทุธห์ลกัขององคก์ารหรอืองคก์ารบรหิารสงูสุด ของกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และ ของกลยทุธ์
ระดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที� หลกั ลงสูก่ารปฏบิตั ิแบง่ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. กลยทุธด์า้นการวจิยัและพฒันา (Research and Development Strategy) เป็นการ
คน้ควา้หาวธิผีลติสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่ที�มคีุณภาพ และ/หรอื มปีระสทิธภิาพ ที�ดกีวา่ ซึ�งจะ
เป็นหน้าที�ของฝา่ยวชิาการหรอืฝา่ยพฒันา ขององคก์าร 
 2. กลยทุธด์า้นการพฒันาวธิกีารปฏบิตั ิ (Operational Improvement Strategy) เป็น
การคดิคน้กลยทุธเ์พื�อควบคุมและพฒันากระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร ไดแ้ก่ การ
ควบคุมคา่ใชจ้า่ยและทรพัยากรที�ใช ้(Inputs) และ การจดัการกระบวนการผลติ (Processes) 
ซึ�งจะเป็นหน้าที�ของฝา่ยผลติและฝา่ยปฏบิตักิาร ซึ�งสามารถดาํเนินการดวัย R2R ได ้
 3. กลยทุธด์า้นการเงนิ (Financial Strategy) เป็นกลยทุธท์ี�เน้นความคุม้คา่ในการ
ลงทุนก่อนที�จะตดัสนิใจดาํเนินงาน และ การประเมนิผลสถานะทางการเงนิในขณะที�
ดาํเนินงานเพื�อการปรบัแผนที�จะดาํเนินการต่อไป ซึ�งจะเป็นหน้าที�ของฝา่ยคลงั หรอื ฝา่ย
บญัช-ีการเงนิ 
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 4. กลยทุธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธก์ารตลาด เชน่ 
การกําหนดราคา การหาตลาด การขยายตลาด การสง่เสรมิการตลาด ฯลฯ ซึ�งจะเป็นหน้าที�
ของฝา่ยขายหรอืฝา่ยการตลาด 
 5. กลยทุธด์า้นทรพัยากรบุคคล (Hunan Resource Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธ์
การจดัการทรพัยากรบุคคล เพื�อเพิ�มขดีความสามารถขององคก์ารในทุกดา้น เชน่ Leadership 
Development การพฒันาผูนํ้า R2R การบรหิารคนเก่ง (Talent Management) การพฒันา
ทมีงาน การพฒันาความผกูพนัธต์่อองคก์าร (Organizational Engagement) การพฒันา 
Happy Workplace ซึ�งจะเป็นหน้าที�ของฝา่ยบุคคลหรอืฝา่ยทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร 
 6. กลยทุธด์า้นการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน (Information 
Supporting System Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธใ์นการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร เพื�อ
สนบัสนุนและเพิ�มขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ และการดาํเนินงาน ขององคก์าร ใน
ทุกๆดา้น เชน่ การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ (Decision Support System: DSS) 
การพฒันาระบบการจดัการความรู ้ (Knowledge Management: KM) ซึ�งจะเป็นหน้าที�ของ
ฝา่ยขอ้มลูขา่วสาร ฝา่ยพฒันา และฝา่ยแผนงาน ขององคก์าร ในการรว่มกนัดาํเนินการ 
 ในการดาํเนินงานกําหนดกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารนั $น มุง่เป้าหมายสาํคญัไปที� การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสุด ดงันั $น ทุกหน่วยปฏบิตักิาร 
จะตอ้งจดัสว่นประสมทางกลยทุธ ์ (Strategic Mixed) ทั $ง 4 ดา้น ของตน ที�กลา่วมาแลว้ คอื 
กลยทุธส์รา้งความแตกตา่ง (Differentiation Strategy) ที�ด ี ในมุมมองของลกูคา้ กลยทุธก์าร
เป็นผูนํ้าดา้นราคา/ตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) ที�ตํ�ากวา่คูแ่ขง่ ในคุณภาพระดบั
เดยีวกนั กลยทุธก์ารเคลื�อนไหวรวดเรว็ (Rapid Response Strategy) กวา่คูแ่ขง่ และ กล
ยทุธก์ลุม่เป้าหมายเฉพาะ (Niche Market Strategy) ใหอ้อกมาเป็นกลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิาร 
ที�จะนําไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่ว ที� Practical เหมาะสมพอด ี และ มปีระสทิธภิาพสงู เป็นกล
ยทุธใ์นเชงิการปฏบิตัใิหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั กลยทุธท์ี�เน้นเป็นพเิศษ คอื กล
ยทุธก์ารเพิ�มความพงึพอใจของลกูคา้ โดยมุง่ที� The Moment of Truth คอื จุดที�ผูป้ฏบิตั/ิผู้
ใหบ้รกิาร สมัผสักบัลกูคา้ คอื ณ สถานที�และเวลาในขณะที�ใหบ้รกิาร เป็นสาํคญั 
 ขอยกตวัอยา่ง กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารในโรงพยาบาล ที�สามารถกําหนดขึ$นตามบรกิาร
ทั $งหลายของโรงพยาบาล อาทเิชน่ :- 
 1. กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพงานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยของโรงพยาบาล  
 2. กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพงานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
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 3. กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล 
 4. กลยทุธก์ารพฒันาผลงานวชิาการของโรงพยาบาล 
 5. กลยทุธก์ารพฒันา R2R2E (Routine to Research to Excellence) 
 6. กลยทุธก์ารพฒันารปูแบบการดาํเนินงานของโรงพยาบาล (Model Development)   
 7. กลยทุธก์ารพฒันางานโรงพยาบาลดว้ยเครอืขา่ยชุมชน  
 8. กลยทุธก์ารบรูณาการเพื�อการพฒันาที�ย ั �งยนื  
 9. กลยทุธก์ารพฒันาผูนํ้าที�ไมข่าดตอน 
     ฯลฯ 
 จากนี$ ทุกๆหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จะตอ้งนํากลยุทธท์ี�ตนรบัผดิชอบ ไปจดัทาํแผนงาน/
โครงการ และ แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม ในการนํา
กลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ(Strategic Implementation)  

 

 การเขียนแผนยทุธศาสตร ์
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ไดจ้ดัทาํแบบฟอรม์การเขยีนแผน
ยทุธศาสตร ์และ แผนปฏบิตัริาชการตามนโยบายของรฐับาล ของสว่นราชการทั $งหลาย ดงันี$ 
 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Goal 4

Goal 3

Goal 2

Goal 1 Objective 1

Objective 1
2

Objective 1 
2

Objective 1
2
3

Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Action
Plan
1.    A
2.    B
3.    C
4.    D
Action
Plan
5.    E
6.    F
7.    G

Action
Plan
8.    H
9.     I
10.   J

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

การพัฒนาองค์การ

การวางแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

KPI

ตามแนวทางของ กพร.

 
 

ภาพที�  7 แผนยทุธศาสตร ์และ แผนปฏบิตัริาชการ ของสว่นราชการ  
ตามนโยบายของรฐับาล  
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แผนยทุธศาสตร ์ของ........................................................     ปี 2561-2564 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี� 1. ..................................................................... 

เป้าประสงค ์
(Goal) ตวัชีbวดั ข้อมูล

ฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธ ์

(Strategy) 
หน่วยงานที�
รบัผิดชอบ 

2561  2562  2563  2564  

1. ........                          

                           

2. ........                          

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี�.2.......................................................................................... 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) ตวัชีbวดั ข้อมูล

ฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธ ์

(Strategy) 
หน่วยงานที�
รบัผิดชอบ 

2561  2562  2563  2564  

1. ........                          

                           

2. ........                          
 

 ขอนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2555-2558 ของรฐับาล ในนโยบายที� 8 
การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี มาเป็นตวัอยา่งของการใชภ้าษา ในการเขยีนนโยบาย 
(Policy) เป้าประสงคเ์ชงินโยบาย (Goal) เป้าหมาย/ตวัชี$วดั (Key Performance Indicators: 
KPI) กลยทุธ/์วธิดีาํเนินการ (Strategy) แผนงาน/โครงการ (Plan/Project) ระยะเวลา และ 
หน่วยงานรบัผดิชอบ ดงันี$ 
 รฐับาลจะพฒันาระบบการบรหิารงานภาครฐั เพื�อใหส้ว่นราชการและหน่วยงานของรฐัมี
ความพรอ้มและกําลงัคนที�มขีดีความสามารถในการปฏบิตังิาน เพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล มคีวามคุม้คา่ โปรง่ใส และเกดิความเป็น
ธรรมในการใหบ้รกิารสาธารณะ สง่เสรมินโยบายการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น เพื�อสามารถใหบ้รกิารสาธารณะที�ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และจะปฏริปูกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรมทั $งระบบ ใหม้คีวาม
ทนัสมยั ภายใตห้ลกันิตธิรรม และ ความเสมอภาค สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
ดาํเนินนโยบายสาธารณะและรว่มในกระบวนการยตุธิรรม ภายใตห้ลกัการยตุธิรรมชุมชน 
พรอ้มทั $งสง่เสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารจากทางราชการ และสื�อสาธารณะ
ทุกประเภทไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รวดเรว็ ถูกตอ้ง ทั �วถงึ และ เป็นธรรม เพื�อใหเ้กดิการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิที�ด ี 
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 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
 เป้าประสงคเ์ชงินโยบาย 
  8.1.1 ระบบการบรหิารงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพ และมธีรรมาภบิาล 
ไดร้บัความเชื�อมั �นศรทัธาจากประชาชน 
 เป้าหมาย / ตวัชี$วดั 
  1.) ระบบการบรหิารงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ 
   1.1) หน่วยงานของรฐัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 สามารถยกระดบัคุณภาพ มาตรฐาน 
และ ธรรมาภบิาล ในการบรหิารจดัการ 
   1.2) รอ้ยละความเชื�อมั �นศรทัธาของประชาชนที�มตี่อภาครฐั เพิ�มขึ$น ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 10 
   1.3) คา่ดชันีสภาวะธรรมาภบิาลของประเทศไทย เพิ�มขึ$น ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 
   1.4) ประชาชนไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร
และการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
  2.) บุคลากรภาครฐัมขีดีความสามารถสงูขึ$น มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถ
ปฏบิตังิานได ้อยา่งมอือาชพี ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตัริาชการ 
 นโยบาย 
 พฒันาระบบราชการอยา่งต่อเนื�อง เน้นการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นระดบัชาตอิยา่งมี
วสิยัทศัน์และมุง่ผลสมัฤทธิ _ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ ซึ�งจะทาํใหบ้ทบาทและภารกจิของหน่วยงานภาครฐั มคีวามกระชบั มปีระสทิธ ิ
ภาพ มคีวามคุม้คา่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั $งการดแูลพื$นที�การปฏบิตัริาชการตามอาํนาจ
หน้าที�ปกต ิ และ การปฏบิตัริาชการตามระเบยีบวาระงานพเิศษ พรอ้มรบัการเปลี�ยนแปลง 
และ เกดิประโยชน์สงูสุดกบัการบรกิารประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 กลยทุธ ์/ วธิกีาร 
 1. พฒันาระบบราชการใหม้คีวามทนัสมยั โดยเน้นการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการวางแผน การตดัสนิใจ และ การตดิตามประเมนิผล โดย
คาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของประชาชน 
 2. ปรบัปรุงบทบาทภารกจิของหน่วยงานภาครฐัใหม้คีวามกระชบั มคีวามคุม้คา่ มี
ความคลอ่งตวั และ ตอบสนองต่อการปฏบิตัริาชการ 
 แผนงาน/โครงการ 
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  โครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
 ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 
 หน่วยงานรบัผดิชอบ 
  สาํนกันายกรฐัมนตร ีโดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
 ผลสรปุของการวางแผนงาน คอื ไดแ้ผนการทาํงาน ที�แน่นอน ชดัเจน สามารถ
นําไปใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ อยา่งมั �นใจได ้
 จากนี$ ทุกๆหน่วยงาน จะตอ้งนําแผนงาน/โครงการ และ แผนปฏบิตักิาร ไปปฏบิตั ิซึ�ง
เป็นขั $นตอนที�สาํคญัยิ�งของการบรหิาร และ เป็นขั $นตอนที� “ยาก” กวา่ การวางแผน หลายเทา่ 
 
III. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) 
 

  การดาํเนินงานตามแผน คอื กระบวนการนําสิ�งที�กําหนดไวใ้นแผนงาน ไปดาํเนินการ
ใหเ้กดิประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพสงูสุด (Implementing is a working process to run 
the activities in a plan for the highest effective & efficiency outcomes) 
 จากความหมายนี$   การดาํเนินงานตามแผน มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื 
 1. การดาํเนินงานตามแผน เป็นการปฏบิตังิานในพื$นที�จรงิ ภายใตส้ภาวะการณ์ที�เป็น
จรงิ จงึไมใ่ชส่ิ�งที�จะมาทาํกนัเลน่ๆ ตอ้งกระทาํอยา่งตั $งใจ จรงิใจ และ สุดความสามารถ 
 2. การดาํเนินงานตามแผน จะปฏบิตัติามสิ�งที�กําหนดไวใ้นแผนงาน ทั $งที�เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ ที�เป็นความหมาย เป้าหมาย คา่นิยม วฒันธรรมขององคก์ร/พื$นที�
ปฏบิตังิาน แมจ้ะมไิดร้ะบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในแผนงานกต็าม 
 3. การดาํเนินงานตามแผน มุง่ใหไ้ดป้ระสทิธผิลสงูสุด คอื ไดผ้ลงานสงูที�สุด ตาม
ศกัยภาพของทรพัยากรและเวลาที�มอียู ่
 4. การดาํเนินงานตามแผน มุง่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด คอื ใหไ้ด ้“ผลกําไร”มากที�สุด 
ตามจาํนวนทรพัยากร และ เวลา ที�ใชไ้ป 
 5. การดาํเนินงานตามแผน เป็นกระบวนการซึ�งมกีารเคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา ตาม
ปจัจยัต่างๆที�จะมามผีล จงึสามารถเปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพที�เป็นจรงิไดอ้ยูเ่สมอ   
  การดาํเนินงานตามแผน เป็นการปฏบิตัจิรงิ ที�จะมผีลงานปรากฏออกมา ตามที�ได้
กําหนดและตั $งใจไว ้ ไมใ่ชเ่พยีงลมปากหรอืคาํพดูวา่ “จะทาํ” จงึถอืวา่ การดาํเนินงานตาม
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แผน เป็นสิ�งสาํคญัที�สุด ในการ “ทาํ” งาน เป็นศูนยร์วมใจของการบรหิาร (Managing 
Centered) เพราะการบรหิารนั $น มุง่ที� “งาน” เป็นหลกั ใหง้านนั $นมผีลการดาํเนินงานสงูที�สุด 
ดงันั $น การบรหิารใดจะไดผ้ลดเีพยีงใดนั $น จะวดัไดจ้าก  “การดาํเนินงานจรงิ” นั �นเอง และ ยงั
เป็นสิ�งที�จะวดัความสามารถในองคร์วมของผูบ้รหิาร และ ผูป้ฏบิตังิาน วา่ จะมเีพยีงใด ทั $ง
ความสามารถในการวเิคราะหส์ภาวการณ์ การลงมอืปฏบิตั ิ การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ที�
เกดิขึ$น การตดัสนิใจ การจงูใจ การเจรจาต่อรอง การประเมนิผล การนําผลที�ไดไ้ปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ ซึ�งจะเกดิขึ$นตลอดระยะเวลาที�ดาํเนินงานจรงิ ตามแผนงาน ที�ไดกํ้าหนดไว ้
 

 หลกัในการดาํเนินงานตามแผน 
 ม ี 8 ประการ ดงัต่อไปนี$ 
 1. ผูด้าํเนินงานตามแผนตอ้งเขา้ใจแผนงานที�จะดาํเนินการ อยา่งถ่องแท ้ทุกแง ่ทุกมุม 
 2. ใหค้วามสาํคญักบัการเตรยีมการ ก่อนเริ�มตน้ดาํเนินงาน ใหม้คีวามพรอ้มที�สุด คอื 
  2.1 การเตรยีมผูบ้รหิารแผนงาน ใหรู้ ้ เขา้ใจ และสามารถบรหิารแผนงานได ้ อยา่ง
แทจ้รงิ ดว้ยความมั �นใจ 
  2.2 การเตรยีมผูป้ฏบิตังิาน ใหรู้ ้ เขา้ใจ สามารถปฏบิตักิจิกรรมตามที�กําหนดไวใ้น
แผนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด และสามารถแกป้ญัหาที�อาจจะ
เกดิขึ$น ไดอ้ยา่งคลอ่งตวั แนบเนียน รวมทั $งสามารถปรบัเปลี�ยน ปรบัปรุง การปฏบิตั ิ ให้
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  2.3 การเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้ ที�จาํเป็นในการปฏบิตังิาน ให้
พรอ้มมลู สามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้น สมบรูณ์ ทนัททีี�ตอ้งการ 
  2.4 การเตรยีมสิ�งสนบัสนุนการปฏบิตังิาน เชน่ สถานที� สิ�งอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ฯลฯ ใหเ้อื$อ สง่เสรมิ และสนบัสนุน การปฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิความรูส้กึที�ดตี่อการ
ทาํงาน ตั $งแต่เริ�มแรก 
 3. ตดิตามอยา่งใกลช้ดิในระยะแรกๆของการปฏบิตังิาน เพื�อสรา้งเสรมิความเขา้ใจที�
ถูกตอ้ง เพิ�มขวญัและกําลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน ป้องกนัความผดิพลาด และความเสยีหายที�อาจ
เกดิขึ$น แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะที�ใหเ้กยีรต ิ ใหอ้สิระในความคดิและการกระทาํ แก่
ผูป้ฏบิตังิาน 
 4. ใชอ้ทิธบิาท 4 ไดแ้ก่ ฉนัทะ คอื รกัในงานที�ทาํ รกัที�จะทาํใหง้านนั $น “สาํเรจ็”; วริยิะ
คอื พากเพยีร บากบั �น มานะ พยายาม มุง่มั �น ในการทาํงานอยา่งทุม่เท สุดความสามารถ; 
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จติตะ คอื เอาใจใส ่ตดิตามงานอยา่งต่อเนื�อง จนเสรจ็สิ$นสมบรูณ์; และ วมิงัสา คอื หมั �น
ทบทวนสิ�งที�ไดท้าํไปแลว้ นําขอ้ดขีอ้เสยีที�ไดร้บั มาปรบัปรุง/พฒันาการทาํงานใหด้ยีิ�งๆ ขึ$น 
 5. ไมเ่ปลี�ยนแปลงการดาํเนินงานบอ่ยเกนิไป ถา้จะเปลี�ยนแปลงอะไร ตอ้งใหเ้วลาแก่
ผูป้ฏบิตังิานในการปรบัเปลี�ยนนั $นๆ อยา่งเพยีงพอ 
 6. ใหม้กีารทาํงานเป็นทมีเดยีวกนั (Working as A Team) ขององคก์าร ไมแ่ยกตวัมา
ทาํตามลาํพงั เพื�อการรวมพลงัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหเ้ป็นหนึ�งเดยีว มุง่สูค่วามสาํเรจ็ของการ
ดาํเนินงานรว่มกนั ของทั $งองคก์าร 
 7. จดัระบบการตดิต่อสื�อสาร ใหร้วดเรว็ ทั �วถงึ ถูกตอ้ง เพยีงพอ และ ทนัเวลา 
 8. ตอ้งควบคุมใหเ้ป็นไปตาม “เวลา” ที�กําหนดไว ้อยา่งเครง่ครดั 
 

 กิจกรรมหลกัของการดาํเนินงานตามแผน 
 ม ี3 กจิกรรม ตามระยะเวลา คอื 
 1. การเตรยีมการก่อนเริ�มดาํเนินงาน 
 2. การดาํเนินงาน 
 3. การสรุปผลการดาํเนินงาน 
 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี$ 
 

  ระยะการเตรียมการก่อนดาํเนินงาน (Preparing phase) 
 เริ�มตน้ เมื�อแผนงานไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจแลว้ จนถงึ กําลงัจะลงมอืดําเนินงาน มี
กจิกรรมที�สาํคญั 8 กจิกรรม คอื 
 1. การมอบหมาย/แต่งตั $ง ผูร้บัผดิชอบแผนงาน  
  1.1 ควรอยา่งยิ�ง ที�จะทาํคาํสั �งแต่งตั $ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูม้อีาํนาจ อยา่ง
น้อย คอื จากหวัหน้าหน่วยงาน 
  1.2 ควรจะมผีูร้บัผดิชอบมากกวา่ 1 คน แบง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั และ ผูร้บัผดิชอบ
รอง เพื�อมใิหเ้กดิความเสยีหาย ถา้ตอ้งมกีารเปลี�ยนแปลงตวัผูร้บัผดิชอบ ในระหวา่งการ
ดาํเนินงาน 
  1.3 ระบุหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และ ใหห้วัหน้าหน่วยงานนั $น เป็นผูร้บัผดิชอบ
แผนงานและการดาํเนินงานตามแผน โดยตําแหน่ง และระบุอยูใ่นคาํสั �งแต่งตั $งดว้ย ดงันั $น ไม่
วา่จะมกีารเปลี�ยนแปลงตวัหวัหน้าหน่วยงานประการใดกต็าม ผูท้ี�มาเป็นหวัหน้าหน่วยงาน
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คนใหมน่ั $น กจ็ะตอ้งเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบแผนงานและการดาํเนินงานตามแผนงานที�วางไว ้
ตลอดไป จนกวา่จะมคีาํสั �งเปลี�ยนแปลง  
 2. การวเิคราะหแ์ผนงาน โดยผูร้บัผดิชอบ ใหรู้แ้ละเขา้ใจแผนงานอยา่งลกึซึ$ง ทุกแงทุ่ก
มุม กจิกรรมนี$จะงา่ยขึ$น ถา้ผูร้บัผดิชอบแผนงานไดม้ามสีว่นรว่มใน “การวางแผนงาน” ตั $งแต่
ในระยะแรกๆ 
 3. การคดัเลอืกทมีงาน เพื�อบรหิารจดัการแผนงานนั $น โดย “ผูร้บัผดิชอบ”เป็นผู้
คดัเลอืก ทาบทาม กบัผูท้ี�จะมารว่มทมี แลว้ควรมคีาํสั �งแต่งตั $งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูบ้รหิารหน่วยงานดว้ย เพื�อเป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูท้ี�จะมาเป็นทมีงาน ใหเ้ป็นที�รบัรูแ้ละ
ยอมรบัโดยทั �วกนั และ ยงัเป็นการมอบหมายหน้าที�ความรบัผดิชอบอยา่งเป็นทางการ ใหก้บั
ผูท้ี�จะมาเป็นทมีงานดว้ย แลว้ทมีงานนั $น จะมาชว่ยกนัวางระบบและวธิกีาร ในการ
ดาํเนินงาน และ การบรหิารจดัการงานที�ไดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง
ชดัเจน ทาํใหม้ั �นใจไดว้า่ แผนงานและการดาํเนินงานตามแผนงานนั $นๆ จะสาํเรจ็อยา่งมี
ประสทิธภิาพสงู ไดอ้ยา่งแน่นอน  
 4. การวางแผนปฏบิตักิารของทมีงาน ใหช้ดัเจน แน่นอน และ วเิคราะหผ์ูร้บัผดิชอบแต่
ละคนในทมีงานของเรา วา่ มคีวามรู ้ความสามารถ เพยีงพอที�จะทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายได้
อยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพสงู หรอืไม่ ทั $งความรู ้ ความสามารถรายบุคคล ที�จะตอ้งรู ้ และ 
ทกัษะที�สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัทมีงานที�ด ีถา้ยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งรบีดาํเนินการพฒันาบุคคล
นั $นอยา่งตรงจุด และไดผ้ลด ีในทนัท ี
 5. การจดัเตรยีมพสัดุและเงนิ ที�จะตอ้งใชใ้นการดําเนินงาน ใหพ้รอ้ม ทั $งจาํนวน 
คุณภาพ และ สามารถนํามาใชไ้ดท้นัททีี�ตอ้งการ 
 6. การประสานงาน กบับุคคลหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใหรู้ ้ เขา้ใจ และ สามารถให้
ความรว่มมอืในการดาํเนินงาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และ ทนัเวลา 
 7. การประชาสมัพนัธ ์ ใหก้ลุม่เป้าหมายและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ไดรู้ ้ และ เกดิทศันคตทิี�ดตี่อ
การดาํเนินงานตามแผนงาน นําไปสูก่ารใหค้วามรว่มมอืที�ดใีนการดาํเนินงานนี$ และงานที�
เกี�ยวขอ้ง ในโอกาสต่อๆไป ทั $งทางตรงและทางออ้ม 
 8. การทดลองปฏบิตัหิรอืการซอ้มปฏบิตั ิ ก่อนดาํเนินงานจรงิ เป็นสิ�งที�ดมีาก ถา้
สามารถจดัใหม้ขีึ$นได ้ ตามคาํกลา่วที�วา่ “สบิปากวา่ ไมเ่ทา่ตาเหน็ สบิตาเหน็ไมเ่ทา่มอืคลาํ 
สบิมอืคลาํยงัไมเ่ทา่ลงมอืทาํเอง”  
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 การทดลองปฏบิตัหิรอืการซอ้มปฏบิตัก่ิอนดาํเนินงานจรงินั /น จะชว่ยใหท้มีงานและผูท้ี�
เกี�ยวขอ้ง เกดิความรู ้ความเขา้ใจ มคีวามชาํนาญ และ สามารถประสานการดาํเนินงานให้
เหมาะสมและราบรื�นไดม้ากขึ$น 
 

 ทกัษะที�จาํเป็นสาํหรบัทีมงาน 
 ในการดาํเนินงานตามแผนงานนั $น ถา้ทาํโดยลาํพงัเพยีงคนเดยีว กจ็ะไมยุ่ง่ยากนกั แต่
ในสภาพความเป็นจรงิของการทาํงานทั $งหลายนั $น จาํเป็นตอ้งปฏบิตัโิดยบุคคลหลายๆคน 
ดงันั $น จงึตอ้งมกีารทาํงานรว่มกนัเป็นทมี และเพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูในการทาํงาน  
ผูป้ฏบิตังิานทุกคนจงึสมควรอยา่งยิ�ง ที�จะตอ้งรูแ้ละมทีกัษะ (Skills) ที�สาํคญัและจาํเป็น
สาํหรบัทมีงานที�ด ี21 ประการ ดงัต่อไปนี$ 
 1. ทกัษะการประชุมที�มปีระสทิธภิาพ (Effective Meeting) 
 2. ทกัษะการระดมความคดิ (Brainstorming) 
 3. ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ (Conflict Management) 
 4. ทกัษะการเป็นผูนํ้า (Leader) การใชภ้าวะผูนํ้า (Leadership) อยา่งแนบเนียน สงา่
งาม มปีระสทิธภิาพ และ ทกัษะการเป็นผูต้าม (Follower) ที�ด ี
 5. ทกัษะการตดิต่อสื�อสาร (Communication) 
 6. ทกัษะการประสานงาน (Coordinating) 
 7. ทกัษะการจงูใจ (Motivation) 
 8. ทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving) 
 9. ทกัษะการสรา้งทมี (Team Building) 
      10. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (Team Working) 
      11. ทกัษะการสรา้ง เพิ�ม และเสรมิ พลงั (Empowerment) 
      12. ทกัษะการบรหิารเวลา (Time Management) 
      13. ทกัษะการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 
      14. ทกัษะการบรหิารความเครยีด (Stress Management) 
      15. ทกัษะการบรหิารการเปลี�ยนแปลง (Change Management) 
      16. ทกัษะการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
      17. ทกัษะการบรหิารโครงการ (Project Management) 
      18. ทกัษะการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูและขา่วสาร (Analysis & Synthesis of 
Data and Information) 
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      19. ทกัษะการบรหิารคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ อยา่งต่อเนื�อง (Quality 
Management & Continuous Quality Improvement: CQI) 
      20. ทกัษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
      21. ทกัษะการบรหิารและการพฒันาตนเอง (Self Management & Self Improvement) 
    ฯลฯ 
 สมาชกิของทมีงาน ผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงาน “ทุกคน” ควรอยา่งยิ�งที�จะตอ้งฝึกฝนให้
สามารถปฏบิตัทิกัษะที�กลา่วมานี$ ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เชี�ยวชาญ สามารถประยกุต/์ใช ้ ได้
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงู ในทนัท ี ในทุกๆสภาวการณ์ ทกัษะดงักลา่วนี$ เป็น
ทกัษะแบบเดยีวกนักบัทกัษะของผูนํ้าและผูบ้รหิาร จงึกลา่วไดว้า่ การพฒันา“ทมีงานที�ด”ีนั $น 
คอื การพฒันาผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกคน ใหส้ามารถเป็นผูนํ้า ในการนําแผนงาน ไปดาํเนินการ   
 

 ระยะการดาํเนินงาน  (Implementing phase) 
 เริ�มตั $งแต่ ลงมอืทาํกจิกรรมแรก จนถงึ วนั/เวลา ที�สิ$นสุดการดาํเนินงาน มกีจิกรรมที�
สาํคญั 6 กจิกรรม ดงันี$ 
 1. การสรา้งความประทบัใจตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินงาน ในเชงิธุรกจิใชค้าํวา่   “เปิดตวั 
(Opening ceremony)” เพื�อให ้ลกูคา้ (Customers) ไดรู้แ้ละเกดิความสนใจ อยากที�จะมาใช้
บรกิาร และ ใหผู้ป้ฏบิตังิาน (Providers) เกดิความภมูใิจในสิ�งที�ตนเองกําลงัจะปฏบิตั ิ เป็น
การวางรากฐานความรกัในงานที�ทาํ คอื ฉนัทะ ซึ�งจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของการทาํงาน เป็น
บทบาทหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผน 
 2. การปฏบิตังิานตามที�ไดกํ้าหนดไวใ้นแผนงาน ใหไ้ดป้ระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
สงูสุด เป็นบทบาทหน้าที�ของผูป้ฏบิตังิานทุกคน ในการทาํงาน “แต่ละครั $ง” ในแต่ละวนั ให้
ครบถว้นสมบรูณ์ ประกอบดว้ย 4 กจิกรรม คอื 
  2.1 การตรวจสอบความพรอ้มก่อนเริ�มทาํงาน และ ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี หากพบ
ความไมพ่รอ้ม เพื�อใหย้งัคงสามารถดาํเนินการไดใ้นขอบเขตและขอ้จาํกดัต่างๆ โดยมุง่ให้
เกดิผลเสยีน้อยที�สุด ในบางงานอาจตอ้งมกีารตรวจสอบความพรอ้มเป็นระยะๆ ในระหวา่ง
การทาํงานในแต่ละวนั เพิ�มขึ$นดว้ย  
  2.2 การลงมอืปฏบิตัทุิกๆกจิกรรม ดว้ยสตสิมัปชญัญะที�แน่วแน่ มั �นคง และมุง่มั �น 
ใหไ้ดผ้ลด ีไมเ่กดิความเสยีหาย และ มปีระสทิธภิาพ มากที�สุด 
  2.3 การประเมนิผลการดาํเนินงานดว้ยตนเอง (Self Assessment) “ทุกครั $ง” ที�ทาํ 
และนําผลที�ไดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ในการทาํครั $งต่อไป ใหด้ยีิ�งๆ ขึ$น ดว้ยตนเองเป็นคนแรก 
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  2.4 การประเมนิและสรุปผลการดาํเนินงานก่อนเลกิงานในแต่ละเวร/วนั โดยจดัทาํ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรสั $นๆ เทา่ที�จาํเป็น และวางแนวทางการทาํหรอืการดาํเนินงานในวนั/เวร
ต่อๆไป ใหเ้หมาะสม มปีระสทิธผิลด ีและมปีระสทิธภิาพ มากยิ�งๆขึ$น 
 3. การตดิตาม ดแูล สนบัสนุน และชว่ยเหลอื ผูป้ฏบิตังิาน ใหส้ามารถทุม่เทความรู้
ความสามารถและเวลา ใหก้บัการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที� เป็นบทบาทหน้าที�ของผูบ้รหิาร 
และทมีผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผนงาน ประกอบดว้ย 
  3.1 การสนบัสนุนทรพัยากรในการทาํงาน เชน่ คน เงนิ ของ เทคโนโลย ีสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ฯลฯ อยา่งถูกตอ้ง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกสถานที� ถูกคน และก่อใหเ้กดิความรูส้กึที�
ดตี่อการทาํงาน ของทั $งทมีงาน และ ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ทุกคน 
  3.2 การดแูลใหข้วญัและกําลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน ใหรู้ส้กึอบอุน่ใจ มั �นคง เชื�อมั �น และ 
ปลอดภยั 
  3.3 การชว่ยเหลอื ชว่ยแกป้ญัหาที�เกดิขึ$นกบัผูป้ฏบิตังิาน ทั $งเรื�องงานและเรื�อง
สว่นตวั เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิานไมต่อ้งพะวา้พะวน สามารถทุม่เทความรูค้วามสามารถใหก้บัการ
ทาํงาน ไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 4. การควบคุมการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กําหนดไว ้ เป็นบทบาทหน้าที�
รว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารทุกระดบั กบั ผูป้ฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 
  4.1 การควบคุมตนเองของผูป้ฏบิตังิาน (Self-Control) ใหท้าํงานและทาํกจิกรรม
ต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงั ไมป่ระมาทในทุกขั $นตอนของการปฏบิตั ิเน้นการป้องกนัมใิหเ้กดิ
ความผดิพลาด และการแกไ้ขความผดิพลาดที�อาจเกดิขึ$น ดว้ยวธิกีารที�เหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพสงู ในทนัท ี แต่ตอ้งไมผ่ลผีลามกระทาํการแกไ้ข จนเกดิความยุง่เหยงิ หรอื 
ปลอ่ยไวจ้นความผดิพลาดนั $น ลุกลามบานปลายไป จนยากต่อการแกไ้ข 
  4.2 การประเมนิผลเป็นระยะๆ ขณะดาํเนินงาน (Formative Evaluation) ทั $งผลการ
ดาํเนินงานเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยผูป้ฏบิตังิานรว่มกบัผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงาน 
เพื�อนําผลการประเมนิที�ได ้มาปรบัปรุงและพฒันาการดาํเนินงานชว่งต่อๆมา ใหด้ขีึ$น และให้
จดัทาํเป็นรายงานสง่ใหผู้บ้รหิารรบัทราบ “ทนัท”ี ทุกครั $ง 
  4.3 การแกไ้ขสิ�งที�เบี�ยงเบนไปจากแผนงานที�กําหนดไว ้ (Corrective Action) ให้
ยงัคงไดผ้ลด ี ไมเ่กดิผลเสยีต่อกจิกรรมที�จะทาํตอ่ๆมา และยงัคงมุง่สูเ่ป้าหมายที�กําหนดไว ้
ไดอ้ยา่งมั �นคง เป็นหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบการดําเนินงานรว่มกบัผูบ้รหิาร 
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 5. การสรา้งความประทบัใจเมื�อจะสิ$นสุดการดาํเนินงาน เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน เกดิ
ความภาคภมูใิจในสิ�งที�ไดร้ว่มมอืรว่มใจกนัทาํมาตั $งแต่ตน้ สง่เสรมิความรกัความสามคัคใีน
หมูค่ณะ สรา้งเสรมิการเรยีนรู ้และประสบการณ์การทาํงาน ทั $งรายบุคคลและทมีงาน เพื�อมุง่
ไปสูส่ ิ�งที�ดกีวา่ในอนาคต เป็นบทบาทหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบการดําเนินงานตามแผน 
กจิกรรมนี$ สามารถจดัทาํไดใ้นหลายๆรปูแบบ ตามความเหมาะสมของกาละ เทศะ สถานที� 
บุคคล และ ลกัษณะงาน อาทเิชน่:- 
  5.1 การเลี$ยงฉลอง  
  5.2 การยกยอ่งชมเชยผูป้ฏบิตังิานใหเ้ป็นที�ทราบทั �วกนั 
  5.3 การมอบรางวลัแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
  5.4 การรวบรวมความประทบัใจ อาทเิชน่ เรื�องเลา่ ภาพถ่าย วดีโีอ เป็นตน้ 
 6. การบนัทกึขอ้มลูของสิ�ง/เหตุการณ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ไวเ้ป็นระยะๆ 
ขณะดาํเนินงาน เพื�อเป็นขอ้มลูประกอบ (Soft information) ของการสรุปผลการปฏบิตังิาน
และสิ�งที�เกดิขึ$น ขอ้มลูนี$จะชว่ยใหก้ารวเิคราะหแ์ละอธบิายผลการดาํเนินงาน สมบรูณ์ขึ$น 
เป็นบทบาทหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผน ขอ้มลูเหลา่นี$ ไดแ้ก่ 
  6.1 ขอ้มลูของสิ�ง/เหตุการณ์ ที�สง่เสรมิการดาํเนินงาน เชน่ การเปลี�ยนแปลงผูนํ้า 
การมาตรวจเยี�ยมของผูบ้รหิารระดบัสงู ฯลฯ ที�เกดิขึ$น โดยบรรยายลกัษณะ และอทิธพิลต่อ
การดาํเนินงาน ใหค้รบถว้น ชดัเจน ตามวนั-เวลา ที�เกดิขึ$นจรงิ 
  6.2 ขอ้มลูของสิ�ง/เหตุการณ์ ที�ขดัขวางการดาํเนินงาน เชน่ ปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$น 
โดยบรรยายลกัษณะ และอทิธพิลต่อการดาํเนินงาน ใหค้รบถว้น ชดัเจน เชน่เดยีวกนั 
  6.3 ขอ้มลูของวธิกีารแกป้ญัหาที�ไดท้าํไป และผลการแกป้ญัหา ทั $งผลทางบวก และ 
ผลทางลบ 
  6.4 ภาพถ่ายของกจิกรรม บุคคล สิ�ง/เหตุการณ์ และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน 
ตั $งแต่เริ�มตน้ อยา่งต่อเนื�อง ทั $งภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว เพื�อบนัทกึความทรงจาํที�ดแีละมี
คุณคา่ยิ�งของการดาํเนินงาน เป็นการบนัทกึขอ้มลูที�สะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยาก และ ไมแ่พง 
 การบนัทกึขอ้มลูของสิ�ง/เหตุการณ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานนี$ ควรบนัทกึไวท้นัท ี
ไมค่วรทิ$งไวเ้กนิ 7 วนั หลงัเกดิเหตุการณ์ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และ ควร
รวบรวมไวใ้นที�เดยีวกนัอยา่งปลอดภยั ก่อใหเ้กดิสะดวกในการบนัทกึเพิ�มเตมิ และ การ
นํามาศกึษาทบทวน ในภายหลงั 
 

 ระยะการสรปุผลการดาํเนินงาน  (Concluding phase) 
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 เป็นกจิกรรมสุดทา้ยของการดาํเนินงานตามแผน ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อกจิ 
กรรมนี$ โดยการรวบรวม สรุป และจดัทาํเป็นเอกสาร ซึ�งจะชว่ยใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้ง และ ผูท้ี�จะ
มาศกึษา/ต่อยอด/ขยายผล ในภายหลงั หรอืผูท้ี�จะมารบัชว่งการดาํเนินงานต่อ ไดร้บัรูว้า่ ได้
มกีารทาํอะไรไปแลว้บา้ง ทาํอยา่งไร ทาํเมื�อไร ทาํโดยใคร ไดผ้ลเป็นอยา่งไร มปีญัหา
อุปสรรคอะไรบา้ง แกไ้ขอยา่งไร ผลการแกไ้ขเป็นอยา่งไร ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
อยา่งไร และ ควรนําไปพฒันา/ขยายผล/ต่อยอด และ ประยกุต/์ใช ้ ต่อไปอยา่งไร ฯลฯ 
กจิกรรมเหลา่นี$ จะชว่ยสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ชว่ยใหเ้กดิความ
คุม้คา่มากขึ$น ในสิ�งที�ไดล้งทุนไปแลว้ในการดาํเนินงานที�ผา่นๆมา รวมทั $งการถอดบทเรยีน
ต่างๆ ใหเ้ป็น Knowledge Asset 
 

 การให้รางวลั (Rewarding) 
 รางวลั (Reward) คอื สิ�งตอบแทนการทาํงาน ที�ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อผูป้ฏบิตังิาน 
แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 1. รางวลัภายนอกกาย เชน่ เงนิ สิ�งของ ผลประโยชน์ การเลื�อนตําแหน่ง สทิธพิเิศษ   
สวสัดกิาร ฯลฯ 
 2. รางวลัภายในกาย เชน่ ความภาคภมูใิจ ความปิต ิความสุขใจ การไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื ฯลฯ  
 การให้รางวลั มหีลกัสาํคญั  5 ประการ คอื 
 1. บุคคลแต่ละคน ตอ้งการรางวลัที�เฉพาะ ตามความตอ้งการ “ในขณะนั $น”ของเขา 
 2. รางวลันั $น ตอ้งมคีุณคา่สงูในความรูส้กึของผูร้บัรางวลั 
 3. ตอ้งเน้นคุณคา่ของรางวลั ใหส้งูสง่ในขณะที�ใหร้างวลั ใหผู้ร้บัเกดิความภาคภมูใิจ 
 4. ตอ้งยตุธิรรม เสมอภาค เป็นที�ยอมรบัของทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง 
 5. ก่อใหเ้กดิความรกั ความสมคัรสมานสามคัค ี ในหมูค่ณะ และ เกดิการเพิ�มคุณภาพ
ของบุคคลและประสทิธภิาพขององคก์าร 
 ลกัษณะของรางวลัที�ดี มดีงันี$ 
 1. มคีุณคา่สงู ในความรูส้กึของผูร้บั 
 2. สง่เสรมิและผกูพนั กบัความสาํเรจ็ และ ความกา้วหน้า ขององคก์าร 
 3. มองเหน็ได ้สมัผสัได ้โดยงา่ย 
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 4. เป็นที�ตอ้งการของผูร้บัจํานวนมาก และ สามารถใหไ้ดอ้ยา่งต่อเนื�องโดยไมส่ญูเสยี
คุณคา่ แมม้กีารใหห้ลายๆครั $ง 
 5. ไมก่่อใหเ้กดิความแตกแยก ความเสยีขวญั เสยีกําลงัใจ ในองคก์าร 
 6. ใหแ้ลว้คุม้คา่ 
 วิธีการให้รางวลั มมีากมาย สามารถสรุปไดเ้ป็น  3 วธิ ีคอื 
 1. การใหร้างวลัที�เป็นตวัเงนิ หรอืรายได ้  เชน่ 
  1.1 การเลื�อนขั $นเงนิเดอืน จะไดผ้ลมากในบุคคลที�มคีวามตอ้งการ (Need) ระดบั
เริ�มตน้ ตามทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ แต่ถา้จะใชก้บับุคคลที�มเีงนิเดอืนสงูหรอื
ความตอ้งการระดบัสงู ตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ เขาไดร้บัการยกยอ่ง หรอื Recognition อยา่งทรง
คา่ ควบคูไ่ปดว้ยเสมอ 
  1.2 การใหค้า่ตอบแทนตามความสามารถ (Pay for Performance: P4P) โดยจา่ย
ตามผลงานที�ทาํ ทาํมากไดม้าก 
  1.3 การใหโ้บนสั ตามผลกําไรที�องคก์ารไดร้บัในแต่ละปี 
  1.4 การใหร้างวลักบักลุม่ที�ทาํงานรว่มกนั ตามผลงาน และ การเพิ�มผลผลติ 
  1.5 การใหร้างวลัเป็นหุน้ขององคก์าร 
  1.6 การขึ$นเงนิเดอืนที�จา่ยรวมครั $งเดยีว เชน่ ขึ$นเงนิเดอืน เดอืนละ 500 บาท ใน 1 
ปี ได ้ 6,000 บาท กจ็ะจา่ยใหท้ั $ง 6,000 บาทเลย จะดมูคีา่มากกวา่ การจา่ยใหค้รั $งละ 500 
บาท เป็นตน้ 
 2. การใหร้างวลัที�ไมเ่ป็นตวัเงนิ หรอืรายได ้เชน่ 
  2.1 การใหป้ระกาศเกยีรตคิณุ ยกยอ่ง ใหเ้ป็นที�ทราบอยา่งชื�นชม โดยทั �วกนั 
  2.2 การไดร้บัความไวว้างใจ จากผูบ้งัคบับญัชา 
  2.3 การยกยอ่งผลงาน โดยจารกึ หรอืทาํใหป้รากฏไวใ้นองคก์ารตลอดไป (Hero, 
Hall of Frame) 
  2.4 การชมเชยดว้ยวาจา และ การแสดงออก ที�เหมาะสม ตามกาละ เทศะ 
 3. การใหร้างวลัแบบเลอืกได ้(Flexible Reward) 
  เป็นการใหผู้ร้บัรางวลั พจิารณาเลอืกรางวลัที�ตนเองตอ้งการมากที�สุด อาทเิชน่ เงนิ
กอ้น เงนิสะสม สวสัดกิารรกัษาพยาบาล รถยนต ์บา้น การประกนัชวีติ วนัหยดุ หุน้ ฯลฯ 
 
 ข้อสงัเกตในการให้รางวลั 
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 เพื�อใหก้ารใหร้างวลั เกดิผลดแีละมปีระสทิธภิาพสงู จงึขอใหข้อ้สงัเกต ดงันี$ 
 1. เงนิ เป็นสิ�งที�ความสาํคญัสงู สามารถป้องกนัความไมพ่งึพอใจได ้ แต่ไมส่ามารถใช้
เป็นแรงจงูใจไดม้ากมายนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถสงูๆ แต่กย็งัคง
สามารถใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ ดว้ย “เทคนิคที�ด”ี ของผูใ้ห ้
 2. การยกยอ่ง ชมเชย เมื�อใชบ้อ่ยเกนิไป จะสญูเสยีคุณคา่ จากความซํ$าซาก 
 3. ทุกครั $งที�ใหร้างวลั จะตอ้งสรา้งสถานการณ์และการแสดงออกถงึการยกยอ่งให้
เกยีรตแิก่ผูไ้ดร้บัรางวลั ใหผู้ไ้ดร้บัเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจและสุขใจตอ่รางวลันั $น และให้
บุคคลอื�นยอมรบัและแสดงความชื�นชมต่อผูไ้ดร้บั อยา่งจรงิใจดว้ย 
 4. ตอ้งตั $งมาตรฐานการใหร้างวลั ใหถู้กตอ้ง และ เหมาะสม สามารถทาํได ้ เป็นที�
ยอมรบัของพนกังาน/ผูป้ฏบิตังิาน และตอ้งเปรยีบเทยีบผลงานกบัมาตรฐานเป็นประจาํ 
เพื�อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เชน่ ทุกสปัดาห ์ หรอื ทุกเดอืน ตวัมาตรฐานนั $น 
ปรบัเปลี�ยนได ้ แต่อยา่เปลี�ยนแปลงมาตรฐานใหย้ากขึ$นโดยไมม่เีหตุผลอนัควร เพราะอาจ
ก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจที�รุนแรงได ้
 5. หวัหน้างาน เป็นบุคคลสาํคญัที�จะชว่ยใหก้ารใหร้างวลัไดผ้ลด ี และ มปีระสทิธภิาพ
สงู จงึตอ้งฝึกอบรม ใหเ้ขาสามารถมามสีว่นชว่ยสง่เสรมิระบบการใหร้างวลั ใหเ้ขม้แขง็ และ 
มคีา่ ยิ�งๆ ขึ$น ทั $งต่อผูร้บั และ ต่อองคก์าร 
 6. การใหร้างวลั ตอ้งทั �วถงึ ตลอดทั $งองคก์าร ทุกคนสามารถหรอืมโีอกาสที�จะไดร้บั
รางวลันั $น เทา่เทยีมกนั 
 

  สรปุการดาํเนินงานตามแผน 
 การดาํเนินงานตามแผน เป็นกระบวนการ ในการนํา “แผนงาน” ที�ไดกํ้าหนดไว ้ ไป
ดาํเนินการใหไ้ดผ้ลดทีี�สุด ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมที�สาํคญั คอื  
 1. การเตรยีมการก่อนดาํเนินงาน ใหม้คีวามพรอ้มในทุกๆดา้น เป็นการลดความเสี�ยง
หรอืผลที�ไมพ่งึประสงค ์ที�อาจเกดิขึ$น  
 2. เน้นการเริ�มตน้ดาํเนินงานที�ด ี ใหเ้กดิความมั �นใจ ดงัคาํกลา่วที�วา่ เริ�มตน้ดมีชียัไป
กวา่ครึ�ง (Good start is half done)  
 3. ใหม้กีารตดิตามงาน (Monitoring and Evaluation: M&E) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพใน
การทาํงาน เพิ�มขวญักําลงัใจ ลดปญัหาอุปสรรค และ สรา้งความรูส้กึที�ดตีอ่กนั ตลอดเวลา  
 4. การแกป้ญัหาในการทาํงาน เน้นการป้องกนัการเกดิปญัหา ดว้ยการลดปจัจยัเสี�ยงที�
จะทาํใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นหรอืสิ�งไมพ่งึประสงค ์และ เตรยีมการแกป้ญัหา วา่ ถา้เกดิขึ$นจะ
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ดาํเนินการอยา่งไร ใหเ้กดิผลเสยีน้อยที�สุด รวมทั $งการทาํปญัหานั $นใหเ้ป็นโอกาสในการ
พฒันา (Change Problem into Opportunity for Improvement) อยา่งเหมาะสม รวดเรว็ 
และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 
IV. การประเมินผลการดาํเนินงาน (Evaluating) 
 การประเมนิผลการดาํเนินงาน คอื กระบวนการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการดาํเนินงาน 
ของงานหนึ�งงานใดที�ผา่นมา วา่ มคีวามหมายและมคีุณคา่มากน้อยเพยีงใด (Evaluating is a 
working process to analyze and to summarize the passing work for depict the degree 
of achievement and the value) 
 จากความหมายนี$ การประเมนิผลการดาํเนินงาน มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื 
 1. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นกระบวนการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการดาํเนินงาน
ของงานหนึ�งงานใด จงึจําเป็นตอ้งมขีอ้มลูที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และ ตอ้งใชบุ้คคลที�มคีวามรู้
ความสามารถสงู ในการดาํเนินการ 
 2. ผลการดาํเนินงานของงานหนึ�งงานใด จะประกอบดว้ย 4 สว่น คอื  
  2.1 ผลการใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ ที�ไดใ้ชไ้ปในการดาํเนินงาน (Inputs) 
  2.2 ผลของกระบวนการดาํเนินงานที�ไดก้ระทาํไป (Processes) ทั $งในแต่ละครั $งที�ทาํ 
ในแต่ละชว่งเวลา และ ในภาพรวม 
  2.3 ผลที�ไดจ้ากกระบวนการดาํเนินงาน (Outputs) ตั $งแต่เริ�มตน้จนสิ$นสุด 
  2.4 ผลที�ไดจ้ากกระบวนการสะทอ้นกลบั (Feedbacks) ของการดาํเนินกจิกรรม
ต่างๆ ในแต่ละครั $งที�ทาํ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน 
  ทั $ง 4 สว่นนี$ เป็นสิ�งที�เกดิขึ$นอยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลาที�มกีารดาํเนินงานของงานหนึ�ง
งานใด การดาํเนินงานทั $งหลายเหลา่นี$ จงึมลีกัษณะเป็นเกลยีวสวา่น (Spiral) ตามมติเิวลา 
ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงวงกลมหรอืวงรเีพยีงวงเดยีว เนื�องจากในการดาํเนินงานของงานหนึ�งๆนั $น จะ
ประกอบดว้ยการดาํเนินกจิกรรม (Activity) ต่างๆมากมาย มา “ทาํ” อยา่งต่อเนื�องกนั โดยใน
แต่ละกจิกรรมนั $นๆ ต่างกม็ ี Inputs Processes Outputs และ Feedbacks ของตนเอง จงึ
เขยีนเป็นวงรซีอ้นๆกนั ดงัแสดงในภาพที� 8 
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ภาพที� 8 กระบวนการ “ทาํ” งาน และ ผลการดาํเนินงาน 
 
 3. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นการกระทาํต่อสิ�งที�เกดิขึ$นในอดตี เสรจ็สิ$นไปแลว้ 
ผา่นมาแลว้ ซึ�งไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้ จงึตอ้งตั $งมั �นอยูบ่นรากฐานของความเป็นจรงิ 
(Fact) ใหม้ากที�สุด ไมค่วรใชค้วามคดิเหน็ อารมณ์ และความรูส้กึ ของแต่ละบุคคล มาทาํให้
การประเมนิผลการดาํเนินงานนั $น เบี�ยงเบนไปจากความเป็นจรงิ จนไมน่่าเชื�อถอื ทั $งตวั
ขอ้มลู ความหมาย การวเิคราะห ์ การแปลผล การอธบิาย การอภปิราย และ การให้
ขอ้เสนอแนะ   
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน ตอ้งการทราบความหมายและคุณคา่ของผลการ
ดาํเนินงาน จงึจาํเป็นตอ้งมตีวัชี$วดั (Indicators) และ มสีิ�งเปรยีบเทยีบ (Comparison) วา่ 
การดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานนี$ มคีวามหมายและมคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด โดย
สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน แน่นอน เป็นที�ยอมรบัในวงการของการดาํเนินงาน และการ
ประเมนิผลการดาํเนินงาน และ ไมยุ่ง่ยากมากในทางปฏบิตั ิ
 5. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นกจิกรรมที�ตอ้งใชเ้วลา และ มคีา่ใชจ้า่ย จงึตอ้ง
จดัสรรเวลา และ งบประมาณ ไวใ้หอ้ยา่งเพยีงพอ ตั $งแต่แรก มฉิะนั $นจะไมไ่ดท้าํ หรอืไดท้าํ
แต่ไมม่คีุณภาพมากพอ หรอื มคีุณภาพตํ�าจนไมน่่าเชื�อถอื 
 

 ความสาํคญัของการประเมินผลการดาํเนินงาน สรุปได ้6 ประการ ดงันี$ 
 1. เป็นสิ�งที�จะบอกใหท้ราบวา่ การดาํเนินงานที�ผา่นมา เป็นอยา่งไร ด ี เหมาะสม และ 
มคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด ซึ�งเป็นขอ้มลูพื$นฐานที�สาํคญัยิ�ง ต่อการตดัสนิใจของผูม้อีาํนาจ 
และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ในการที�จะดาํเนินงานต่อไปหรอืไม ่ ถา้จะดาํเนินงานต่อไปควรปรบัปรุง

ผลการดาํเนินงาน

Inputs Processes Outputs

Feedback
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อะไร การนําไปพฒันา/ใชป้ระโยชน์ ควรทาํอะไร อยา่งไร และ การประยกุต/์ใช ้ ใหคุ้ม้คา่
ยิ�งๆขึ$นนั $น ควรทาํอยา่งไร 
 2. เป็นสิ�งที�จะทวคีวามสาํคญัยิ�งๆขึ$น ต่อการบรหิาร ของ “ทุกงาน” ในอนาคต เพราะ
ตอ้งใชเ้วลา และ มคีา่ใชจ้า่ย จงึมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งคาํนึงถงึความประหยดัและความ
คุม้คา่ ในการดาํเนินงานทุกเรื�อง ประกอบกบัตอ้งแขง่ขนักบัผูอ้ื�นหรอืองคก์ารอื�น ซึ�งในการนี$ 
จาํเป็นตอ้งมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นระยะๆอยา่งสมํ�าเสมอ เพยีงพอ และ ทนัเวลา 
เพื�อใหอ้งคก์ารหรอืบรษิทัหรอืกจิการ สามารถปรบัตวัได ้ อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม และ 
ทนัทว่งท ีในการที�จะดาํเนินงานต่อไป โดยสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้ 
 3. เป็นสิ�งที�นกับรหิารทุกคน ใชเ้ป็นเครื�องมอืในการตดัสนิใจ และ ใชใ้นการบรหิารงาน/
หน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
 4. เป็นสิ�งที�จะนําไปสู ่ “ขอ้มลู” ที�ผูใ้หง้บประมาณหรอืผูบ้รหิาร ตอ้งการทราบ ซึ�งจะ
ออกมาในรปูของ “รายงานผลการดาํเนินงาน” ของงานนั $นๆ  
 5. ชว่ยลดความเสยีหาย และ การสญูเสยี ที�อาจจะเกดิขึ$นในอนาคต 
 6. ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิาร ทั $งการบรหิารงาน การบรหิารองคก์าร และ 
การพฒันาคน โดยใช ้“งาน” เป็นศูนยก์ลาง 
 

 ประเดน็ในการประเมินผลการดาํเนินงาน ม ี4 ประเดน็สาํคญั คอื 
 1. การประเมนิ “ผล” ของการดาํเนินงานโดยตรง (Direct Outcomes) ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหแ์ละสรุปผลวา่ การใชท้รพัยากรทั $งหลาย (Inputs) กระบวนการปฏบิตังิานที�ไดท้าํไป 
(Processes) และ ผลที�ไดจ้ากการปฏบิตัทิ ั $งหลาย (Outputs) นั $น เมื�อพจิารณาและ
เปรยีบเทยีบกบัแผนงานที�ไดต้ั $งไว ้เป็นอยา่งไร ในสิ�งต่อไปนี$ 
  1.1 ความตรง (Relevancy) ตามเนื$อหาที�เป็นหวัใจสาํคญัของงานนั $นๆ วา่ ทาํได้
ตรงหรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร 
  1.2 ความพอเพยีง (Adequacy) ของการดําเนินงาน วา่ ทํามากเกนิไป หรอืน้อย
เกนิไป หรอืไม ่ ในการที�จะทาํใหไ้ดผ้ลตามเนื$อหาที�เป็นหวัใจสาํคญัของงาน ตาม
วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ที�ไดกํ้าหนดไว ้
  1.3 ประสทิธผิล (Effectiveness) ของการดาํเนินงาน วา่ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ และ 
เป้าหมายที�ไดกํ้าหนดไว ้หรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร 
  1.4 ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการดาํเนินงาน วา่ทาํไดม้าก-น้อย เพยีงใด ดว้ย
ทรพัยากรทั $งหลายที�ไดใ้ชไ้ป คุม้คา่หรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร  
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 2. การประเมนิ “ผล” ทางออ้มที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน (Indirect Outcomes) ไดแ้ก่ 
การวเิคราะหแ์ละสรุปผลวา่ นอกจากผลการดาํเนินงานโดยตรงที�ไดร้บัแลว้ ยงัไดร้บัอะไรอกี 
ทั $งผลดแีละผลเสยี สิ�งที�ไดน้ั $น มลีกัษณะอยา่งไร มคีุณคา่อะไร เพยีงใด มมีลูคา่คดิเป็นตวัเงนิ
มากน้อยเพยีงใด และ เพราะอะไร จงึไดร้บัผลทางออ้มอยา่งนั $น 
 3. การประเมนิประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน (Experiences) ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหแ์ละสรุปผลวา่ ในการดาํเนินงานที�ผา่นมานั $น ผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารงาน/หน่วยงาน/ 
องคก์าร และ ผูบ้รหิารของพื$นที�ดาํเนินงาน ไดร้บัประสบการณ์ คอื สิ�งที�ไดเ้รยีนรูจ้ากการที�
ไดก้ระทาํไปนั $น มอีะไรบา้ง อยา่งไร ทั $งในแงบ่วกและแงล่บ  
 4. การประเมนิผลประโยชน์ (Benefit) ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน   และ การนําสิ�งที�ได้
จากการดาํเนินงานนั $นๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ (Utilizing) ทั $งที�ไดนํ้าไปใชแ้ลว้ และที�ควร
นําไปใชใ้นโอกาสต่อๆไป รวมทั $งการใหข้อ้เสนอแนะ (Recommendation) ที�ด ี ชดัเจน ตรง
ตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายที�ตอ้งการขอ้เสนอแนะ ที�เป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ คุม้คา่ 
และ มปีระสทิธภิาพสงู จาํแนกขอ้เสนอแนะเหลา่นี$เป็น 2 กลุม่ คอื 
  4.1 กลุม่ขอ้เสนอแนะ เพื�อการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ สาํหรบั
บุคคล/หน่วยงาน ดงัต่อไปนี$ 
   4.1.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน ทั $งทั �วไปและเฉพาะกลุม่ 
   4.1.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูบ้รหิารงาน ทั $งทั �วไป เฉพาะกลุม่ และเฉพาะระดบั 
   4.1.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิ
   4.1.4  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงาน/องคก์าร ผูเ้ป็นเจา้ของหรอืผูร้บัผดิชอบ“งาน” 
   4.1.5  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงาน/องคก์าร อื�นๆ 
   4.1.6  ขอ้เสนอแนะสาํหรบับุคคลทั �วไป 
  4.2 กลุม่ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันาต่อไป 
   4.2.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการพฒันางานนี$หรอืงานในลกัษณะเดยีวกนันี$ 
   4.2.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการพฒันางานอื�นๆ 
   4.2.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาวจิยัใหก้วา้งขวางยิ�งๆ ขึ$น 
 

 การวิเคราะหต์วัชีbวดั (Indicator) ของแต่ละกิจกรรม 
 ผูป้ระเมนิผลการดาํเนินงาน จะตอ้งวเิคราะหแ์ละสรุปวา่ ตวัชี$วดัผลการดาํเนินงาน 
(Working Indicators) ที�เหมาะสม น้อยที�สุด วดัไดส้ะดวก คุม้คา่ที�สุด และ เป็นที�ยอมรบัของ
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วงการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งดา้นวชิาการและการปฏบิตั ิ นั $น มอีะไรบา้ง มกีี�ตวั โดยมี
แนวทางในการวเิคราะหต์วัชี$วดัผลการดาํเนินงาน การคดัเลอืก และ การสรุปผล ดงันี$ 
 1. รวบรวม ตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานทางทฤษฎ ี (Theoretical Working Indicators) 
โดยทั �วไปแนะนําใหใ้ชต้วัชี$วดัที�เป็นอตัรา (Rate) หรอื อตัราสว่น (Ratio) หรอื คา่เฉลี�ย 
(Average) มากกวา่จะใชต้วัชี$วดัที�เป็นเพยีงจาํนวนนบั (Number) ของผลการดาํเนินงานที�
ทาํได ้โดยจาํแนกไดเ้ป็น 5 กลุม่ คอื   
  1.1 ตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานดา้น Inputs เชน่ รอ้ยละของกําลงัคนหรอืแรงงานคน 
ที�ใชใ้นการ “ทาํ”งาน (วดัเป็น Man-hour หรอื Man-minute หรอื Man-second); รอ้ยละของ
จาํนวนเงนิที�ใช;้ รอ้ยละของจาํนวนวสัดุที�ใช;้ รอ้ยละของกําลงัแรงงานเครื�องจกัรที�ใช ้(วดัเป็น 
Machine-hour หรอื Machine-minute หรอื Machine-second) ฯลฯ โดยเทยีบกบัเป้าหมาย
ที�กําหนดไวใ้นแผน หรอื เทยีบกบัประชากรที�รบัผดิชอบ หรอื งบประมาณที�ไดร้บั หรอื 
บุคลากรผูป้ฏบิตั ิ หรอื กําลงัแรงงานเครื�องจกัรที�สามารถใชง้านได ้ หรอื มาตรฐานที�กําหนด
โดยองคก์รวชิาชพี 
  1.2 ตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานดา้น Processes เชน่ รอ้ยละของกจิกรรมที�ทาํได ้รอ้ย
ละของอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งที�เกดิขึ$น รอ้ยละของความผดิพลาดจากการดาํเนินงาน โดย
เปรยีบเทยีบกบัสิ�งที�กําหนดไวใ้นแผนงาน หรอื เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทางวชิาการ 
  1.3 ตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานดา้น Outcomes ที�เป็นผลการดาํเนินงานทางตรง 
(Outcomes จาํแนกต่อไปอกีตามระยะเวลาของผลที�เกดิขึ$นเป็น 3 ระยะ คอื Output, Effect, 
และ Impact โดย Output = Immediate Outcomes หรอืผลที�เกดิขึ$นทนัททีี�ทาํ, Effect = 
Intermediate Outcomes หรอืผลที�เกดิขึ$นตามมาหลงัจากที�ทาํไปแลว้ และ Impact = Late 
Outcomes หรอืผลกระทบในระยะยาวที�เกดิขึ$นจากการทาํ) จาํแนกผลการดาํเนินงาน
ทางตรงเหลา่นี$ ออกไดเ้ป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ 
   1.3.1  ตวัชี$วดัดา้นปรมิาณงาน (Quantity Indicators) เชน่ ในงานบรกิารสุขภาพ
อนามยันั $น ตวัชี$วดัระดบั Outputs ไดแ้ก่ รอ้ยละหรอือตัราสว่น ของจาํนวนผูม้ารบับรกิาร; 
รอ้ยละของจาํนวนผูไ้ดร้บัการเยี�ยมบา้น ฯลฯ ในดา้นตวัชี$วดัระดบั Effect ไดแ้ก่ รอ้ยละของ
จาํนวนผูม้ารบับรกิารที�มคีวามรูแ้ละหรอืพฤตกิรรมที�ดขีึ$น ฯลฯ และ ในดา้นตวัชี$วดัระดบั 
Impact ไดแ้ก่ รอ้ยละของจาํนวนผูม้ารบับรกิารที�มคีุณภาพชวีติที�ดขีึ$น ฯลฯ เป็นตน้ 
   1.3.2  ตวัชี$วดัดา้นคุณภาพงาน (Quality Indicators) เชน่ อตัราความถูกตอ้ง 
อตัราความครบถว้น อตัราความทนัเวลา ฯลฯ ทั $งในระยะ Inputs, Processes และ Outputs 
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   1.3.3  ตวัชี$วดัดา้นความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง (Satisfaction Indicators) เชน่ 
อตัราความพงึพอใจต่อบรกิารที�ไดร้บัของผูม้ารบับรกิาร อตัราความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของผูป้ฏบิตังิาน อตัราความพงึพอใจต่อผลการใหบ้รกิารของผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืผูบ้รหิาร
องคก์าร อตัราความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของประชาชนในชุมชน ระดบัคะแนนความพงึ
พอใจเฉลี�ยของผูเ้กี�ยวขอ้ง ฯลฯ  
   1.3.4  ตวัชี$วดัดา้นระยะเวลาและแรงงานที�ใช ้ ในการดาํเนินงาน หรอืใหบ้รกิาร 
(Time and Labor-force Indicators) เชน่ ระยะเวลาเฉลี�ยที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร 1 ครั $ง 
(seconds) แรงงานเฉลี�ยที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร 1 ครั $ง (man-seconds)  
   1.3.5  ตวัชี$วดัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการดาํเนินงาน (Economics Indicators) เชน่ 
ตน้ทุนเฉลี�ย (Average cost) และ ตน้ทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของกจิกรรมการบรกิาร ใน
แต่ละกจิกรรม; อตัราผลกําไร (Profit rate); อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Return on 
Invesment rate: ROI); อตัราสว่นตน้ทุนต่อผลตอบแทน (Cost/Benefit ratio หรอื C/B 
ratio); อตัราประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน (Efficiency rate); จาํนวนแรงงานเฉลี�ยต่อวนั 
ที�สามารถประหยดัไดใ้นการใหบ้รกิาร อตัราผลตอบแทนจากการลดภาวะแทรกซอ้น ฯลฯ 
  1.4 ตวัชี$วดัดา้น Outcomes ที�เป็น “ผลทางออ้ม” ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน ซึ�งแต่
ละผลทางออ้มที�ไดร้บันั $น สามารถจาํแนกยอ่ยลงไปอกีเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่   
   1.4.1  ตวัชี$วดัแต่ละผลทางออ้มที�ไดร้บันั $น ดา้นปรมิาณงาน 
   1.4.2  ตวัชี$วดัฯ ดา้นคุณภาพงาน 
   1.4.3  ตวัชี$วดัฯ ดา้นผลตอบแทน (Benefit) ทั $งที�เป็นตวัเงนิ และ ที�ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
เชน่ ความสุขใจ ความสบายใจ ความไมเ่ครยีด ความภาคภมูใิจ ฯลฯ เป็นตน้ 
  1.5 ตวัชี$วดัฯ ดา้นประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน ซึ�งแต่ละประสบการณ์ที�
ไดร้บันั $น สามารถจาํแนกยอ่ยเป็นอกี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.5.1  ตวัชี$วดัดา้นปรมิาณของประสบการณ์ 
   1.5.2  ตวัชี$วดัดา้นลกัษณะของประสบการณ์ เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
   1.5.3 ตวัชี$วดัดา้นผลตอบแทนของประสบการณ์ ทั $งระยะสั $นและระยะยาว 
  ใหพ้ยายามจดัทาํรายการตวัชี$วดัต่างๆ (List of Indicators) ที�ไดก้ลา่วมา ในทาง
ทฤษฎ ีใหไ้ดม้ากที�สุด ทั $ง 5 ดา้น ในทุกๆกลุม่/ดา้นยอ่ย ซึ�งจะมตีวัชี$วดัของแต่ละ “งาน” เป็น
จาํนวนมาก เพื�อนําไปสูก่ารคดัเลอืกที�ครบถว้น 
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 2. คดัเลอืกตวัชี$วดัดว้ย Exclusive Method คอื ใหนํ้ารายการตวัชี$วดัต่างๆ ที�ได ้ มา
พจิารณา “ตดั” ตวัชี$วดัในแต่ละกลุม่ที�วดัไดย้าก และ/หรอื มอีาํนาจจาํแนกความแตกต่าง 
(Discrimination power) น้อย และ/หรอื มคีวามยุง่ยากในการวดัและการแปลผล ฯลฯ 
ออกไป ใหเ้หลอืกลุม่ละไมเ่กนิ 3 ตวั จงึมตีวัชี$วดัรวมกนัเพยีงประมาณ 5 x 3 = 15 ตวั แลว้
คดัเลอืก “รอบสุดทา้ย” ดว้ยวธิกีารเดยีวกนั กจ็ะไดต้วัชี$วดัที�ด ี และ เหมาะสม ที�สุด คอื 
ระหวา่ง 10 ± 5 = 5 - 15 ตวัชี$วดั ที�จะนํามาใชใ้นการประเมนิผลการดาํเนินงาน ในครั $งนี$ 
 

 ดชันีชีbวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
 ในการกําหนดดชันีชี$วดัผลการดาํเนินงานนั $น ตอ้งกําหนด/ระบุ งานและชว่งเวลา ใน
การดาํเนินงาน ใหช้ดัเจนและแน่นอน จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน พบว่า มดีชันีชี$วดัที�ผา่น
การคดัเลอืกแลว้วา่ไมยุ่ง่ยากในการวดั ในการดาํเนินงาน (ทาํ) แต่ละครั $ง/ชว่งเวลา รวม 21 
ดชันีชี$วดั (ในวงเลบ็ คอื หน่วยวดัของตวัดชันีชี$วดั) ไดแ้ก่ 
 1. อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลี�ย (จาํนวนงาน ต่อ คา่ใชจ้่าย 10,000 บาท)  
 2. อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลี�ย (จาํนวนงาน ต่อ แรงงานที�ใช ้10,000 คน-วนิาท)ี 
 3. อตัราความถูกตอ้งเฉลี�ย ของการเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มงานประจาํวนั (%) 
 4. อตัราความถูกตอ้งเฉลี�ยของการปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานที�กําหนดไว ้(%)  
 5. อตัราความถูกตอ้งเฉลี�ย ของผลงาน “ก่อน”สง่มอบ (%)  
 6. อตัราความถูกตอ้งเฉลี�ย ของผลงานหลงัสง่มอบ (%)  
 7. ระยะเวลาเฉลี�ยในการปฏบิตังิานในแต่ละครั $ง (วนิาท)ี  
 8. แรงงานเฉลี�ยที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน (คน-วนิาท)ี  
 9. อตัราความรวดเรว็เฉลี�ยในการปฏบิตังิาน (%) 
 10.อตัราความพงึพอใจเฉลี�ยของผูร้บับรกิาร (%) หรอื คะแนนความพงึพอใจเฉลี�ย 
(คะแนน จากคะแนนเตม็ 10) 
 11. อตัราความพงึพอใจเฉลี�ยของผูใ้หบ้รกิาร (%) หรอื คะแนนความพงึพอใจเฉลี�ย 
 12. อตัราความพงึพอใจเฉลี�ยของผูบ้รหิาร หรอื เจา้ของกจิการ (%) หรอื คะแนนความ
พงึพอใจเฉลี�ย (คะแนน) 
 13. อตัราความพงึพอใจเฉลี�ยของประชาชน หรอื ชุมชนโดยรอบ (%) หรอื คะแนน
ความพงึพอใจเฉลี�ย (คะแนน) 
 14. คา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนเฉลี�ย ในการดาํเนินงาน (บาท)  
 15. ผลตอบแทนเฉลี�ย ของการดาํเนินงาน ต่อวนั/เดอืน/ปี (บาท, %ของตน้ทุน)  
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 16. อตัราผลกําไรเฉลี�ยต่อปี ของการดาํเนินงาน (%)  
 17. อตัราการใชท้รพัยากรที�มอียูเ่ฉลี�ย (%)  
          17.1 ดา้นคน  
         17.2 ดา้นเงนิ  
          17.3 ดา้นของ ไดแ้ก่ ที�ดนิ พื$นที�อาคาร เครื�องมอื อุปกรณ์ วสัดุ ฯลฯ  
 18. อตัราสว่นประสทิธภิาพ ของการดาํเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อคา่ใชจ้า่ย หรอืต่อ
ตน้ทุน)  
 19. อตัราสว่นความคุม้คา่เฉลี�ย ของการดาํเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อ คา่ลงทุน)  
 20.จาํนวนแรงงานเฉลี�ยต่อวนัที�สามารถประหยดัไดใ้นการใหบ้รกิาร (คน-วนิาท)ี 
 21.จาํนวนต่อคา่ใชจ้า่ยเฉลี�ยต่อปี (บาท) ที�สามารถประหยดัได ้ จากการลงทุน
พฒันาการใหบ้รกิาร แลว้ลดผลเสยี/ภาวะแทรกซอ้น ได ้ 
 

 ประเภท (Type) ของการประเมินผลการดาํเนินงาน 
 จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. การประเมนิผลระหวา่งการดาํเนินงานของงาน/โครงการ (Formative Evaluation) 
เพื�อนําผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาโครงการและกจิกรรม ที�จะทาํในชว่งต่อๆไป และจะ
เป็นขอ้มลูพื$นฐานสาํคญัที�จะนําไปสูก่ารประเมนิผลประเภทที� 2 การประเมนิผลประเภทนี$ 
เป็นการประเมนิผลเพื�อผูป้ฏบิตังิาน โดยทั �วๆไป จะประเมนิทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุก 3 
เดอืน ทุก 6 เดอืน ทุกปี หรอื การประเมนิผลเมื�อดาํเนินงานไปไดค้รึ�งหนึ�งของแผนงาน/
โครงการ (Mid-term/project/program Evaluation) 
 2. การประเมนิผลเมื�อสิ$นสุดการดาํเนินงานตามแผน (Summative/Final Evaluation) 
ของงานหรอืโครงการ เป็นการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการดาํเนินงานทั $งหมดของงาน/โครงการ 
เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูวา่ ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ในทุกๆดา้น ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ั $งหลาย
ของแผนงาน/โครงการ วา่ ไดร้บัประโยชน์อะไร มาก-น้อย เพยีงใด คุม้คา่หรอืไม ่และควรทาํ
ต่อไปหรอืไม ่ อยา่งไร และ เพราะอะไร รวมทั $งการใหข้อ้เสนอแนะในการนําผลที�ไดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing Recommendation) อยา่งกวา้งขวางและคุม้คา่ที�สุด 
เป็นการประเมนิผลเพื�อทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 
  ระบบการประเมินผล (Evaluation System) 
 สิ�งสาํคญัในการ “ทาํ” งานใดๆ คอื การจดัระบบการทาํงาน การประเมนิผลก็
เชน่เดยีวกนั จงึตอ้งจดัระบบการประเมนิผลการดาํเนินงาน ใหส้ามารถประเมนิผลการ
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ดาํเนินงานที�ตอ้งการ ไดท้นัททีี�ทาํ อยา่งครบถว้น ตามระบบงานบรกิารของงานนั $น 1 วงรอบ 
(Cycle) อาทเิชน่ การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ (Customer) หรอืบุคคล 1 คน นบัตั $งแต่บุคคลนั $น
เขา้มาใชบ้รกิารจนกระทั �งบุคคลนั $นกลบัออกไปจากสถานที�/หน่วยงาน ที�ใหบ้รกิาร; การ
ใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ย 1 คน ของโรงพยาบาล; การใหบ้รกิารแก่ผูม้าทานอาหาร 1 คน ของ
รา้นอาหาร; การใหบ้รกิารแก่ผูม้าฝากเงนิ 1 คน ของธนาคาร; การใหบ้รกิารแก่ผูโ้ทรศพัทม์า
ถามเลขหมายโทรศพัท ์1 คน ของพนกังานองคก์ารโทรศพัท;์ การใหบ้รกิารแก่ผูม้าสอบถาม
ขอ้มลูทางโทรศพัท ์ 1 คน ของ เจา้หน้าที�หรอืพนกังานของหน่วยงาน/บรษิทั เป็นตน้ การ
ประเมนิในลกัษณะนี$ เป็นการประเมนิเพื�อ “การพฒันา” ตามเป้าหมายที�วา่ ทาํใหด้ยีิ�งๆขึ$น 
(Do it Better and Better) ดว้ยการนําผลการประเมนิในแต่ละครั $ง ไปใชใ้นการปรบัปรุงการ
ดาํเนินงานครั $งต่อๆไป นั �นเอง การประเมนิผลเชน่นี$ เป็นสิ�งที�ยอดเยี�ยมของการทาํงาน คอื 
เป็นการประเมนิผล “ทุกครั $ง” ที�ทาํ   โดยมเีป้าหมายใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถบอกไดว้า่ 
กจิกรรมที�ตนไดก้ระทาํไปนั $น ดเีพยีงใด และ ควรปรบัปรุงแกไ้ขอะไร อยา่งไร ในการกระทาํ
ครั $งต่อไป เพื�อใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานที�ดยีิ�งขึ$น อยา่งต่อเนื�อง 
 วิธีการ ของการประเมินผลการดาํเนินงาน ในแต่ละครั bง ดาํเนินการ ดงันี$ 
 1. ทาํใหเ้กดิ Common Value ของหน่วยงาน ในสิ�งต่อไปนี$ 
  1.1 มคีวามมุง่มั �นต่อการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง (Commitment to CQI) 
  1.2 มแีนวคดิเชงิบวก (Positive Thinking) ซึ�งกนัและกนั 
  1.3 ใชผู้ม้ารบับรกิารเป็นศูนยก์ลาง (Customer Focused) 
  1.4 มคีวามมุง่มั �นในการทาํงาน “ในปจัจุบนั”ใหด้ทีี�สุด (Do the Best Now) 
  1.5 ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง (Self Assessment) ทุกครั $งที�ทาํ 
  1.6 รว่มมอืรว่มใจกนั ทาํงานเป็น “ทมีเดยีวกนั (Working as A Team)” 
 2. จดัทาํเอกสารแสดงระบบงาน และ วธิปีฏบิตังิาน ของทุกๆ งานในหน่วยงาน ใหเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยผูป้ฏบิตังิานนั $น แลว้นําไปแสดงไว ้ ณ สถานที�ปฏบิตังิาน ให้
ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กี�ยวขอ้ง สามารถนํามาใชใ้นการทาํงานและการนํามาทบทวน ได้
โดยสะดวก และ หมั �นปรบัปรุงแกไ้ข ใหช้ดัเจนขึ$น สะดวกขึ$น งา่ยต่อการปฏบิตัยิิ�งขึ$น และ
ไดผ้ลดเียี�ยมยิ�งๆขึ$นไป จนถอืเป็น มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร 
 3. กําหนดตวัชี$วดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรม “ในแต่ละครั $ง” ที�ด ี คอื วดัได้
ตรงตามที�ตอ้งการจะวดั วดัไดส้ะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยาก 
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 4. สรา้งเครื�องมอืวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรม ในแต่ละครั $ง ที�วดัไดส้ะดวก 
งา่ย รวดเรว็ และ แน่นอน ดว้ยตวัผูป้ฏบิตังิานเอง 
 5. ทดลองวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรม แลว้ทาํการปรบัปรุงแกไ้ขจนมั �นใจ
ในวธิกีารวา่ ทาํไดจ้รงิแลว้ จงึจดัทาํเป็นเอกสาร “คูม่อืปฏบิตังิาน” ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ถอืเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน (SOP) ที�ไดผ้า่นการนําไปใชง้านจรงิแลว้ 
 6. ปรบัปรุงวธิกีารประเมนิผลและสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง ใหด้ยีิ�งๆ ขึ$น ตลอดไป 
 

 ตวัชีbวดัผลการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรม   
 การที�จะบอกไดว้า่ การดําเนินงานของแต่ละกจิกรรม จะดหีรอืไม ่เพยีงใด นั $น พจิารณา
จาก สิ�งต่อไปนี$ 
 1. การมรีะบบงานที�มคีุณภาพ 
 2. การทาํตามระบบที�วางไวอ้ยา่งเครง่ครดัและมคีวามสุขในการทาํตามระบบนั $น 
 3. การมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน 
 4. มกีารเตรยีมการใหพ้รอ้มก่อนเริ�มใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิาร “แต่ละคน” 
 5. มกีารปฏบิตังิาน อยา่งเป็นขั $นตอน ที�ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง อยา่ง
เพยีงพอ และ เหมาะสม 
 6. ไมม่ ีภาวะ / สิ�งแทรกซอ้น / อนัตราย / ความเสยีหาย ที�สมควรป้องกนัได ้
 7. ผูร้บับรกิาร / ญาต ิ/ ผูพ้บเหน็ มคีวามพงึพอใจ 
 8. มคีวามเรยีบรอ้ย น่าด ูของผลงาน 
 9. มกีารบนัทกึขอ้มลูการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยสะดวกและรวดเรว็ 
 10.มกีารสง่ต่อบรกิาร และ สง่ต่อการใหบ้รกิาร อยา่งต่อเนื�อง ทั $งการสง่ต่อภายใน
หน่วยงาน และ การสง่ต่อระหวา่งหน่วยงาน อยา่งไรร้อยต่อ (Seamless) 
 

 สรปุการประเมินผลการดาํเนินงาน 
 การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) สรุปได ้ดงันี$ 
 1. การประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเอง โดยผูป้ฏบิตังิานทุกคน ทุกครั $ง ที�ปฏบิตัิ
กจิกรรม (Self Assessment) เป็นสิ�งที�สาํคญัและมคีุณคา่สงูสุด เพราะจะนําไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพดว้ยตนเอง โดยผูป้ฏบิตังิาน (Self Improvement) ซึ�งจะก่อใหเ้กดิการพฒันางาน
อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (Continuous and Sustainable Working Improvement: CSWI) 
อยา่งแทจ้รงิ 
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 2. การประเมนิผลการดาํเนินงาน ถอืเป็นงานประจาํ (Routine work) ที�ผูป้ฏบิตังิานทุก
คน ในหน่วยงานทุกหน่วย ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานเลก็หรอืหน่วยงานใหญ่ จะตอ้งปฏบิตัอิยา่ง
สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง โดยประเมนิทั $ง Inputs, Processes, และ Outputs ซึ�งตอ้งนําไป
กําหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารทุกระดบั ทั $งแผนปฏบิตักิารประจาํปี แผนปฏบิตักิารประจาํเดอืน 
และ แผนปฏบิตักิารประจาํวนั ของทุกๆงาน และ ทุกหน่วยงาน 
 3. การนําผลการประเมนิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ “ทนัท”ี นั $น เป็นสิ�งที�จะก่อใหเ้กดิ
ผลตอบแทนการลงทุนที�มคีุณคา่ยิ�ง ทั $งต่อผูป้ฏบิตัแิละต่อหน่วยงาน จงึสมควรอยา่งยิ�งที�แต่
ละหน่วยงานและแต่ละองคก์าร จะตอ้งจดัระบบงานประเมนิผลของตน ใหส้ามารถนําสิ�งที�ได้
จากการดาํเนินงานทั $งหลายของตนนั $น ไปใชป้ระโยชน์ได ้ อยา่งรวดเรว็และกวา้งขวางที�สุด 
เชน่ ผลการประเมนิกจิกรรมแต่ละครั $ง สามารถนําไปปรบัปรุงการปฏบิตังิานครั $งต่อมาได้
ทนัท ีซึ�งใชเ้วลาเพยีงไมเ่กนิ 3 นาท ีเทา่นั $น เป็นตน้ 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นสิ�งสาํคญัที�จะบอกใหท้ราบวา่ การดาํเนินงานที�
ผา่นมานั $น เป็นอยา่งไร ด ีเหมาะสม และ มคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด 
 

V. การนําสิ�งที�ได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing)  
 การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ คอื กระบวนการในการนําสิ�งที�ไดจ้าก
การดาํเนินงานทั $งหลาย มาทาํใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด (Utilizing is a working process to 
gain the utmost usefulness from working) 
 จากความหมายนี$ การนําผลที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์  มหีลกัสาํคญั 5 
ประการ คอื 
 1. การนําผลที�ไดจ้ากการดําเนินงานไปใชป้ระโยชน์ มุง่พจิารณาสิ�งที�เกดิขึ$น และไดร้บั 
จากการดาํเนินงานทั $งหลาย ทั $งทางตรงและทางออ้ม ทั $งที�เกดิขึ$นทนัท ี และสิ�งที�เกดิขึ$น
ตามมา ทั $งสิ�งที�เป็น Objective คอื สิ�งที�เหน็ได ้จบัตอ้งได ้นบัได ้เชน่ การกระทาํ วตัถุสิ�งของ
ที�ไดจ้ากการกระทาํ ฯลฯ และ สิ�งที�เป็น Subjective คอื สิ�งที�จบัตอ้งไมไ่ด ้ เชน่ ความรูส้กึ 
ประสบการณ์ ความสุข ความเครยีด ฯลฯ 
 2. เป็นกระบวนการดาํเนินงานที�เกดิขึ$นอยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา จงึสามารถกระทาํได้
ทนัท ีทุกเวลา ทุกสถานที� และ ทุกคนที�ปฏบิตังิาน ตั $งแต่เริ�ม “ทาํ” โดยไมต่อ้งรอใหใ้ครมาสั �ง
หรอืรอใหใ้ครมาอนุมตั ิ
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 3. มุง่นําผลที�ไดจ้ากการดาํเนินงานทั $งหลาย ไมว่า่จะเป็นสิ�งที�เป็นผลด ี ไดต้ามที�
ตอ้งการ หรอื ผลที�ไมด่ ีไปก่อใหเ้กดิประโยชน์งอกเงย ในการชว่ย หรอื อํานวยผล ใหเ้กดิสิ�ง
ที�เป็นคุณ เป็นประโยชน์ ทั $งต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองคก์าร ต่อชุมชนสงัคม และ ต่อ
ประเทศชาต ิทั $งในระยะสั $น และ ระยะยาว อยา่งต่อเนื�องตลอดไป ไมม่วีนัจบสิ$น  
 4. มุง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด คอื เป็นสิ�งที�ด ี มปีระโยชน์ ทั $งต่อตนเอง หน่วยงาน 
องคก์าร ประเทศชาต ิต่อบุคคล ใหม้ากที�สุด เรว็ที�สุด ยั �งยนืที�สุด และ เกดิผลเสยีน้อยที�สุด  
 5.  ตอ้งมผีูนํ้าไปดาํเนินการ ใหเ้กดิประโยชน์ ทั $งการคดิ การพดู และ การกระทาํ ใน
รปูแบบ ลกัษณะ และ วธิกีารต่างๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมอีาํนาจ ไมจ่าํเป็นตอ้งรอการอนุมตั ิ
ยกเวน้ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ สทิธขิองบุคคล ฯลฯ ที�มกีาร
กําหนดไวว้า่ ตอ้งไดร้บัการยนิยอม หรอื อนุมตั ิจากผูม้อีาํนาจเสยีก่อน จงึจะกระทาํได ้
 ความสาํคญั 
 การนําผลที�ไดจ้ากการดําเนินงานไปใชป้ระโยชน์ เป็นสิ�งที�มคีวามสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการ
บรหิารทั $งหลาย ชว่ยเพิ�มมลูคา่ (Value-Added) และชว่ยใหเ้กดิความคุม้คา่ในการดาํเนินงาน
ของทุกงาน ทุกหน่วยงาน และ ทุกองคก์าร สรุปไดเ้ป็น 6 ประการ คอื 
 1. เป็นสิ�งที�ชว่ยใหเ้กดิความคุม้คา่ และ ผลกําไรมากขึ$น ในการดาํเนินงาน จงึมี
ความสาํคญัอยา่งยิ�ง ในการ “ทาํ” งานทุกชนิด ทุกประเภท ไมเ่ฉพาะแต่การลงทุนในภาค
ธุรกจิหรอืภาคเอกชนเทา่นั $น เพราะในโลกนี$ ไมม่อีะไรที�ไดม้าโดยไมม่กีารลงทุน (No free in 
the World) จงึเป็นสิ�งที�ภาครฐัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึและนํามาปฏบิตั ิใหม้ากขึ$น 
 2. เป็นสิ�งที�มคีวามสาํคญั แต่ถูกละเลยมาตลอด เนื�องจากความจาํกดัของเวลา ผูเ้กี�ยว 
ขอ้งมสีิ�งที�จะตอ้งทาํมากมาย ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานจงึไมม่เีวลาคดิทบทวน หาวธิกีาร เพื�อ
การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานทั $งหลายนั $น ไปใชป้ระโยชน์ เพราะจาํเป็นตอ้งนําเวลาที�มี
อยูม่าใชใ้นการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าอยูเ่สมอ สิ�งไดจ้ากการดาํเนินงานทั $งหลายเหลา่นี$ จงึถูก
ทิ$งไวเ้ฉยๆ โดยไมม่กีารนําไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นับเป็นความสญูเปลา่ที�มมีลูคา่มหาศาล 
 3. เป็นสิ�งที�จะก่อใหเ้กดิผลกําไรมากขึ$นโดยไมต่อ้งลงทุนเพิ�ม หรอื อาจจะลงทุนเพิ�มอกี
เพยีงเลก็น้อย จงึเป็นทางเลอืกที�ผูบ้รหิารทุกระดบัทุกคนควรพจิารณาและใหค้วามสาํคญัเป็น
อยา่งยิ�ง ในการดําเนินงานและการลงทุนของหน่วยงาน/องคก์าร ทั $งหลาย เป็นอนัดบัตน้ๆ 
 4. เป็นแรงจงูใจในการทาํงานที�มพีลงัอยา่งยิ�ง สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน คอื ก่อใหเ้กดิ
ความรูส้กึวา่ ตนทาํงานที�มคีุณคา่ มปีระโยชน์ ก่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจ ความพงึพอใจใน
การทาํงาน นําไปสูค่วามรกังาน มุง่มั �นทาํงาน ดว้ยความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และ สุขใจ 
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 5. ก่อใหเ้กดิการพฒันา ทั $งการพฒันาคน พฒันางาน พฒันาระบบงาน และ พฒันา
องคก์าร อยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรม ชว่ยสง่เสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการที� Practical ดว้ย
การนําไปประยกุต/์ใช ้ที�รวดเรว็ หลากหลาย และ เหมาะสมกบัสภาวการณ์ ในขณะนั $นๆ 
 6. ก่อใหเ้กดิผลงานทางวชิาการ ซึ�งจะชว่ยสง่เสรมิความกา้วหน้าใหก้บับุคคล ชว่ยใหม้ี
ความรู ้ ประสบการณ์ และ ความเชี�ยวชาญ มากขึ$น ชว่ยใหม้ชีื�อเสยีง ไดร้บัการยอมรบั ยก
ยอ่ง และ การที�มผีลงานทางวชิาการที�มคีุณคา่และมคีุณภาพสงู จะสามารถนําไปใชเ้ป็น
ผลงานในการเลื�อนระดบัใหส้งูขึ$นในภาคราชการได ้
 สิ�งที�ได้จากการดาํเนินงาน  (Working Outputs) 
 สิ�งสาํคญัอนัดบัแรก คอื ผูท้าํ จะตอ้งรูว้า่ สิ�งที�ตนไดจ้ากการดาํเนินงาน “ในแต่ละครั $ง” 
นั $น มอีะไรบา้ง สิ�งเหลา่นั $นม ี “ธรรมชาต”ิ เป็นอยา่งไร เพื�อจะไดส้ามารถนําไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ไดท้นัท ีอยา่งเตม็ที� 
 สิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน หรอื การ “ทาํ”งาน นั $น ม ี 5 ประการ คอื 
 1. สิ�งที�เป็นวตัถ ุ (Object) คอื สิ�งที�ไดท้าํ และ สิ�งที�ไดจ้ากการทาํ เชน่ สิ�งของ 
ผลติภณัฑ ์ (Product) การบรกิาร สิ�งก่อสรา้ง คู่มอืการปฏบิตังิาน ฯลฯ โดยอาจจะเป็นสิ�งที�
เกดิขึ$นใหม ่หรอืเป็นสิ�งที�ปรบัปรุงขึ$นจากของเดมิที�มอียูแ่ลว้กไ็ด ้สิ�งเหลา่นี$ เป็นสิ�งที�เหน็หรอื
สมัผสัไดช้ดัเจน 
 2. ประสบการณ์ (Experience) คอื สิ�งที�เป็นความสามารถ ความชาํนาญ จากการที�
ไดก้ระทาํ ทั $ง การคดิ การพดู และการลงมอืปฏบิตั ิเป็นสิ�งที�ผูก้ระทาํเป็นผูไ้ดร้บั มองเหน็ได้
ยาก เพราะเป็นสิ�งที�อยูภ่ายในตวัของบุคคล 
 3. ข้อมลู (Data) คอื สิ�งที�เป็นตวับอกหรอืยนืยนัการกระทาํ วา่ ใคร ทาํอะไร กบัใคร ที�
ไหน เมื�อไร อยา่งไร และไดผ้ลเป็นอยา่งไร ขอ้มลูเหลา่นี$ จะถูกบนัทกึไวใ้น 2 ที� คอื ในสมอง
หรอืความทรงจาํของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งคอืผูท้าํและผูร้บัรูก้ารกระทาํ และ ในเอกสารรายงาน
ต่างๆ ในการนี$ ถา้ไดม้กีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรกจ็ะเป็นสิ�งที�ดมีาก เชน่ ขอ้มลูผูม้า
รบับรกิาร ขอ้มลูการปฏบิตังิาน ในแบบบนัทกึและรายงานของหน่วยงาน เป็นตน้ 
 4. ความรู้ (Knowledge) โดยเป็น “ความรูจ้รงิ” คอื ความรูท้ี�เกดิขึ$นจากการลงมอื “ทาํ” 
ดว้ยตนเอง อาจเป็นความรูท้ี�ยงัไมเ่คยรูม้าก่อนคอืยงัไมเ่คยทาํมาก่อน หรอื ความรูท้ี�เพิ�มขึ$น
จากการ “ทาํ”เพิ�มขึ$นจากที�เคยทาํมาแลว้ เป็นสิ�งที�ผูก้ระทาํ ผูพ้บเหน็ ผูนิ้เทศงาน ผูม้าเยี�ยม
เยยีน หรอื ผูอ้า่นเอกสาร/ขอ้มลู ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ไดร้บั ความรูจ้รงินี$ แตกต่าง
จากความรูข้องนกัวชิาการบางสว่น ที�มกัจะเป็น “ความรูจ้าํ” คอื เป็นความรูท้ี�อยูใ่นหนงัสอื 
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ตํารา เอกสารงานวจิยั เอกสารทางวชิาการต่างๆ โดยนกัวชิาการเหลา่นั $น ไดไ้ปอา่นมา หรอื 
ศกึษาคน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลูที�กลา่วมา แลว้จาํเขามาพดูหรอืนํามาเรยีบเรยีงขึ$นมาใหม ่ ยงั
ไมเ่คยทาํดว้ยตนเองเลย 
 5. ความรู้สึกและความคิด (Feeling & Idea) คอื สิ�งที�เป็นความรูส้กึและหรอื
ความคดิที�เกดิขึ$นของแตล่ะบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ทั $งผูก้ระทาํหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
ผูร้บัการกระทาํหรอืผูร้บับรกิาร ผูพ้บเหน็ ผูช้ม และ ผูอ้า่นขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ความรูส้กึนี$ มที ั $งความรูส้กึชอบ–ไมช่อบ ยนิด–ีไมย่นิด ี ด-ี
ไมด่ ี เหมาะ-ไมเ่หมาะ ฯลฯ รวมทั $ง “ความคดิใหม่ๆ  (New Idea)”  ที�เกดิขึ$น ณ ขณะหนึ�ง
ขณะใดของการดาํเนินงานดว้ย Idea ใหม่ๆ ที�เกดิขึ$นนี$ อาจจะเกี�ยวกบังานที�กําลงัทาํอยูน่ั $น 
หรอื ไมเ่กี�ยวขอ้งกนัเลยกไ็ด ้Idea ใหม่ๆ แปลกๆเหลา่นี$ จะแวบ๊ขึ$นมาอยา่งกะทนัหนั อาจไม่
ทนัรูเ้นื$อรูต้วัเสยีดว้ยซํ$า แต่อาจจะเป็น Idea ใหม่ๆ  ที�นําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงที�ยิ�งใหญ่ เป็น
สิ�งที�ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนไดร้บั ตวัอยา่งที� Classic คอื Eureka ของ  Archimedes 
 

 สิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานนี$ สามารถสรุปไดด้งัภาพที� 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 9 สิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน 
  

การดํ าเนินงาน

Inputs Processes Outputs

Feedback

สิ6งที6ไดจากการด ําเนินงาน

ขอมลูวัตถ ุ

ประสบการณ ความรู

ความรูสกึ

การนํ าไปใชประโยชนการนาํไปใช้ประโยชน์ 
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 หลกัการและวิธีการ ในการนําสิ�งที�ได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
 ม ี 6 ประการ คอื 
 1. บนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที (Documenting) 
  การบนัทกึสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จะเป็นจุดตั $งตน้ที�จะ
ชว่ยใหเ้ราไดร้บัประโยชน์จากสิ�งทั $ง 5 เหลา่นี$ ทั $งสิ�งที�เป็นวตัถุ ประสบการณ์ ขอ้มลู 
ความรูส้กึ ความคดิเหน็ รวมทั $งความคดิสรา้งสรรคท์ี�เกดิขึ$น เพราะสิ�งเหลา่นี$มกัจะเกดิขึ$น
เพยีงชั �ววบูหรอืชว่งเวลาหนึ�งเทา่นั $น ถา้มไิดบ้นัทกึไว ้ ชั �วเวลาไมน่าน กจ็ะเลอืนหายไป แต่
ถา้ไดม้กีารบนัทกึไว ้กจ็ะเป็นแนวทาง หรอื เป็นบนัทกึชว่ยจาํ (Memo) ซึ�งจะชว่ยใหส้ามารถ
นํามาใชใ้นการทบทวน ประมวลผล วเิคราะห ์ คดิคน้ และ ขยายผล ใหช้ดัเจน สมบรูณ์ 
ครบถว้น และ กวา้งขวาง มากขึ$น ในเวลาต่อๆมา 
  เราสามารถออกแบบบนัทกึดงักลา่วไดห้ลายๆแบบ ดงัตวัอยา่ง  
 

บนัทึกสรา้งสรรค ์
 

วนัที� / เรื�อง / เหตกุารฌ ์ แนวคิดสร้างสรรคที์�เกิดขึ0น การดาํเนินการ / ผลการดาํเนินการ ข้อสงัเกต / ข้อคิด 

    

� � � � 

    

    

    

 

  ใหบ้นัทกึไวท้นัท ีในชอ่งแรก � และชอ่งที� � ตามเหตุการณ์จรงิที�เกดิขึ$น หลงัจาก
นั $น ใหห้าเวลานําขึ$นมาพจิารณา ทบทวน เพิ�มเตมิในรายละเอยีดใหส้มบรูณ์ขึ$น และ เมื�อมี
การนําไปดาํเนินการ กบ็นัทกึลงชอ่งที� � และ ชอ่งที� � ตามลาํดบั 
 2. ดาํเนินการทนัที (Do it now!) 
  ถา้มแีต่ความคดิ แมจ้ะบนัทกึไว ้ กย็งัไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์อะไร ตอ้งนําไปปฏบิตั ิ
ดงันั $น จงึตอ้งฝึกฝนใหม้คีวามสามารถในการนําความคดิที�เกดิขึ$น ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลอยา่ง
รวดเรว็ อยา่งเป็นระบบที�ครบวงจร และมปีระสทิธภิาพ โดยใชแ้นวทาง ดงันี$ 
  2.1 ดาํเนินการดว้ยตนเอง โดยการนําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั ทั $งในชวีติสว่นตวั 
งานสว่นตวั งานประจาํที�ทาํอยู ่งานอดเิรก หรอื จดัทาํเป็นโครงการพเิศษขึ$นมาใหม ่ฯลฯ 
  2.2 ใหค้นอื�นดาํเนินการ เชน่ ถา้เราเป็นผูบ้รหิาร กส็ ั �งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชานําไป
คดิคน้ พฒันา แลว้นําไปปฏบิตั ิและตดิตามผลใหเ้สรจ็สิ$นสมบรูณ์ รวมทั $งการขยายผลต่อไป
ดว้ยแนวคดิหลกัการและวธิกีาร ของการจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) ที�ด ี 
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  2.3 ถา้เป็นสิ�งที�เกนิอาํนาจหน้าที�ที�เราจะดาํเนินการไดเ้อง ตอ้งใชก้ลวธิขีายความคดิ 
(Sell Idea) กบัผูอ้ื�น ไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนรว่มงาน หรอื ผูท้ี�จะสามารถผลกัดนัให้
มกีารนําความคดิดงักลา่วนั $น ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ สงูสุด 
และ ตอ้งหมั �นตดิตามผลการดาํเนินงาน ชว่ยเหลอื สนบัสนุน สง่เสรมิ ชว่ยแกป้ญัหา ดว้ย
กลวธิทีี�เหมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคล สถานที� และ จงัหวะเวลา จนสามารถเหน็ “ผล” ที�
เป็นประโยชน์เหลา่นั $น ไดอ้ยา่งชดัเจน และ แน่นอนแลว้ 
 3. ใช้หลกัการบริหาร (Principle of Managing) 
  ในการดาํเนินการ ให ้ “งานนําสิ�งที�ไดจ้ากการดําเนินงานไปใชป้ระโยชน์” ประสบ
ความสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และ สงูยิ�งๆขึ$นไป นั $น สามารถนํา Principle of 
Managing ทั $ง 8 กจิกรรมหลกั ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ มาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเริ�มตั $งแต่ การ
วเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของ “งาน”การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใช้
ประโยชน์ จนไดข้อ้สรุปวา่ สมควรจะทาํอะไร กบัใคร ที�ไหน เมื�อใด โดยใคร และอยา่งไร 
แลว้ กจ็ะนําไป วางแผน (Planning) เพื�อใหส้ามารถใชเ้วลาและทรพัยากรเทา่ที�มอียูใ่หเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด แลว้นําแผนนั $น ไปดาํเนินการ (Implementing) ใหไ้ดผ้ล ตาม
วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ของการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์นั $นๆ โดย
มกีารประเมนิผล (Evaluating) อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ทนัเวลา มกีารนําสิ�งที�ได้
จากการดาํเนินงานทั $งหลายเหลา่นี$ ไปใชป้ระโยชน์  (Utilizing)  อยา่งเตม็ที� รวดเรว็ มั �นคง 
ยั �งยนื และ ครบวงจร มกีารตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน (Monitoring 
Controlling and Coordinating) ใหก้จิกรรมทั $งหลายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานทั $งหลาย
นั $น ดาํเนินไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ไมซ่ํ$าซอ้น และ เกดิประสทิธภิาพสงูสุด ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนดไว ้ ดว้ยทรพัยากรและเวลาที�มอียู ่ ตลอดระยะเวลาของ
การดาํเนินงาน โดยมกีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information 
System & Communication System) ที�ดแีละเอื$ออาํนวย ใหข้อ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้ง
ทั $งหลาย สามารถเชื�อมโยงกนัอยา่งทั �วถงึ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง แน่นอน และ เป็นปจัจุบนั 
ตลอดเวลา; และ มกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuity) ของการนําสิ�งที�ไดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ทั $งหลาย ใหม้กีารเชื�อมต่อ ต่อยอด และ ขยายผล อยา่งต่อเนื�อง 
เพื�อเสรมิสรา้ง สนบัสนุน และ ก่อใหเ้กดิการพฒันาสูค่วามยั �งยนื คุม้คา่ในการลงทุนที�ได้
ดาํเนินการไปแลว้ ไมเ่กดิความสญูเปลา่ เกดิเป็น “ผลกําไร” ยิ�งๆขึ$น อยา่งไมรู่จ้บ ซึ�งเป็น
เป้าหมายหลกั ของงานนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ นั �นเอง 
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 4. ใช้อิทธิบาท 4 (Principles of Successful Working) 
  อทิธบิาท 4 เป็นหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที�กลา่วถงึหลกัในการทาํงานให้
ประสบความสาํเรจ็ ประกอบดว้ยกจิกรรม 4 ประการ คอื  
  4.1 ฉนัทะ (Love It) คอื ความชอบ ความพงึพอใจ และ ความรกั ในงานที�ทาํ มุง่ให้
การดาํเนินงานนั $น บรรลุความสาํเรจ็ เป็นพื$นฐานที�สาํคญัในการทาํงาน ถา้ผูป้ฏบิตังิานมสีิ�งนี$
ตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินงาน และยงัคงมอียูอ่ยา่งเตม็ที�ตลอดเวลา กเ็ชื�อมั �นไดเ้ลยวา่ งานที�ทาํ จะ
ประสบความสาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู แน่นอน ฉนัทะนี$ เป็นสิ�งที�สามารถสรา้งขึ$นมาได ้
ขึ$นอยูก่บั “ใจ” ของบุคคลผูน้ั $น เป็นสาํคญั 
  4.2 วริยิะ (Try Hard) คอื ความพากเพยีร และ ทุม่เท ในการทาํงาน อยา่งสดุ
ความสามารถตลอดเวลา เพื�อใหง้านที�ทาํ ไดผ้ลด ี และ ไดผ้ลมากที�สุด อยูเ่สมอ เป็น กําลงั
หลกั ในการทาํงาน 
  4.3 จติตะ (Keep Eye On) คอื ความเอาใจใส ่ ใหค้วามสนใจ ตดิตามงานอยา่ง
ต่อเนื�อง จนเสรจ็สมบรูณ์ เป็น กําลงัเสรมิ ในการทาํงาน 
  4.4 วมิงัสา (Assessing) คอื การทบทวนสิ�งที�ไดท้าํไปแลว้ ทาํการวเิคราะหอ์ยา่ง
ละเอยีดถี�ถว้น แลว้นําขอ้ด ีขอ้เสยี ที�ไดร้บั มาปรบัปรุงสิ�งที�จะทาํต่อไป ใหด้ยีิ�งๆขึ$น เป็นสิ�งที�
ชว่ยใหเ้กดิความสมบรูณ์พรอ้มในการทาํงาน และก่อใหเ้กดิการพฒันาสูค่วามยั �งยนื 
  อทิธบิาท 4 นี$ จะชว่ยใหผู้นํ้าสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ มพีลงัสรา้ง 
สรรคท์ี�มหาศาล สามารถดาํเนินการใหง้านประสบความสาํเรจ็ดว้ยความภาคภมูใิจและสุขใจ 
 5. หาความรู้เพิ�มเติมตลอดเวลา (Continuous Learning) 
  วชิาการต่างๆ นั $น มกีารพฒันาอยูเ่สมอ ไมม่หียดุนิ�ง ผูแ้สวงหาความกา้วหน้า จงึ
จาํเป็นตอ้งศกึษาหาความรูเ้พิ�มเตมิอยูเ่สมอ ทั $งการอา่น การฟงั การพดู การวเิคราะห ์ การ
สงัเคราะห ์ การแลกเปลี�ยนความคดิเหน็และประสบการณ์ การดงูาน รวมทั $งการประชุม 
สมัมนา ฯลฯ เพื�อใหม้คีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ โดยมหีลกัการและวธิกีารที�สาํคญั คอื 
  5.1 เตอืนตวัเองอยูเ่สมอวา่ “มผีูท้ี�รูม้ากกวา่เรา อยูเ่สมอ” เปิดใจใหก้วา้ง รบัฟงัผูอ้ื�น 
ดว้ยความเคารพใหเ้กยีรต ิน้อมรบัคาํแนะนําคาํสั �งสอน ดว้ยความยนิด ีไมถ่อืตวั ไมเ่ป็น “นํ$า
ชาลน้ถว้ย” คอื ผูท้ี�คดิวา่ตนรูด้แีลว้ ตนเก่งที�สุด คนอื�นอยา่มาสอนเลย ฉนัไมฟ่งัหรอก ฯลฯ 
  5.2 เปิดประตูรบัความรูต้ลอดเวลา เชน่ เขา้ Internet, รบั Journal, เขา้ชมรม/
สมาคมนกัวชิาการ เขา้ฝึกอบรมสมัมนา อา่นหนงัสอื อา่นตําราต่างๆ ฯลฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 
ทั $งในสาขาวชิาที�ตนสนใจ มคีวามชาํนาญ และสาขาวชิาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
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การนํา “ความรู”้ทั $งหลาย ไปประยกุต/์ใช ้ ในชวีติประจาํวนั ไดจ้รงิ อยา่งเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพสงู อยา่งม ีSkill คอื เป็นความรูจ้รงิ 
  5.3 ใหบ้รกิารความรูแ้ก่ผูอ้ื�นและสงัคม เชน่ ใหค้าํปรกึษา เป็นวทิยากรบรรยาย 
ตอบปญัหา ฯลฯ โดยเน้นบรกิารดว้ยใจรกั เตม็ใจ ทุม่เท โดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ   
 ความรูท้ี�ไดร้บัเพิ�มเตมินี$ จะชว่ยจุดประกายความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ ในการนําสิ�งต่างๆ 
ที�เรามอียู ่ไปก่อใหเ้กดิประโยชน์ในแงมุ่มต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ไรข้อบเขตจาํกดั 
 6. ให้เวลา (Allocated Time) 
  กจิกรรมต่างๆ ตอ้งใชเ้วลาทั $งสิ$น แมแ้ต่การคดิกย็งัตอ้งใชเ้วลา จงึจาํเป็นตอ้งจดัสรร
เวลา ใหก้บัการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ โดยมคีาํแนะนํา ดงันี$ 
  6.1 ทุกครั $งที�ทาํ ใหถ้ามตวัเองวา่ เราไดอ้ะไร มปีระโยชน์อะไร อยา่งไร และจะ
นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ยิ�งๆขึ$น ไดอ้ยา่งไร อาทเิชน่ ในการทาํครั $งต่อไป ฯลฯ กจิกรรมนี$ใช้
เวลา เพยีงเลก็น้อย เทา่นั $น 
  6.2 ทุกวนั หลงัเลกิงานหรอืก่อนนอน ใหถ้ามตวัเองวา่ วนันี$ทั $งวนั เราไดอ้ะไรบา้ง 
มปีระโยชน์อะไร อยา่งไร และจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ยิ�งๆขึ$นไดอ้ยา่งไร จะใชเ้วลา
ประมาณ 5-15 นาท ีถา้ทาํบอ่ยๆ จะทาํไดร้วดเรว็ขึ$น ไดเ้นื$อหาสาระ ที�ก่อใหเ้กดิกําลงัใจและ
การพฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ีและควรบนัทกึไวด้ว้ย ดงันี$ 

ตวัอย่าง 
บนัทึกประจาํวนั 

วนัที� สิ�งที�ทาํ สิ�งที�ได้ ประโยชน์ การนําไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ยิ�งๆ ขึ0น 

     

     

     

     
 

  6.3 ทุกสปัดาห ์ใหจ้ดัเวลาประมาณ 10-20 นาท ีในวนัที�แน่นอน เชน่ วนัศุกร ์เสาร ์
หรอือาทติย ์ หลงัจากทาํกจิกรรมประจาํวนัในขอ้ 6.2 แลว้ เพื�อทบทวนวา่ ในสปัดาหนี์$ ทั $ง
สปัดาห ์ เราไดอ้ะไรบา้ง เราไดนํ้าสิ�งที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง มาก-น้อย เพยีงใด สิ�งที�
ควรปรบัปรุงใหเ้กดิประโยชน์มากขึ$น มอีะไรบา้ง โดยกําหนดเป้าหมาย และระยะเวลา ใน
การดาํเนินงาน ที�ชดัเจนและแน่นอน กจิกรรมนี$จะใชข้อ้มลูจากบนัทกึประจาํวนั เป็นแนวทาง
หลกั และ เพิ�มเตมิการวเิคราะหใ์นภาพรวมของทั $งสปัดาห ์ใหม้คีวามหมายมากขึ$น และ ควร
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ใหม้คีวามจาํเพาะมากขึ$นดว้ย โดยอาจแยกเป็นเรื�องๆ หรอืประเดน็ ต่างๆ แลว้บนัทกึไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจน พรอ้มทั $งจดัเกบ็ใหป้ลอดภยัและสะดวกต่อการนํามาใชเ้มื�อตอ้งการ 
  การนําไปใช้ทนัที (Utilizing Immediately) 
 การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ทนัทนีั $น เป็นสิ�งที�สมควรทาํเป็นอยา่ง
ยิ�ง ดงันั $น ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน ควรฝึกฝน ใหส้ามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็ มี
คุณคา่ และ มปีระสทิธภิาพสงู มขีอ้เสนอแนะ 5 ประการ ดงันี$ 
 1. การนําไปใช้ในการพฒันาตนเอง คอื 
  1.1 พฒันาทกัษะดา้นความคดิ (Conceptual Skills) 
   1.1.1  พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ (Innovative/Creative Thinking: CT) เพื�อ
พฒันา คดิคน้ สิ�งใหม่ๆ  ที�ดกีวา่สิ�งที�มอียูแ่ลว้ 
   1.1.2  พฒันาความคดิเชงิบวก (Positive Thinking: PT) ใหเ้ป็นคนมองโลกในแงด่ ี
เปี�ยมไปดว้ยความหวงั มกํีาลงัใจ ผูรู้ท้ ั $งหลายพบวา่ บรรดาบุคคลสาํคญัที�โลกยกยอ่งนั $น 
ลว้นแต่เป็นผูม้องโลกในแงด่เีป็นหลกั ทั $งสิ$น 
   1.1.3  พฒันาความคดิที�เป็นระบบ (Systematic Thinking: ST) คอื คดิอยา่ง
รอบคอบ ครอบคลุมทุกแงมุ่ม และ ครบวงจร ตั $งแต่จุดเริ�มตน้ จนถงึจุดสิ$นสุด 
   1.1.4  พฒันาความคดิที�เป็นไปได ้(Practical Thinking: PT) มใิชก่ารเพอ้ฝนั การ
คดิเรื�อยเปื�อย แต่เป็นความคดิที�สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิๆ ใน Situation ที�หลากหลาย 
   จากการที�ไดฝึ้กใหม้กีารคดิ ทบทวน สรุป วเิคราะห ์ และ หาทางนําสิ�งที�ไดจ้าก
การดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์อยูเ่ป็นประจาํนี$ จะทาํใหต้วัเรามทีกัษะ และความเชี�ยวชาญใน
ดา้นการคดิที�วอ่งไว และ เฉียบคม ยิ�งๆ ขึ$น 
  1.2 พฒันาทกัษะดา้นการพดู (Verbal Skills) ใหส้ามารถพดูจาไดไ้พเราะ จบัใจผูฟ้งั 
ดว้ยคาํพดูที�หลกัแหลม เปี�ยมดว้ยความหมายและความรูส้กึ และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ เรา้ใจ เหมาะสม กบักาละ เทศะ และ บุคคล อยูเ่สมอ 
  จากการที�ไดส้งัเกต และทบทวน การพดูของตวัเราเองและของบุคคลต่างๆ ที�ไดพ้บ
เหน็ ไดย้นิ รวมทั $งพจิารณาปฏกิริยิาของผูฟ้งัอยูเ่สมอ  จะทาํใหเ้ราสามารถรูไ้ดว้า่ คาํพดู
แบบใดจงึจะเป็นคาํพดูที�เหมาะสม และควรพดูอยา่งไร และ ถา้ผูฟ้งัมปีฏกิริยิา ไมว่า่จะเป็น
ทางบวกหรอืทางลบ เราจะแกไ้ขสถานการณ์นั $นอยา่งไรจงึจะไดผ้ลดทีี�สุด ควรใชค้าํพดูอะไร 
ที�จะประทบัใจผูฟ้งั ซึ�งตอ้งอาศยัการนําสิ�งที�ไดท้ั $งหลาย มาฝึกฝน ใหส้ามารถพดูไดอ้ยา่งมี
ศลิปะ วอ่งไว ถูกตอ้ง และเหมาะสม กบัแต่ละสถานการณ์ 
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  1.3 พฒันาทกัษะดา้นการกระทาํ (Practical Skills) ใหส้ามารถกระทาํไดด้ ี
เหมาะสม มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ มากยิ�งๆ ขึ$น ซึ�งเป็นทกัษะสาํคญั ที�จะนําสิ�งที�ได้
จากการดาํเนินงาน ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
  จากการที�ไดฝึ้กทกัษะดา้นความคดิตามขอ้ 1.1 และจากการที�ไดป้ฏบิตัไิปในแต่ละ
ครั $ง เมื�อไดนํ้ามาทบทวน วเิคราะหจ์ุดเดน่-จุดดอ้ย ผนวกกบัการแสวงหาวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ  ที�ดี
กวา่เดมิ และ การฝึกฝนในการนําไปปฏบิตัอิยา่งมุง่มั �น จนเชี�ยวชาญ จะทาํใหต้วัเราสามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งวอ่งไว ราบรื�น มั �นคง เป็นระบบระเบยีบ และ เหมาะสม ตามสภาวการณ์
ต่างๆ เป็นที�ชื�นชมและยกยอ่ง ในวงการและผูพ้บเหน็ หรอืผูท้ี�ไดส้มัผสักบัการปฏบิตันิั $นๆ  
 การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชพ้ฒันาตนเองนี$ เป็นสิ�งที�สามารถทาํไดท้นัท ีโดย
ไมต่อ้งรอใคร สามารถทาํไดต้ลอดเวลา โดยดาํเนินการตามหลกัการนําสิ�งที�ไดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ ซึ�งในระยะเริ�มตน้จะมคีวามยากลาํบากอยูบ่า้ง 
เนื�องจากยงัไมค่อ่ยไดท้ํา แต่เมื�อไดท้าํอยูเ่ป็นประจาํ ความเชี�ยวชาญชาํนาญ กจ็ะยิ�งมมีาก
ขึ$น จนเป็นวถิชีวีติประจาํวนัที�ไมม่คีวามยุง่ยาก แต่จะเป็นกจิกรรมที�มคีา่มหาศาลต่อการ
พฒันาตวัเรา ใหเ้จรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ และ มั �นคง ในอนาคต 
 2. การนําไปใช้ในการพฒันางานนีb โดยที�การนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานที�
กําลงัทาํอยูใ่นทนัทนีั $น เป็นสิ�งที�สามารถทาํไดโ้ดยสะดวก เพราะเป็นกระบวนการดาํเนินงาน
ที�ต่อเนื�องกนักบังานที�ทาํอยูแ่ลว้ เพยีงแต่เพิ�มแนวคดิและวธิกีารที�รเิริ�มสรา้งสรรคล์งไปในการ
ทาํงานประจาํ ดงันั $น จงึขอเสนอแนะใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน ทาํการฝึกฝนการ
นําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานที�กําลงัทาํอยูใ่นทนัท ีอาทเิชน่ 
  2.1 พฒันาวธิกีารทาํงาน ใหด้ขีึ$น รวดเรว็ขึ$น งา่ยขึ$น สะดวกขึ$น มผีลผลติเพิ�มขึ$น 
เป็นที�พงึพอใจมากขึ$น ฯลฯ จากการที�ไดท้าํการทบทวน และ วเิคราะห ์ผลการดาํเนินงานที�
ผา่นมา จะทาํใหเ้ราสามารถนําขอ้มลู ความรู ้ และ ประสบการณ์ ที�ได ้ ไปพฒันาวธิกีาร
ทาํงาน ของงานที�กําลงัทาํอยู ่ ไดท้นัท ี อยา่งเหมาะสมในทุกๆขั $นตอน หรอื ทุกๆกจิกรรม 
โดยจดัทาํเป็นเอกสารคูม่อืการปฏบิตังิาน หรอื พฒันาเอกสารวธิกีารทาํงานต่างๆ ที�มอียูแ่ลว้ 
ใหช้ดัเจน ครบถว้น สมบรูณ์ และ เอื$ออาํนวยต่อการปฏบิตังิาน มากยิ�งๆขึ$น 
  2.2 พฒันาระบบงาน ไดแ้ก่ การพฒันาสิ�งต่อไปนี$ 
   2.2.1  พฒันาขั $นตอนการทาํงาน ใหก้ระชบั ชดัเจน และสอดคลอ้งกนั มากขึ$น ลด
ขั $นตอนที�ซํ$าซอ้นเกนิความจาํเป็นลง ปรบัปรุงขั $นตอนที�ยุง่ยากซบัซอ้นใหง้า่ยขึ$น เพิ�ม
ขั $นตอนการทาํงานที�จาํเป็นและทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานสงูขึ$น ฯลฯ   
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   2.2.2  พฒันาความต่อเนื�องของการทาํงาน ใหเ้กดิความคลอ่งตวัมากขึ$น ลดสิ�งที�
เป็นอุปสรรคขดัขวางการทาํงาน ลดระยะเวลาในการทาํงาน นําไปสู่การลดแรงงานและ
คา่ใชจ้า่ย ในการปฏบิตังิาน 
   2.2.3  พฒันาการเชื�อมต่อกบัระบบงานหรอืกจิกรรมอื�น ทั $งระบบและหรอืกจิกรรม
ที�ทาํมาก่อนหน้า และ ระบบและหรอืกจิกรรมที�จะรบัชว่งไปดาํเนินการต่อไป เพื�อก่อใหเ้กดิ
การพฒันาคุณภาพโดยรวม (Total Quality Improvement: TQI) ของหน่วยงาน/องคก์าร 
อยา่งมปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ มากยิ�งๆขึ$น 
 3. การนําไปใช้ในการพฒันางานอื�นๆ โดยใชค้วามรู ้ และประสบการณ์ที�ไดร้บั ไป
ประยกุต/์ใช ้ ในการพฒันางานอื�นๆ ทั $งงานประจาํทั $งหลายที�ทาํอยูทุ่กๆวนั หรอืงาน/
โครงการพเิศษ โดยมุง่เน้นการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ประหยดั มี
ประสทิธภิาพสงู ก่อใหเ้กดิผลกําไรมากยิ�งๆขึ$น ทั $งระยะสั $น และระยะยาว 
 4. การนําไปใช้ในการพฒันาคนของหน่วยงาน โดยใหม้กีารสอน ถ่ายทอดความรู ้
ระหวา่งผูท้ี�ไดท้าํไปแลว้ กบัคนอื�นๆ เชน่ การจดัการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In-service 
Training) การสอนงาน การแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทาํงาน การดงูาน ฯลฯ โดย
จดัทาํขึ$นเป็นประจาํอยา่งสมํ�าเสมอ การดาํเนินงานนั $นไมเ่น้นรปูแบบที�เป็นทางการมากนกั 
แต่เน้นที�การดาํเนินการเชงิบวก (Positive Approach) คอื การรว่มมอืรว่มใจกนั การ
สรา้งสรรคส์ิ�งดีๆ  ดว้ยความรกัความปรารถนาดแีละความชื�นชมยนิดตี่อกนั (Appreciation) 
โดยใช ้“ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง (Customer Focused)” และ การทาํงานเป็นทมี ที�ดแีละมี
ประสทิธภิาพสงู เป็นแกนหลกั ในการดาํเนินงาน 
 5. การนําไปใช้ในการพฒันาหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารพฒันาทั $งดา้นอาคารสถานที� 
ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความสวยงาม ความมชีวีติชวีา การดแูลอุปกรณ์
เครื�องมอืเครื�องใชต้่างๆ การบาํรุงรกัษา การป้องกนัการชาํรุดเสยีหาย การใชง้านอยา่งสม
ประโยชน์และคุม้คา่ การพฒันาดา้นระบบงานและวธิกีารทาํงานของหน่วยงาน ใหม้ี
ประสทิธภิาพสงู เอื$ออาํนวยต่อการทาํงานในภาพรวม โดยมุง่เน้นการทํางานที�มคีุณภาพสงู 
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยที�ตํ�าที�สุด (High Quality at Low Cost) และรว่มมอืรว่มใจกนัสรา้งภาพลกัษณ์
ที�ดขีองหน่วยงาน ในสายตาของผูม้ารบับรกิาร ประชาชนทั �วไป และ ผูบ้รหิารระดบัที�สงูกวา่
หน่วยงาน ซึ�งจะนําไปสูค่วามภาคภมูใิจในหน่วยงานของผูป้ฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิความ
จงรกัภกัดตี่อองคก์าร (Organization Loyalty) อนัเป็นปจัจยัพื$นฐานที�สาํคญัยิ�ง ในการพฒันา
หน่วยงานที�ม ั �นคงและยั �งยนื 
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 การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ในทนัทนีี$ เน้นที�การนําไปปฏบิตัทินัที
ภายใตส้ภาวะที�เป็นจรงิ โดยใชแ้นวคดิที�วา่ “ทุกสรรพสิ�ง มคีุณประโยชน์ทั $งสิ$น” (Everything 
is Useful) ซึ�งขึ$นอยูก่บัฐานะของแต่ละบุคคลทั $งในฐานะผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตั ิ ผูใ้ชป้ระโยชน์ 
และ/หรอื ผูร้บับรกิาร ที�จะรูว้า่ แต่ละบุคคลนั $น ไดอ้ะไรจากการดาํเนินงาน? สิ�งที�ไดน้ั $นมี
ประโยชน์และคุณคา่อะไร? และจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทนัท ี หรอืเรว็ที�สุด ไดอ้ยา่งไร? 
และ ตอ้งนําไปปฏบิตั ิ “เป็นประจาํ” จนเป็นนิสยัที�ด ี และเมื�อผูน้ั $นตระหนกัแน่แก่ใจวา่ สิ�งนั $น
เป็นประโยชน์จรงิ กจ็ะนําไปสูก่ารกระทาํต่อๆไป ดว้ยความเตม็ใจ และ สุขใจ ก่อใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ตามมาอยา่งมากมาย ต่อทุกๆฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 
  การเผยแพร่ผลที�ได้จากการดาํเนินงาน 
 1. การเผยแพร่ในหน่วยงาน เป็นวธิกีารนําผลที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ 
ที�จะชว่ยสรา้งบรรยากาศของการพฒันาในหน่วยงานได ้เสนอใหด้าํเนินการ ดงันี$ 
  1.1 กําหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน (Policy) ใหม้กีารเผยแพรก่ารนําผลที�ได้
จากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์เป็นประจาํ “ทุกวนั” พรอ้มทั $งมมีาตรการที�จะสง่เสรมิ จงูใจ 
และ ควบคุม ใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ต่อเนื�อง จนเป็นกจิวตัร หรอื เป็นวฒันธรรม 
(Share/Core value) ที�ดขีององคก์าร เชน่ การจดักจิกรรม “10 นาทสีรา้งสรรค”์ เป็นตน้ 
  1.2 สง่เสรมิและพฒันาใหเ้ป็นรปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ที�เป็น
มาตรฐานของแต่ละงาน/หน่วยงาน ที�สามารถปฏบิตัไิดโ้ดยสะดวกและไมยุ่ง่ยาก โดยเริ�มตน้
จากการจดัทาํแนวทางหรอืวธิปีฏบิตัใินการทาํงาน (Work Instruction: WI) ของแต่ละงาน/
กจิกรรม แลว้พฒันาใหเ้ป็นระเบยีบปฏบิตัมิาตรฐาน (Standard Operating Procedure: 
SOP) ในการทาํงานของงาน/หน่วยงาน นั $น แลว้พฒันาต่อไปเป็นรปูแบบการดาํเนินงาน ที�
เป็นตวัแบบของการดาํเนินงานที�ด ี (Role Working Model) ใหก้บัวงการของงานนี$ ใน
ระดบัชาต ิแลว้พฒันาต่อไปเป็นตวัแบบที�เป็นเลศิในระดบันานาชาต ิ(Best Practice) 
  1.3 คดัเลอืกผลงานเดน่อยา่งสมํ�าเสมอ โดยในแต่ละสปัดาห ์ ใหแ้ต่ละกลุม่คดัเลอืก 
ผลงานเดน่ 2 อนัดบัแรก จากความเหน็ของสมาชกิ แลว้ตดิประกาศยกยอ่งชมเชยใหเ้ป็นที�
ทราบทั �วกนั อยา่งสมเกยีรต;ิ ในแต่ละเดอืน ใหแ้ต่ละกลุม่ (งาน/ฝา่ย/แผนก) คดัเลอืกผลงาน
เดน่ประจาํเดอืนจากผลงานเดน่ประจาํสปัดาหข์องกลุม่ จากความเหน็ของสมาชกิ เชน่ กลุม่
ละ 2 เรื�อง แลว้สง่ไปประกวดแขง่ขนักบักลุม่อื�นๆ ของหน่วยงานหลกัขององคก์าร แลว้ตดิ
ประกาศใหทุ้กคนทราบอยา่งใหเ้กยีรต ิ และ ยกยอ่งเชดิชู; จดัมหกรรมการนําเสนอผลงาน
เดน่ ขององคก์าร เป็นประจาํ “ทุกปี” โดยกําหนดวนัจดัมหกรรมที�แน่นอนไวล้ว่งหน้า เชน่ 



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  103 

วนัพฤหสับด ีสปัดาหท์ี� 2 ของเดอืนตุลาคม เป็นตน้ ถา้วนันั $นตรงกบัวนัหยดุ ใหเ้ลื�อนไปเป็น
วนัพฤหสับดขีองสปัดาหถ์ดัไป ฯลฯ จดัระบบการคดัเลอืก “ผลงานดเียี�ยมประจาํปี” ของ
องคก์ารใหช้ดัเจน จดัพธิมีอบรางวลั และประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ ใหท้ั $งกลุม่บุคคลและ
หน่วยงาน ในที�ประชุมใหญ่ขององคก์าร 
  1.4 เผยแพรก่ารนําผลที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ใหทุ้กๆคนในองคก์าร
สามารถศกึษาหาความรูไ้ด ้ (เป็น KA) ดว้ยการรวบรวมผลงานเดน่จากขอ้ 1.3 มาจดัทาํเป็น
รปูเลม่อยา่งน้อย 2 ชุด ไวท้ี�หอ้งสมุดขององคก์าร/หน่วยงาน หรอื สถานที� ที�เป็นที�รวมของ
บุคคลสว่นใหญ่ โดยใหชุ้ดแรกอยูป่ระจาํ ณ สถานที�นั $น สว่นชุดที� 2 ใหย้มืไปอา่นไดค้รั $งละ 1 
วนั; รวบรวมผลงานเดน่ในแต่ละเดอืน เผยแพรใ่นจุลสารหรอืวารสารของหน่วยงาน ที�แจกให้
เจา้หน้าที�ทุกคน; และ รวบรวมผลงานเดน่ในแต่ละปี เผยแพรใ่นวารสารหรอืจุลสารของ
หน่วยงาน และจดัทาํเป็นหนงัสอืสรุปผลงานประจาํปี หรอืเป็นเอกสารวชิาการฉบบัพเิศษ 
เผยแพรไ่ปยงับุคคลในหน่วยงาน และสามารถเผยแพรไ่ปนอกหน่วยงานไดอ้กีดว้ย 
 2. การเผยแพร่ออกนอกหน่วยงาน เป็นสิ�งที�ชว่ยเชดิชศูกัดิ _ศร ีและ เผยแพรช่ื�อเสยีง 
ขององคก์าร ใหเ้ป็นที�รูจ้กั และ เป็นที�ยอมรบั ในที�นี$ จะขอแนะนํา 3 วธิ ี ที�จะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์มากๆ คอื การเผยแพรใ่นวงการวชิาการ การรบัเป็นสถานฝึกงานใหก้บั
สถาบนัการศกึษา และ การรบัเป็นสถานที�ดงูาน ดงันี$ 
  2.1 การเผยแพรใ่นวงการวชิาการ โดยสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน “เขยีน” ผลการ
นําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ เพื�อเผยแพรใ่นแวด-วงวชิาการ ของผูน้ั $น ซึ�งจะ
เป็นกลยทุธท์ี�สาํคญัและไดผ้ลด ี ในการพฒันาหน่วยงาน เพราะจะไดท้ั $งการพฒันาบุคคล 
พฒันางาน และ การเผยแพรช่ื�อเสยีงของหน่วยงาน ใหเ้ป็นที�รูจ้กัและยอมรบัในวงการ
วชิาการ ในการนี$ ควรกําหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน ให ้“ทุกคน” จดัทาํเอกสารวชิาการ 
และ เผยแพรใ่นวงการวชิาการ เป็นประจาํทุกปี โดยจดัตั $งหน่วยสง่เสรมิและพฒันาการจดัทาํ
และเผยแพรเ่อกสารวชิาการ ที�ชว่ยกระตุน้ สง่เสรมิ สนบัสนุน และ ชว่ยเหลอื ใหทุ้กคนใน
หน่วยงาน จดัทาํเอกสารวชิาการ และเผยแพรใ่นวงการวชิาการ อยา่งมคีวามสุข และ มี
ผลผลติ (Productivity) ที�ดยีิ�งๆ ขึ$น อยา่งรวดเรว็ มั �นคง และ ยั �งยนื 
  การเผยแพรใ่นวงการวชิาการนั $น นิยมทาํกนัในรปูแบบการนําเสนอผลงานทาง
วชิาการ ซึ�งสามารถจดัขึ$นภายในหน่วยงาน/องคก์าร โดยดาํเนินการเพิ�มเตมิ จากการจดั
มหกรรมการนําเสนอผลงานเดน่ประจาํปีของหน่วยงาน โดยขยายขอบเขตการจดังานเป็น 
“สปัดาหว์ชิาการและการพฒันา” ขององคก์าร ประจาํปี ซึ�งจะมกีจิกรรมที�แสดงใหบุ้คคล
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ทั $งหลาย ทั $งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารไดรู้ว้า่  ในรอบ 1 ปีที�ผา่นมา องคก์ารของ
เรา ไดด้าํเนินงานที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อวงการวชิาการ สงัคม และ ประเทศชาต ิ ในดา้น
ต่างๆ อะไรบา้ง อยา่งไร และ มคีวามกา้วหน้าสบืต่อกนัมาอยา่งไร โดยเชญิบุคคลภายนอก
มารว่มงาน มกีารนําเสนอผลงานวชิาการ จดับรรยายทางวชิาการ และ กจิกรรมสรา้งสรรค์
ต่างๆ ซึ�งจะก่อใหเ้กดิความตื�นตวัในผูป้ฏบิตังิานขององคก์าร เพื�อการพฒันาตนเอง พฒันา
งานที�ทาํอยู ่ และพฒันาองคก์าร โดยสว่นรวม ก่อใหเ้กดิภาพพจน์ที�ดใีหก้บัองคก์าร วา่ เป็น
องคก์ารที�มผีลงานดเีดน่ น่าชื�นชมยกยอ่ง น่าภาคภมูใิจ ซึ�งจะก่อใหเ้กดิความรกัในองคก์าร 
(Organization Loyalty) ของผูป้ฏบิตังิานทุกคน 
   การไปนําเสนอผลงานทางวชิาการ “ภายนอก” หน่วยงาน เชน่ การไปรว่มประชุม
วชิาการขององคก์รวชิาชพีต่างๆ ของสถาบนัทางการศกึษา ของสว่นราชการ ของสมาคม
ทางวชิาการต่างๆ ฯลฯ โดยไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนที�ดจีากองคก์าร ผา่นหน่วย
สง่เสรมิและพฒันาการจดัทาํและเผยแพรเ่อกสารวชิาการ ดงัที�ไดก้ลา่วมา กจ็ะทาํให้
ผูป้ฏบิตังิาน มขีวญัและกําลงัใจที�ด ี สามารถไปนําเสนอผลงานวชิาการไดอ้ยา่งมั �นใจ มี
คุณภาพด ีซึ�งจะนํามาซึ�งชื�อเสยีง เกยีรตภิมู ิของทั $งผูไ้ปเสนอผลงานและขององคก์ารดว้ย 
  2.2 การรบัเป็นสถานที�ฝึกงานใหก้บัสถาบนัการศกึษา ที�กําหนดใหนิ้สติ นกัศกึษา 
หรอื นกัเรยีน ตอ้งไปฝึกปฏบิตังิานในองคก์ารที�มลีกัษณะงานสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน
ของสถาบนันั $น ก่อนจบการศกึษา จงึเป็นโอกาสดขีององคก์าร/หน่วยงาน ที�จะไดค้นที�มี
คุณภาพมาทาํงานให  ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และบางครั $งยงัไดค้า่ตอบแทนจาก
สถาบนัการศกึษาดว้ย จงึเป็นกจิกรรมที�จะชว่ยทั $งการพฒันาคน การพฒันางาน และ การ
พฒันาองคก์าร ที�คุม้คา่และมปีระสทิธภิาพสงู ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ในปีแรกๆ ของการรบัเป็นสถานที�ฝึกงาน ผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงาน/องคก์าร 
สว่นมาก มกัจะยงัมทีศันคตทิี�ไมด่นีกัต่อการฝึกงาน โดยมองวา่เป็นการเพิ�มภาระ ทาํความ
ยุง่ยากวุน่วาย มคีวามเสยีหายเกดิขึ$น มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ$น มคีวามลา่ชา้ในการปฏบิตังิาน 
ฯลฯ สิ�งต่างๆ เหลา่นี$ เป็นสิ�งที�เกดิขึ$นจรงิ แต่ถา้ไดม้กีารเตรยีมการที�ด ีป้องกนัผลเสยีของสิ�ง
เหลา่นี$มใิหเ้กดิขึ$น ซึ�งจะทาํไดโ้ดยจดัทาํเป็น Documents แสดงรปูแบบ และระบบงาน ของ
หน่วยงานใหช้ดัเจนแน่นอน ซึ�งเป็นเอกสารพื$นฐานของ “การพฒันาสูห่น่วยงานคุณภาพ” 
และ อาศยัผูม้าฝึกปฏบิตังิาน ชว่ยพฒันา Documents เหลา่นี$ ใหส้มบรูณ์ขึ$น ไดร้วดเรว็กวา่
ที�เราจะทาํเอง ประกอบกบัมทีี�ปรกึษาทางวชิาการ คอื คณาจารยข์องผูฝึ้กงาน มาดแูลดว้ย ก็
จะไดร้บัความรูด้า้นวชิาการที�ถูกตอ้งและเหมาะสมมากขึ$น จากคณาจารยท์ั $งหลายเหลา่นั $น  
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  เมื�อผูป้ฏบิตังิานรบัรูแ้ละไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการฝึกงานแลว้ ในปีต่อๆมา 
ความรว่มมอื ความกระตอืรอืรน้ ความสนุกสนานในการทาํงานและการฝึกงาน กจ็ะมมีากขึ$น 
พรอ้มกบับรรยากาศทางวชิาการของหน่วยงานและองคก์าร กจ็ะเพิ�มขึ$นดว้ย การนําสิ�งที�ได้
จากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ กจ็ะเกดิขึ$นอยา่งมากมาย และเป็นกจิกรรมสาํคญัในการ
สรา้งและพฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร 
  การรบัเป็นสถานที�ฝึกงานใหก้บัสถาบนัการศกึษานี$ เป็นกลยทุธท์ี�ดมีากของ
องคก์าร ในการพฒันาคน พฒันางาน และ พฒันาองคก์าร ไปพรอ้มๆ กนั ซึ�งถอืเป็นตวัอยา่ง
ที�ดขีองการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์  ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ใหก้บัฝา่ยต่างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง จะเกดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ซึ�งจะเป็นกําลงั
สาํคญัของชาตติ่อไป ในอนาคต 
  2.3 การรบัเป็นสถานที�ดงูาน เป็นกจิกรรมที�จะชว่ยใหเ้กดิการพฒันางาน/องคก์าร 
และการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ไดม้าก และกวา้งขวาง ทั $งภายใน
องคก์ารและภายนอกองคก์าร โดยกําหนดเป็นนโยบาย ใหทุ้กๆหน่วยงาน เป็นสถานที�ดงูาน
ที�น่าภาคภมูใิจอยา่งน้อย 1 ดา้น และ จดัระบบการพฒันาหน่วยงาน ใหเ้ป็นสถานที�ดงูานที�ด ี
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิ�งๆขึ$น คุม้คา่ และ ยั �งยนื โดยคดัเลอืกหน่วยงานที�มคีวามพรอ้ม มี
ผลงานเดน่ มพีฒันาอยา่งต่อเนื�อง 2-3 หน่วยงาน มาพฒันาใหเ้ป็น “หน่วยงานตวัอยา่ง”เพื�อ
การรบัเป็นสถานที�ดงูาน มลีกัษณะและองคป์ระกอบพื$นฐาน คอื มรีปูแบบการดาํเนินงานที�ด ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ครบถว้นและชดัเจน; มผีลการดาํเนินงานที�ด ี ครอบคลุมทุกๆดา้นของ
ผลการดาํเนินงาน ในทุกๆงานยอ่ย; มขีอ้มลูที�จําเป็นครบถว้น; มผีูนํ้าและทมีงานด ี ที�มใีจ
พรอ้มใหบ้รกิาร (Service Mind)  
   หน่วยงานและองคก์าร ใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ในการนําเสนอผลงาน ที�ครบถว้น 
ทนัสมยั พฒันาบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน ใหม้คีวามสามารถและความพรอ้มในการรบั
การดงูาน อยา่งน่าประทบัใจ ตลอดเวลา ทั $งการตอ้นรบั; การนําเสนอ “รายงานสรุป”; การนํา
ชม สถานที� / ผลงาน; การตอบขอ้ซกัถาม; และ การแสดงออก การพดูจา การใหเ้กยีรตผิูม้า
ดงูาน ฯลฯ สิ�งต่างๆเหลา่นี$ จะเกดิขึ$นไดด้ ีถา้ไดร้บัการชว่ยเหลอื สง่เสรมิ และ สนบัสนุนจาก
องคก์าร และ มกีารฝึกฝนปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจาํ จนเชี�ยวชาญชาํนาญ 
  กจิกรรมต่อไป คอื การพฒันาหน่วยงาน “ทุกหน่วย” ใหม้คีวามสามารถในการเป็น
สถานที�ดงูาน ที�น่าภาคภูมใิจ โดยใหห้น่วยงานตวัอยา่งที�กลา่วมานั $น เป็น  “ตน้แบบ” ในการ
เป็นที�ปรกึษา ใหค้าํแนะนํา และการฝึกฝน จดัใหม้กีจิกรรม การดงูานซึ�งกนัและกนั ภายใน
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องคก์าร เพื�อใหเ้กดิความชาํนาญ ลดความตื�นเตน้ เกดิการเรยีนรูซ้ึ�งกนัและกนั และ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจที�ด ี ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ขององคก์าร รวมทั $งการจดัใหม้กีารรบัดู
งานเป็นประจาํทุกเดอืน โดยกําหนดชว่งเวลาที�หน่วยงานสะดวก ไวล้ว่งหน้า เพื�อมใิหเ้กดิผล
เสยีต่อการทาํงานตามปกตขิองหน่วยงาน 
 
VI. การติดตามงาน การควบคมุงาน และ การประสานงาน 
(Monitoring Controlling and Coordinating) 
 เป็นกระบวนการดแูล ใหก้จิกรรมทั $งหลาย ในการดาํเนินงานหนึ�งงานใด ดาํเนินไป
อยา่งราบรื�น สอดคลอ้ง สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ซึ�งกนัและกนั เกดิประสทิธผิล และ 
ประสทิธภิาพ สงูสุด ตามทรพัยากรและเวลาที�มอียู ่และที�ใชไ้ป (Monitoring Controlling and 
Coordinating of Working are the taking care processes to manage the whole 
activities of a work for their smoothliness, hamony, integrating, and enhancing each 
other leadind to the highest effectiveness & efficiency outcomes by using the existing 
and the utilized time and resources) เป็นกลุม่กจิกรรมสาํคญัที�ชว่ยใหใ้หก้จิกรรมทั $งหลาย
ของการบรหิารงานหนึ�งงานใดนั $น ดาํเนินไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ไมซ่ํ$าซอ้น 
และ เกดิประสทิธภิาพสงู ตามวตัถุประสงค ์ และ เป้าหมายที�กําหนดไว ้ ดว้ยทรพัยากรและ
เวลาที�มอียู ่ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน 
 จากความหมายนี$ การตดิตาม การควบคุม และ การประสานงาน มหีลกัสาํคญั 5 
ประการ คอื 
 1. การตดิตาม การควบคุม และ การประสานงาน เป็นกระบวนการ (Process) ที�มุง่
ดแูล (Take care) ใหก้จิกรรมทั $งหลาย ในการดาํเนินงานของงานหนึ�งงานใด ดาํเนินไปอยา่ง
ราบรื�น สอดคลอ้ง สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ซึ�งกนัและกนั ตลอดเวลา 
 2. มุง่ใหม้กีารนําทรพัยากรที�มอียู ่ (Existing resources) มาใชใ้หเ้กดิประสทิธผิล และ 
เกดิประสทิธภิาพ สงูสุด รวมทั $งการตดิตามการใชป้ระโยชน์ จากทรพัยากรที�ไดใ้ชไ้ปแลว้ 
(Utilized resources) ใหเ้กดิความคุม้คา่ ยิ�งๆขึ$น 
 3. มุง่ดแูล สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ใหก้ารใชท้รพัยากรทั $งหลาย ในขณะดําเนินการ 
ของงานหนึ�งงานใด เกดิประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพสงูสุด อยา่งต่อเนื�อง เป็นการดแูลใน
ทุกๆขณะของการดาํเนินการ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน ในงานนั $นๆ  
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 4. ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม คอื การตดิตาม การควบคุม และ การประสานงาน ที�มี
ความสมัพนัธซ์ึ�งกนัและกนัอยา่งใกลช้ดิ จงึรวมกนัเขา้เป็นกลุม่กจิกรรมเดยีวกนั  
 5. เป็นกลุม่กจิกรรมที�เป็น “ศูนยอ์าํนวยการกลาง” ของการบรหิารและการดาํเนินงาน 
ของงานหนึ�งงานใด ใหด้าํเนินไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นระเบยีบ ราบรื�น เหมาะสม ไม่
ซํ$าซอ้นกนั ใชเ้วลาและทรพัยากรน้อยลง และ ชว่ยใหผู้ป้ฏบิตัมิคีวามสุขในการทาํงาน 
 ดงันั $น การทาํงานใหไ้ดผ้ลดขีองทุกๆงาน ทุกๆครั $ง ตอ้งมกีารตดิตาม ควบคุม และ 
ประสานการดาํเนินงาน ที�ด ีและ มปีระสทิธภิาพสงู 
 

  สิ�งสาํคญั ของการติดตามควบคมุและประสานการดาํเนินงาน ขององคก์าร 
 ม ี6 ประการ ดงัต่อไปนี$ 
 1. การมรีะบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสื�อสารที�ด ีคอื เป็นระบบขอ้มลูขา่วสาร
และระบบการตดิต่อสื�อสาร ที�ชว่ยใหก้จิกรรมและการดาํเนินงานที�เกี�ยวกบัขอ้มลู ขา่วสาร 
และ การตดิต่อสื�อสาร ขององคก์าร เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น ทั �วถงึ และ 
แน่นอน ยิ�งๆขึ$น ทั $งในยามปกต ิและ ในกรณีเรง่ดว่น ตลอดเวลา  
 2. การมรีะบบงานที�ด ี ไดแ้ก่ การมรีะบบการตดิตามงาน ระบบการควบคุมงาน และ 
ระบบการประสานงาน ในการดาํเนินงานขององคก์าร ที�ชดัเจน กะทดัรดั สะดวก งา่ยต่อการ
ปฏบิตั ิ ไดผ้ลแน่นอน มคีวามรวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั �วถงึ และ เอื$ออาํนวยต่อทุกฝา่ยที�
เกี�ยวขอ้ง แต่ละระบบงานดงักลา่ว จะประกอบดว้ยระบบงานมาตรฐาน 4 ระบบ ตามหลกั
ของระบบงานที�ด ี คอื ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร ระบบงานพฒันางาน
บรกิาร และ ระบบงานบรหิารจดัการ ในการนี$ ระบบงานที�สาํคญัที�สุด คอื ระบบงานบรกิาร 
ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 3. การมผีูป้ฏบิตังิานด ีคอื ตอ้งการผูป้ฏบิตังิาน ที�มลีกัษณะดงัต่อไปนี$ 
  3.1 มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี
  3.2 มอีทิธบิาท 4 และ มคีวามอดทน มุง่มั �น ไมย่อ่ทอ้ 
  3.3 เป็นผูม้องโลกในแงด่ก่ีอน เสมอ 
  3.4 เป็นผูม้คีวามรอบคอบ ไมป่ระมาท มองอะไรไดค้รบถว้น ทุกแงทุ่กมุม 
  3.5 เป็นผูท้ี�สามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึของผูอ้ื�น ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง 
  3.6 เป็นผูท้ี�สามารถวเิคราะหป์ญัหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเรว็ 
  3.7 เป็นผูม้ ีService Mind ด ี
  3.8 สามารถทาํงานเป็นทมีรว่มกบัผูอ้ื�น ไดด้ ี
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  3.9 มคีวามสามารถในการสื�อภาษาด ีทั $งภาษาพดูและภาษากาย 
  3.10 เป็นผูม้คีวามสามารถในการสอน ด ี
  3.11 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ ไดด้ ี
  3.12 เป็นผูท้ี�สามารถพึ�งได ้ไวว้างใจได ้
 ลกัษณะต่างๆเหลา่นี$ สามารถพฒันาใหม้ ี และมมีากยิ�งๆขึ$น ได ้  ในบุคคลทุกคน ดว้ย
การฝึกอบรม ฝึกฝน และ ใหโ้อกาส ฯลฯ อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ สาํหรบับุคคลแต่ละคน 
อยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา และตลอดไป 
 4. การมทีมีปฏบิตังิานด ี เนื�องจากงานตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน 
เป็นงานที�ตอ้งดาํเนินการตลอดเวลา จงึจาํเป็นตอ้งมกีารทาํงานเป็นทมี และมกีารสง่ต่องาน
ระหวา่งกนั ใหเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ตลอดเวลา ลกัษณะของทมีที�พงึประสงค ์เป็นดงันี$ 
  4.1 มหีวัหน้าทมีด ี ที�มแีละสามารถใช ้ “ภาวะผูนํ้า” ไดเ้ป็นอยา่งดแีละเหมาะสม ใน
แต่ละสภาวการณ์ และ ทาํไดด้ยีิ�งๆขึ$น ตลอดเวลา 
  4.2 มสีมาชกิทมีที�ด ี
  4.3 มรีะบบงานของทมีด ี
  4.4 มรีะบบการสื�อสารภายในทมี ที�ดแีละทั �วถงึ ตลอดเวลา 
  4.5 มคีวามเป็นนํ$าหนึ�งใจเดยีวกนั 
  4.6 รว่มกนัแกป้ญัหา ดว้ยการมองโลกในแงด่ ี ใชแ้นวคดิของการปรบัเปลี�ยนปญัหา
ใหเ้ป็นโอกาสในการพฒันาไดเ้สมอ ในทนัท ีอยา่งเหมาะสมกบักาละ เทศะ และบุคคล 
  4.7 นําความเก่ง ความรอบคอบ และ ความไมป่ระมาท ของแต่ละคนในทมี มา
ผสมผสาน สง่เสรมิสนบัสนุนซึ�งกนัและกนั ไดอ้ยา่งรวดเรว็ กลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู 
  4.8 สามารถทาํงานแทนกนั ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพสงู 
  4.9 สามารถรว่มมอืรว่มใจกนั ในการวเิคราะหป์ญัหาทั $งหลาย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ความเป็นจรงิ อยา่งครบถว้น และ รวดเรว็ ตลอดเวลา อยา่งมคีวามสุข 
 5. การมผีูนํ้าด ี เนื�องจากในงานตดิตามควบคุมและประสานการดาํเนินงานนั $น ตอ้งการ
ผูนํ้าที�ด ีทั $งผูนํ้าทมี และผูนํ้าหน่วยงานทุกระดบั โดยลกัษณะของผูนํ้าที�ด ีเป็นดงันี$ 
  5.1 เป็นผูท้ี�สามารถตดิต่อสื�อสารกบัผูอ้ื�น ไดเ้ป็นอยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.2 เป็นผูท้ี�ตดิตามผลงานอยูเ่สมอ หากพบขอ้บกพรอ่ง กส็ามารถแกไ้ขไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.3 เป็นผูท้ี�มพีรหมวหิาร 4 อยา่งครบถว้น และเตม็เปี�ยม ตลอดเวลา 
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  5.4 เป็นผูท้ี�มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆ อยูเ่สมอ รวมทั $งกระตุน้สง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหส้มาชกิทมี และ/หรอื ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มคีวามรเิริ�มอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยเชน่กนั 
  5.5 เป็นผูท้ี�ใหค้วามสาํคญั สนใจ และ เอาใจใส ่ ต่อสมาชกิทมี และ/หรอื 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูเ่สมอ  
  5.6 เป็นผูท้ี�สามารถวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ยา่งละเอยีดรอบคอบและครอบคลุม พรอ้ม
ทั $งสามารถแกป้ญัหาเหลา่นั $นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ครบวงจร และ นําไปสูก่ารป้องกนั
และการแกไ้ขปญัหาในอนาคต ที�ไดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพ และ ยั �งยนื 
  5.7 เป็นผูท้ี�สามารถสั �งการ และ อาํนวยการ ในการทาํงานที�ดแีละมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.8 เป็นผูท้ี�สามารถพลกิผนัปญัหาใหเ้ป็น “โอกาส” ในการพฒันา ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสงู อยูเ่สมอ 
  5.9 เป็นผูท้ี�มบีุคลกิภาพ การพดู การแสดงออก การวางตวั ที�เหมาะสม น่าเคารพ
นบัถอื อยา่งน่าประทบัใจ  
  5.10 เป็นผูม้องโลกในแงด่ก่ีอน เสมอ 
 6. การมผีลการปฏบิตังิานที�ดยีิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�องตลอดเวลาและตลอดไป เป็นสิ�งที�มี
ความสาํคญัอยา่งยิ�ง ถอืเป็นคาํตอบสุดทา้ยของงานตดิตามควบคุมและประสานการ
ดาํเนินงาน ทั $งนี$เนื�องจาก เป็นสิ�งที�แสดงใหเ้หน็เป็นผลการดาํเนินงานจรงิ ที�ชดัเจน สามารถ
ยนืยนัไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ มผีลการปฏบิตังิานที�ดยีิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา และ
ตลอดไป โดยมตีวัชี$วดัที�ครบถว้นและครอบคลุมผลการดาํเนินงานทั $ง 5 ดา้น คอื 
  6.1 ดา้นปรมิาณงานที�ทาํ 
  6.2 ดา้นคุณภาพงานที�ทาํ 
  6.3 ดา้นเวลา แรงงาน และ ทรพัยากร ที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
  6.4 ดา้นความพงึพอใจต่อการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
  6.5 ดา้นเศรษฐศาสตร ์ ไดแ้ก่ ตน้ทุน ผลได ้ กําไร ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ 
ของการดาํเนินงาน  
 ผลการดาํเนินงานนี$ จะตอ้งแสดงออกมาอยา่งชดัเจนเป็นตวัเลขที�แน่นอน และ ตอ้ง
สามารถบอกไดว้า่ ผลการดาํเนินงานที�ดยีิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�องนี$ ดขีึ$นอยา่งแทจ้รงิ โดยใช้
หลกัวชิาการดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัการวจิยั ที�เป็นที�ยอมรบักนัในแวด-วงของ
นกัวชิาการระดบัสงู เป็นหลกัในการยนืยนั  
 ขออธบิายเพิ�มเตมิ ในขอ้ 2. การมรีะบบงานที�ด ีของระบบการตดิตามงาน ระบบการ
ควบคุมงาน และ ระบบการประสานงาน ในการดาํเนินงานขององคก์าร โดยเน้นระบบงานที�
สาํคญัที�สุด คอื ระบบงานบรกิาร ซึ�งมรีะบบงานบรกิารมาตรฐาน ดงัภาพที� 10 
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ภาพที� 10 ระบบงานบรกิารมาตรฐาน ของการดาํเนินงาน  

 
 

  ระบบงานบรกิารนั $น ไมว่า่จะเป็นระบบงานบรกิารของงานใดกต็าม ต่างกป็ระกอบดว้ย
กจิกรรมมาตรฐาน 9 กจิกรรม ตั $งแต่การเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มงานตามชว่งเวลาที�กําหนด 
จนกระทั �งเสรจ็สิ$นการปฏบิตังิานในแต่ละชว่งเวลานั $นๆ ทั $งสิ$น ในการนี$ ขอแนะนําใหใ้ช้
ชว่งเวลา 1 วนั เป็นชว่งเวลาพื$นฐานทั �วไป ของการวางระบบงานบรกิารมาตรฐาน ของการ
ดาํเนินงานแต่ละกจิกรรม ในแต่ละระบบงาน 
 

 กิจกรรมมาตรฐานของระบบงานบริการ ในแต่ละวนั 
  ในแต่ละวนั กจิกรรมมาตรฐานของแต่ละงาน ในระบบงานบรกิาร ม ี9 กจิกรรม คอื 
 1. การเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มงานประจาํวนั ใหม้คีน เงนิ ของ เครื�องมอือุปกรณ์ 
ทั $งหลาย ที�จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงาน “ทั $งวนั” อยา่งพรอ้มมลูและเพยีงพอ เป็นกจิกรรม
สาํคญัที�ชว่ยป้องกนัความเสี�ยงของการดาํเนินงาน โดยถา้พบวา่มคีวามไมพ่รอ้มในดา้นหนึ�ง
ดา้นใด หรอื สิ�งหนึ�งสิ�งใด กจ็ะไดเ้ตรยีมการป้องกนั และ/หรอื เตรยีมการแกไ้ข ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ถูกตอ้ง และ รวดเรว็ ในทนัททีี�เหตุการณ์นั $น เกดิขึ$น 
 2. การเตรยีมพรอ้มก่อนผูร้บับรกิารมาถงึ ใหม้คีน เงนิ ของ เครื�องมอือุปกรณ์ ทั $งหลาย 
ที�จาํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิารกบัผูม้ารบับรกิาร “เฉพาะผูน้ั $น” อยา่งพรอ้มมลูเพยีงพอ และ 
เป็นที�ประทบัใจ 

2. การเตรียมพร้อมก่อนผูร้บับริการมาถึง 

3. การต้อนรบัอย่างประทบัใจตั bงแต่แรก 

4. การให้บริการเร่งด่วนตามลกัษณะของผู้มารบับริการแต่ละคน 

5. การให้บริการตามลาํดบัขั bนตามลกัษณะของงาน …… 

6. การให้บริการก่อนผูร้บับริการจะกลบัออกไป 

7. การดาํเนินงานหลงัจากผูร้บับริการกลบัออกไปแล้ว 

8. การให้บริการหลงัจากผูร้บับริการกลบัไปแล้ว 

ผูร้บับริการกลบัออกไป 

ผูร้บับริการมาถึง 

.  1. การเตรียมพร้อมก่อนเริ�มงานประจาํวนั/เวร 

 

- ปกติ 
- ฉุกเฉิน 
- พิเศษ 

 

- ปกติ 
- ฉุกเฉิน 
- พิเศษ 

9. การดาํเนินงาน ก่อนเลิกงานประจาํวนั/เวร 

 

5.1 …………………….. 
5.2 …………………….. 
5.3 …………………….. 
5.4 …………………….. 
5.5 …………………….. 
5.6 …………………….. 
5.7 …………………….. 
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 3. การตอ้นรบัผูม้ารบับรกิารอยา่งประทบัใจตั $งแต่แรก ทั $งการตอ้นรบัที�ไม่ตอ้งใชค้น 
ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที� ดา้นคาํแนะนําจากป้ายต่างๆ ฯลฯ และ การตอ้นรบัดว้ยบุคคล 
ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร รวมทั $งดา้นสิ�งสนบัสนุนการบรกิาร 
 4. ใหบ้รกิารเรง่ดว่นตามลกัษณะของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน อยา่งเหมาะสม ตามความ
ตอ้งการของผูม้ารบับรกิารผูน้ั $น “ในทนัท”ี โดยเน้นความเรง่ดว่นดา้นอารมณ์และความรูส้กึ
เป็นสาํคญั เชน่ ความตกใจ ความกงัวลใจ ความหวิกระหายนํ$า ความเมื�อยลา้ ความเจบ็ปวด 
ความตอ้งการที�จะเขา้หอ้งสุขา ฯลฯ ของผูม้ารบับรกิารผูน้ั $น รวมทั $งของญาตผิูร้ว่มมากบัผูม้า
รบับรกิารแต่ละคนดว้ย 
 5. การใหบ้รกิารตามลาํดบัขั $นจนครบถว้น ตามลกัษณะของงานแต่ละงาน และ ตาม
ลกัษณะและความตอ้งการ ของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน 
 6. การใหบ้รกิารก่อนผูม้ารบับรกิารจะกลบัออกไปจากบรกิารของเรา ใหเ้ขาไดร้บั
บรกิาร ตามที�ควรไดร้บั อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง สมใจ และ ไมม่อีะไรคา้งคาใจ 
 7. การดาํเนินงานหลงัจากผูม้ารบับรกิารกลบัออกไปแลว้ โดยใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร “ครั $งนี$” อยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง พรอ้มทั $งทาํความสะอาด
สถานที�อุปกรณ์เครื�องมอืทั $งหลายที�ไดใ้ชไ้ป ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้ยอ้นกลบัไปยงัขั $นตอนที� 2 
เพื�อการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัใหบ้รกิารกบัผูม้ารบับรกิาร “รายต่อไป” 
 8. การใหบ้รกิารหลงัจากผูม้ารบับรกิาร “กลบัออกไปแลว้” อยา่งต่อเนื�อง ครบถว้น 
สมบรูณ์ และ ครบวงจร (After services) 
 9. การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั ใหท้าํการทบทวนผลการดาํเนินงานทั $งหลาย
ในวนันั $น ใหค้รบถว้นและถูกตอ้งที�สุด “อกีครั $งหนึ�ง” พรอ้มทั $งตรวจสอบเครื�องมอือุปกรณ์
ทั $งหลาย ที�ไดนํ้ามาใชใ้นวนันี$ ใหไ้ดร้บัการดแูลทาํความสะอาดและจดัเกบ็เขา้ที�ใหเ้รยีบรอ้ย 
เพื�อการพรอ้มใช ้ในวนัต่อไป รวมทั $งการปิด Office อยา่งเรยีบรอ้ยและปลอดภยัดว้ย 
 ขอยกตวัอยา่ง การใหบ้รกิารตามลาํดบัขั $นจนครบถว้น ตามลกัษณะของงานแต่ละงาน 
และ ตามลกัษณะและความตอ้งการของผูร้บับรกิารแต่ละคน ในขั $นตอนที� 5 ของกจิกรรม
มาตรฐานของระบบงานบรกิาร ในแต่ละวนั ของงาน “การตดิตามการดาํเนินงานของ
องคก์าร” หรอื การนิเทศงาน แต่ละครั $ง ซึ�งประกอบดว้ย 
  5.1 การกลา่วนําถงึวตัถุประสงค ์ ของการตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์าร 
หรอื การนิเทศงาน โดยหวัหน้าคณะ ที�มาตดิตามการดาํเนินงาน 
  5.2 การกลา่วตอ้นรบัของผูร้บัการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
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  5.3 การบรรยายสรุปความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน  
  5.4 การประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบัเป้าหมายและเกณฑท์ี�กําหนดไว ้ 
  5.5 การซกัถาม อภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ซึ�งกนัและกนั และการรว่มกนั
แสวงหาแนวทางและวธิกีารในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที�ดแีละเหมาะสมที�สุด กบั
บรบิท ขอ้จาํกดั และ ปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง ของพื$นที�ดาํเนินงาน  
  5.6 การกําหนดประเดน็ และ เป้าหมาย ของการตดิตามผลการดาํเนินงานของ
องคก์าร หรอื การนิเทศงาน ครั $งต่อไป ใหแ้น่นอน ชดัเจน 
  5.7 การสรุปผล การตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์ารหรอืการนิเทศงาน ใน
ครั $งนี$ ในสาระสาํคญั อยา่งสรา้งสรรค ์
 อีกตวัอยา่งหนึ�ง คอื ในขั $นตอนที� 5 ของการควบคุมการดาํเนินงานขององคก์าร 
ประกอบดว้ย 
  5.1 การวเิคราะหห์าสาเหตุของการเบี�ยงเบนไปของผลการดาํเนินงาน ขององคก์าร 
และ ปจัจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ใหช้ดัเจน และ ครบถว้น 
  5.2 การวางแผนดาํเนินการควบคุม 
  5.3 การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารและการตดิต่อสื�อสาร ของการดาํเนินการควบคุม 
  5.4 การจดัระบบการตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน ของการควบคุม 
  5.5 การเตรยีมการ ก่อนเริ�มดาํเนินงานในการควบคุม 
  5.6 การดาํเนินการควบคุม 
  5.7 การประเมนิผลการดาํเนินงานในการควบคุม 
  5.8 การนําผลที�ไดจ้ากการดําเนินงาน ในการควบคุม ไปใชป้ระโยชน์ อยา่ง
กวา้งขวางและคุม้คา่ ยิ�งๆขึ$นไป 
  5.9 การทาํใหก้ารดาํเนินงานควบคุมนี$ มกีารดาํเนินงานต่อไปอยา่งต่อเนื�อง ครบ
วงจร และ ยั �งยนื 
 ดงันัbน ความสมัพนัธแ์ละความเชื�อมโยงของระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานตดิตาม 
ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ย:- 
 1. การมรีะบบการเตรยีมพรอ้ม (Preparing System) ที�ด ี เพื�อใหม้ทีรพัยากรที�
จาํเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ของการตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน อยา่ง
พรอ้มมลู ทนัเวลา และ มปีระสทิธภิาพสงู โดยมวีธิกีารปฏบิตังิานของทุกๆกจิกรรม ที�
ครบถว้น เป็นระบบ และ ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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 2. การมรีะบบการตดิตาม (Monitoring System) ที�ด ี สามารถรบัรูข้อ้มลูขา่วสารที�
เกี�ยวขอ้งไดต้ลอดเวลา อยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง และ ครบถว้น แลว้นําขอ้มลูเหลา่นั $นไป
วเิคราะหท์นัทวีา่ “ผดิปกต”ิ หรอืไม่ ถา้ผดิปกตกิจ็ะสง่ไปใหร้ะบบการควบคมุทนัท ี
 3. การมรีะบบควบคมุ (Controlling System) ที�ด ีสามารถดาํเนินการแกไ้ขสิ�งผดิปกตทิี�
เกดิขึ$น ใหก้ลบัมาเป็นปกตไิดอ้ยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพสงู ไมเ่กดิความเสยีหายที�รุนแรง 
 4. การมรีะบบประสานงาน (Coordinating System) ที�ด ี สามารถดาํเนินการ
ประสานงาน กจิกรรม และการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกนั ไมว่า่จะเป็นดา้นขอ้มลู ดา้นขา่วสาร 
และ ดา้นการตดิต่อสื�อสาร ขององคก์าร เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น ทั �วถงึ และ 
แน่นอน ยิ�งๆขึ$น ตลอดเวลา ตั $งแต่เริ�มตน้ จนเสรจ็สิ$นการดาํเนินงาน อยา่งสมบรูณ์ 
 ในการนีb แต่ละระบบที�กลา่วมา จะประกอบดว้ย 9 กจิกรรม ของระบบงานบรกิาร
มาตรฐาน ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 เนื�องจากงานตดิตามควบคุมและประสานการดาํเนินงานขององคก์ารนั $น เป็นงานที�มี
ความสลบัซบัซอ้น มรีายละเอยีดมากมาย มขีอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจาํนวนมาก ประกอบกบั
ตอ้งการความรวดเรว็ในการดาํเนินการ และ ตอ้งการการตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่ง
ใกลช้ดิ ดงันั $น จงึมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งนํา Computer และ ระบบ Information Technology 
มาใช ้ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการดาํเนินงานของแต่ละกจิกรรม โดยตอ้งเชื�อมโยงอยา่งใกลช้ดิ 
กบัระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสื�อสารขององคก์าร ใหเ้ป็นเรื�องเดยีวกนั 
 

 สรุปไดว้า่ การตดิตาม ควบคุม และ ประสานการดาํเนินงาน เป็นศูนยก์ลางของการ
บรหิารและการดาํเนินงานทั $งปวง บุคคล และ องคก์าร จาํเป็นตอ้งจดัใหม้ขีึ$น และใชเ้ป็น
แกนกลางของการดาํเนินงาน โดยมรีะบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสื�อสารที�ดแีละ
ทรงประสทิธภิาพเป็นตวัรองรบั เพื�อชว่ยใหข้อ้มลูขา่วสารต่างๆ ที�เกดิขึ$นในการดาํเนินงาน 
สามารถเดนิทางตดิต่อถงึกนัได ้ระหวา่งบุคคล งาน และองคก์าร ที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งภายใน และ 
ภายนอก หน่วยงาน/องคก์าร อยา่งรวดเรว็ ครบถว้น ถูกตอ้ง ทั �วถงึ เหมาะสม และ สามารถ
สอบทานได ้กจิกรรมทั $ง 3 นี$ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ จงึรวมกนัเขา้เป็นกลุม่กจิกรรม
เดยีวกนั ซึ�งเป็นกลุม่กจิกรรมสาํคญัที�ผูบ้รหิาร จะตอ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิดว้ยตนเอง ถอืเป็น 
“ศูนยอ์าํนวยการ” หรอื ศูนยบ์ญัชาการ (Headquarter) ของการทาํงาน  
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VII. การจดัระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสื�อสาร 
 (Information & Communication System Setting)  
 

 เป็นกระบวนการ ในการทาํใหข้อ้มลูขา่วสารทั $งหลาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของ
องคก์าร สามารถตดิต่อและเชื�อมโยงกนัอยา่งทั �วถงึ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ แน่นอน 
มากยิ�งๆขึ$น ตลอดเวลา ชว่ยสง่เสรมิ และ สนบัสนุน ใหก้ารบรหิาร การพฒันา และ การ
แกป้ญัหา ขององคก์าร มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพสงู ยิ�งๆขึ$น (Information System 
Setting and Communication System Setting are the Working Processes to link all 
concerning data and information of a work to be the more convenience, faster, more 
accurate, and more certainty all the time, leading to enhance and to support the 
management, improvement, and problem solving of an organization to be the better 
effectiveness & higher efficiency) 
 จากความหมายนี$ การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ การจดัระบบการตดิต่อสื�อสาร ของ
องคก์าร มลีกัษณะสาํคญั 5 ประการ คอื  
 1. เป็นกระบวนการ (Process) ที�ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆมากมาย โดยกจิกรรม
ต่างๆ เหลา่นั $น เกดิขึ$นอยูต่ลอดเวลา ทั $งภายในองคก์าร และ ภายนอกองคก์าร 
 2. เป็นกระบวนการ ที�มุง่ใหข้อ้มลู (Data) และ ขา่วสาร (Information) ทั $งหลายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์ารหนึ�งองคก์ารใด สามารถตดิต่อและเชื�อมโยงกนั 
อยา่งทั �วถงึ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ แน่นอน ตลอดเวลา ทั $งระหวา่งบุคคล ระหวา่ง
หน่วยงานภายในองคก์ารดว้ยกนัเอง และ ระหวา่งบุคคลและระหวา่งหน่วยงานขององคก์าร 
กบั บุคคลและหน่วยงานภายนอกองคก์าร 
 3. มุง่ใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานดา้นขอ้มลูขา่วสารและดา้นการตดิต่อสื�อสาร ดยีิ�งๆขึ$น 
ตลอดเวลา 
 4. มุง่สง่เสรมิและสนบัสนุน ใหก้ารบรหิาร การพฒันา และ การแกป้ญัหา ทั $งหลาย 
ขององคก์าร ในขณะหนึ�งขณะใด เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสุดในขณะนั $น และ สงู
ยิ�งๆขึ$น 
 5. เป็นกลุม่กจิกรรมที�เป็น “ยาดาํ” ที�สอดแทรกอยูใ่นทุกกจิกรรมของการดาํเนินงาน 
ของทุกๆ งาน และ ทุกๆ ระบบงาน  
 ข้อมลู และ ขา่วสาร เป็นสิ�งที�เกดิขึ$นตลอดเวลา ทั $งภายนอก (Outside) และ ภายใน 
(Inside) งาน/หน่วยงาน/องคก์าร จงึจาํเป็นตอ้งจดัระบบงาน กระบวนการ และ วธิกีาร ใน
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การทาํใหข้อ้มลูขา่วสารทั $งหลาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน สามารถเชื�อมโยงกนัอยา่ง
ทั �วถงึ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ แน่นอน ตลอดเวลา แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คอื  
 1. ขอ้มลู และ ขา่วสาร เกี�ยวกบัทรพัยากร (Information of Resources) ใน 6 ดา้น คอื 
  1.1 ดา้นทรพัยากรบุคคล (Man) ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร 
  1.2 ดา้นทรพัยากรการเงนิ (Money) 
  1.3 ดา้นทรพัยากรของ (Material) คอื พสัดุ (Commodity) 
  1.4 ดา้นทรพัยากรเวลา (Minute/Time) 
  1.5 ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานหรอืวธิปีฏบิตั ิ(Standard Method, SOP, WI) 
  1.6 ดา้นลกูคา้ หรอื ผูม้าใชบ้รกิาร (Customer / Consumer) 
 2. ขอ้มลู และ ขา่วสารเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของแต่ละกจิกรรม (Data & Information 
of Activities) จาํแนกเป็นขอ้มลู และ ขา่วสาร ที�เกี�ยวกบั สิ�งต่อไปนี$ 
  2.1 ขอ้มลูทรพัยากรที�ใชไ้ปในการดาํเนินงาน (Inputs) 
  2.2 ขอ้มลูกระบวนการดาํเนินงาน (Processes) 
  2.3 ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน (Outcomes) 
  2.4 ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedbacks) 
  2.5 สิ�งที�น่าสนใจ (Interesting things) ที�เกดิขึ$น ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
 

ความสาํคญัของการจดัระบบข้อมลูข่าวสารและระบบการติดต่อสื�อสาร ขององคก์าร 
 ระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสื�อสารขององคก์าร เป็นสิ�งที�มคีวามสาํคญั
อยา่งยิ�งต่อการบรหิารงานและการดาํเนินงานทั $งหลายขององคก์าร ชว่ยใหเ้กดิความราบรื�น
ในการดาํเนินงาน ลดปญัหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง และขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน ชว่ยเพิ�ม
คุณภาพ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ของการดาํเนินงาน ในทุกงาน ทุกหน่วยงาน และ 
ทุกองคก์าร สรุปไดเ้ป็น 6 ประการ ดงันี$ 
 1. เป็นสิ�งที�เป็นระบบงานพื$นฐาน (Fundamental System) ที�จาํเป็นของทุกหน่วยงาน/
องคก์าร เพื�อรองรบั สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การดาํเนินงานทั $งหลาย ของหน่วยงาน/องคก์าร 
 2. เป็นสิ�งที�ชว่ยเชื�อมโยง (Linkage) ขอ้มลู ความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ การรบัรู ้และ 
การตอบสนอง ของบุคคลทั $งหลายขององคก์าร ใหไ้ดรู้ซ้ึ�งกนัและกนั อยา่งทั �วถงึ สะดวก 
รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ ทนัเวลา 
 3. เป็นสิ�งที�ชว่ยบนัทกึการเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection) ทั $งหลายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นหลกัฐาน สามารถ และชว่ยใหส้ามารถ นําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
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 4. เป็นสื�อที�ชว่ยเสรมิสรา้งความเขา้ใจที�ดแีละถูกตอ้ง (Good Relationship Media) ต่อ
กนั ทั $งระหวา่งบุคคล ระหวา่งหน่วยงาน และ ระหวา่งองคก์าร 
 5. เป็นสิ�งที�ชว่ยป้องกนัปญัหาในการทาํงาน (Problems’ Prevention Tool) ดว้ยการให้
ขอ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้ง และ การตดิต่อสื�อสารที�ด ี ตั $งแต่เริ�มแรก และ ตลอดระยะเวลาใน
การดาํเนินงาน ชว่ยใหเ้กดิความราบรื�น ลดความเขา้ใจที�อาจคลาดเคลื�อน ลดปญัหาอุปสรรค
ขอ้ขดัขอ้ง และขอ้ขดัแยง้ ในการทาํงาน 
 6. เป็นสิ�งที�ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ (Efficiency Improvement) การดาํเนินงานของ
องคก์าร คอื ไดผ้ลงานดขีึ$น มากขึ$น โดยใชท้รพัยากรเทา่เดมิ หรอื น้อยกวา่เดมิ เชน่ การมี
คุณภาพดขีึ$น ใชเ้วลาน้อยลง ตน้ทุนลดลง เป็นตน้ 
 

VIII. การดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง (Continuing) สู่ความยั �งยืน 
 การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง เป็นกระบวนการ  ที�ทาํให ้ “งาน” ทั $งหลาย เกดิความ
ต่อเนื�องกนั ระหวา่ง การดาํเนินงานในรอบที�ผา่นมา กบั การดาํเนินงานรอบต่อไป อยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสุด คุม้คา่กบัสิ�งที�ไดล้งทุนลงแรงไปแลว้ และชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาที�
ย ั �งยนื ยิ�งๆขึ$นไป (Continuing is a working process to link between the previous 
working cycle and the next working cycle, leading to be the highest efficiency and 
the highest economical outcomes, and also enhancing to be a sustainable 
development and the better)  
 จากความหมายนี$  การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื  
 1. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง มุง่ที� “งาน” เป็นหลกั ดงันั $น เมื�อจะดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องอะไร ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ งานที�จะใหก้ารดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนั $น เป็นงานอะไร 
มลีกัษณะของงานเป็นอยา่งไร มรีะบบงานเป็นอยา่งไร และ มสีิ�งสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งอะไรบา้ง 
 2. เป็นกระบวนการ (Process) ซึ�งประกอบดว้ยกจิกรรมจาํนวนมาก ที�มกีาร
เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) จงึมกีารเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั $น ผูท้ี�รบัผดิชอบ 
หรอื ผูท้ี�จะกระทาํ นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ี�มคีวามรูจ้รงิเกี�ยวกบังานที�จะทาํใหเ้กดิการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนั $นแลว้ ยงัจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในงาน “การดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื�อง” และ ตอ้งสามารถประยกุต/์ใช ้ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลนืกบัสภาพที�เป็น
จรงิ อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู ดว้ย 
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 3. มุง่ที�จะเชื�อมต่อระหวา่งการดาํเนินงานของ “งาน” ในรอบที�ผา่นมาแลว้ (Previous 
Working Cycle) กบั การดาํเนินงานที�จะทาํในรอบต่อไป (The Next Working Cycle) ซึ�ง
มกัจะมสีภาวะและปจัจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งจาํนวนมาก ที�จะมามผีลทาํให ้ “การดาํเนินงาน” 
เป็นอยา่งไร ปจัจยัสาํคญัที�จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ (Key Success Factor) คอื ผูบ้รหิารสงูสุด
ของ “งาน” นั $น และ ผูร้บัผดิชอบโดยตรงของ “งาน” นั $น 
 รอบของการดาํเนินงาน (Working Cycle) หมายถงึ การดาํเนินงานอยา่งครบถว้นของ
งานหนึ�งงานใด 1 ครั $ง หรอื 1 ชว่งเวลา หรอื 1 วาระ ตั $งแต่เริ�มรบังานนั $นมาทาํ จนกระทั �ง
ทาํงานนั $นเสรจ็สิ$น หรอื ครบชว่งเวลาที�กําหนดใหท้าํ หรอื ตั $งแต่เริ�มเขา้รบังานนั $นมาทาํโดย
ตําแหน่ง จนครบวาระของการทาํงานหรอืครบวาระการดาํรงตําแหน่งของบุคคลหนึ�งบุคคลใด  
 4. มุง่ที�จะทาํให ้“ผลการดาํเนินงาน” มปีระสทิธภิาพสงูสุด คอื ไดผ้ลงานมากที�สุด ตรง
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนดไวห้รอืตั $งใจไว ้โดยใชท้รพัยากรน้อยที�สุด และ มุง่ที�
จะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” คุม้คา่กบัสิ�งที�ไดล้งทุนลงแรงไปแลว้ ไมเ่กดิความสญูเปลา่ทั $ง
แรงงานคน เงนิ ของ และ เวลา ที�ไดใ้ชไ้ป รวมทั $งความรูส้กึของทุกๆคนที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
 5. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง มุง่ที�จะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาที�ย ั �งยนืยิ�งๆขึ$นไป 
จงึคาํนึงถงึองคก์ารและสว่นรวมเป็นหลกั ดว้ยการสรา้งใหเ้กดิเป็นคา่นิยมรว่ม (Common 
Value) หรอืวฒันธรรมองคก์าร (Organization Culture) ที�เขม้แขง็ สามารถตา้นทานกระแส
ความเหน็แก่ตวัของผูท้ี�มุง่ประโยชน์สว่นตวั ที�เป็น และที�จะมาเป็น ผูบ้รหิารได ้
 การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนี$ เป็นกจิกรรมหลกัที� 8 ซึ�งเป็นกจิกรรมสุดทา้ยของ
กระบวนการบรหิาร เป็นกจิกรรมที�จะมาชว่ยเสรมิจุดออ่นของการบรหิารหน่วยงานและ
องคก์ารที�ผา่นๆมา ที�มกัจะขาดความต่อเนื�องของการบรหิารและการพฒันา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงผูบ้รหิาร ที�ผูบ้รหิารผูม้าใหม ่มกัจะไมด่าํเนินงานตามแนวทาง
และโครงการของผูบ้รหิารคนก่อนๆ แมว้า่จะเป็นแนวทางและโครงการที�ดกีต็าม  
 จดุเริ�มต้นของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนี$กค็อื การพจิารณาตดัสนิใจ วา่ จะ
ดาํเนินงานนี$ต่อไปหรอืไม ่ ถา้ตดัสนิใจวา่จะ “ไม”่ดาํเนินงานต่อไป กจ็ะเขา้สูก่จิกรรม “การ
สิ$นสุดของโครงการ” (End of Program: EOP) ซึ�งจะตอ้งดาํเนินการจดัการใหส้ิ�ง/ทรพัยากร
หรอืปจัจยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ “งาน” ในรอบที�ผา่นมาแลว้ กระจาย
กลบัไปยงัหน่วยงานหรอืสถานที�อื�นๆ อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพสงู แต่ถา้
ตดัสนิใจวา่ “จะดาํเนินงานต่อไป” กจ็ะเขา้สูจุ่ดเริ�มตน้ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนี$ โดย
มเีป้าหมายที�จะ “เชื�อมต่อ” ใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ของรอบที�ผา่น กบั การดาํเนินงานหรอื
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การบรหิาร ใน “รอบต่อไป” เกดิความสะดวก ราบรื�น รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพสงู ประหยดั 
และ ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจและความภาคภมูใิจ ต่อทั $งผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ 
ของรอบที�ผา่น กบั ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานหรอืการบรหิาร ใน “รอบต่อไป” ดว้ย  
 ความสมัพนัธ ์ ระหวา่ง การดาํเนินงานของงานหนึ�งงานใดในรอบที�ผา่นมา และการ
ดาํเนินงานของงานนั $น ในรอบต่อไป กบั การดําเนินงานอยา่งต่อเนื�องเพื�อเชื�อมต่อระหวา่ง
การดาํเนินงานของทั $ง 2 รอบ เป็นดงัภาพที� 11 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 การดาํเนินงานในแต่ละรอบนั $น เริ�มตั $งแต่ การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation 
Analysis = S) อยา่งครบถว้นเป็นระบบและครบวงจร แลว้ต่อมาที� การวางแผนงาน 
(Planning = P) การดาํเนินงานตามแผน (Implementing = I) การประเมนิผลการดาํเนินงาน 
(Evaluating = E) แลว้มาสิ$นสุดเมื�อไดม้กีารนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ 
(Utilizing = U) อยา่งกวา้งขวางและคุม้คา่ และ เมื�อจะมกีารดาํเนินงานต่อไป กจ็ะเขา้สู่
กจิกรรมเริ�มแรก คอื การวเิคราะหส์ภาวการณ์ของงานนั $น ในการดาํเนินงาน “รอบต่อไป” 
 การพจิารณาตดัสนิใจ วา่ จะดาํเนินงานนี$ต่อไปหรอืไมน่ั $น ไมจ่าํเป็นตอ้งรอจนใกล้ๆ จะ
จบการดาํเนินงานของแต่ละรอบ เพราะโดยทั �วไป “สว่นใหญ่” จะสามารถรูแ้ละตดัสนิใจได้
ก่อนแลว้ ดงันั $น การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง จงึไมใ่ชส่ิ�งที�จะตอ้งรบีเรง่ดาํเนินการอยา่ง
ลวกๆ หรอื แบบสุกเอาเผากนิ เพราะการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนั $น ตอ้งการการ
เตรยีมการที�ด ี และตอ้งใชเ้วลาที�มากพอในการดาํเนินการอยา่งมคีุณภาพสูงในแต่ละกจิกรรม 
ขอ้เสนอแนะสาํหรบักรณีทั �วๆไป คอื การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนั $น จะครอบคลุมตั $งแต่
สิ$นสุดการดาํเนินงานตามแผน (Implementing = I) ในรอบที�ผา่นมา ไปจนถงึ เริ�มการประ 

Time 

S P I E U S P I E U S 

รอบที�ผ่านมา รอบต่อไป 

การดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง 

ภาพที� 11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินงานในรอบที�ผา่นมา และ การดาํเนินงาน 
ในรอบต่อไป กบั การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
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เมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating = E) ในรอบต่อไป โดยจะสอดแทรกเขา้ไปในกระบวน 
การของการดาํเนินงานของกจิกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมกลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพ 
 

  ความสาํคญัของการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง 
 1. เป็นงานที�เป็นกจิกรรมหลกั 1 ใน 8 ของการบรหิาร ที�ทุกหน่วยงานและทุกองคก์าร
ตอ้งจดัใหม้แีละตอ้งดาํเนินการอยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงู เพื�อความต่อเนื�องของ
การบรหิารและการพฒันาสูค่วามยั �งยนื ของงาน/หน่วยงานและองคก์าร 
 2. ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ของหน่วยงาน องคก์าร และ ประเทศชาต ิ
 3. ชว่ยใหเ้กดิและเพิ�มความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากรที�มอียูแ่ละที�ไดใ้ชไ้ปแลว้ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ ประหยดั และ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ 
 4. ชว่ยสรา้งสรรค ์สง่เสรมิ และ เพิ�มพนู ใหเ้กดิความสมคัรสมานสามคัค ีความรว่มมอื
รว่มใจกนั ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั การยกยอ่งผูก้ระทาํความด ี และ ความเหน็แก่
ประโยชน์ของสว่นรวม มากกวา่ ผลประโยชน์สว่นตนและพวกพอ้ง รวมทั $งชว่ยเสรมิสรา้ง
วฒันธรรมการปรองดองสมานฉนัทข์องคนในหน่วยงาน องคก์าร และ ประเทศชาต ิดว้ย 
 5. ชว่ยลดความเป็น “ตวักูของกู” ลดการทาํลายลา้งซึ�งกนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
ในบุคคลที�มอีาํนาจจากตําแหน่งหน้าที� 
  หลกัการของการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง 
 1. ตอ้งมรีะบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ที�เขม้แขง็ ชดัเจน แน่นอน 
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 2. ตอ้งมกีฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั ที�มอีาํนาจมากพอที�จะทาํใหทุ้กคนที�เกี�ยวขอ้ง ตอ้ง
ปฏบิตั ิ มารองรบั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้แมแ้ต่ผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงานและองคก์ารนั $นๆ 
เชน่ กฎหมาย นโยบายระดบัสงู นโยบายของชาต ิฯลฯ ในการนี$ ถา้มวีฒันธรรมขององคก์าร 
วฒันธรรมของชุมชนและสงัคม และ วฒันธรรมของชาต ิ มารองรบัดว้ย จะชว่ยใหเ้กดิพลงั
อาํนาจมากยิ�งขึ$น 
 3. ตอ้งมคีณะบุคคลที�เขม้แขง็ มบีารมสีงู เป็นที�ยอมรบัของทุกๆคน ทั $งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานและองคก์าร มาเป็นผูค้วบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละ
ขอ้บงัคบัที�กําหนดไว ้ ดว้ยเทคนิคและวธิกีารที�นอกจากจะไมก่่อใหเ้กดิการต่อตา้นจากผูม้ี
อาํนาจแลว้ ยงัจะทาํใหทุ้กคนยนิด ี เตม็ใจ และ ยนิยอมพรอ้มใจที�จะปฏบิตัติาม ดว้ย
ความรูส้กึที�ดตี่อกนั ตามทฤษฎ ีY ของ McGrager 
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 4. ตอ้งมรีะบบ กระบวนการ และ วธิกีาร ที�ชว่ยสรา้งสรรค ์ สง่เสรมิ และ เพิ�มพนู ให้
เกดิการพฒันา “งานการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง” นี$ ต่อๆไปอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยความรว่มมอื
รว่มใจกนัอยา่งจรงิจงัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทั $งภายในและ
ภายนอกองคก์าร ที�มกีารเคลื�อนไหวและเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา อยา่งเหมาะสม ทนัสมยั 
มปีระสทิธภิาพ และ ทนัการ 
 

 ระบบงานของการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง 
 หน่วยงานและองคก์าร จะตอ้งจดัทาํระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ที�
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของตน และ มปีระสทิธภิาพสงู ที�ชดัเจน แน่นอน เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเอื$อต่อการปฏบิตั ิต่อการเรยีนรู ้และ การต่อยอดการพฒันาต่อๆไป สูค่วามยั �งยนื  
 เมื�อนําแนวคดิและหลกัการ ของระบบการดาํเนินงาน (Working System) ที�ม ี Key 
words 4 ตวั คอื จุดตั $งตน้ (Starting point) กจิกรรม (Activities) ลาํดบัของกจิกรรม 
(Sequence) และ จุดสิ$นสุด (Ending point) มาประยกุต/์ใช ้ ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
พบวา่ ลกัษณะระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร สามารถแสดง Key 
words ทั $ง 4 ไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพที� 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 12 ลกัษณะระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร 
  

การเตรียมพร้อม 

การเตรียมการก่อนเริ�มดําเนินการ 
ในแต่ละครัSง 

การดําเนินการ ตามลาํดับขัSนตอน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถ้วน และ เป็นที�ประทบัใจ 

การดําเนินการ ก่อนเสร็จสิSน 

การดําเนินงาน ในครัSงนีS 

ถึงกาํหนดเวลา ให้มกีาร

ดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง 

- รู้ล่วงหนา้ 
- ไม่รู้ล่วงหนา้ 
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  อธบิายได ้ดงันี$ 
 1. จดุตั $งตน้ ของระบบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร คอื “การ
เตรยีมพรอ้ม” ซึ�งองคก์ารจะตอ้งจดัเตรยีมทั $งคน เงนิ ของ เวลา วชิาการ เทคโนโลย ี
ระบบงาน และ วธิกีารปฏบิตั ิ ที�จะตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ของทุกๆงานของ
องคก์าร ที�จะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ทั $งในกรณีที�รูล้ว่งหน้า และ ในกรณีที�ไมรู่้
ลว่งหน้า ไวอ้ยา่งพรอ้มมูล ตลอดเวลา ดงัต่อไปนี$ 
  1.1 การเตรยีมพรอ้มดา้นคน โดยกําหนดตวับุคคลผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถระดบั
ผูเ้ชี�ยวชาญในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร ที�สามารถลงมอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นที�
ม ั �นใจไดใ้นทนัท ี ไมน้่อยกวา่ 10 คน ในจาํนวนนี$ มผีูม้คีวามสามารถที�จะเป็น “ผูนํ้า” ในการ
จดัทมีงานผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องที�มปีระสทิธภิาพสงู คอื เป็นแกนนํา 
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
  นอกจากการเตรยีมพรอ้มดา้นผูเ้ชี�ยวชาญที�จะเป็น “แกนนํา” ในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องดงักลา่วแลว้ ยงัจะตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มดา้นบุคคลที�จะมาชว่ยสนบัสนุน อาํนวย
ความสะดวก ชว่ยดาํเนินการ ชว่ยพมิพเ์อกสารและหนงัสอืต่างๆ ชว่ยตดิต่อประสานงาน 
ชว่ยในการตดิตามงาน และ อื�นๆ ที�จาํเป็นและชว่ยใหเ้กดิความสาํเรจ็อยา่งรวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพสงู และ เป็นที�ประทบัใจ โดยกําหนดตวับุคคลผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถ
ดงักลา่ว ที�เปี�ยมไปดว้ยความมมีนุษยส์มัพนัธท์ี�ด ี มใีจที�พรอ้มใหบ้รกิาร (Service Mind) มี
ความเสยีสละ อดทน อุตสาหะ มุง่มั �น ที�สามารถลงมอืปฏบิตังิานไดใ้นทนัท ี จาํนวนไมน้่อย
กวา่ 5 คน ในจาํนวนนี$ มผีูท้ี�สามารถที�จะมาปฏบิตังิาน “เตม็เวลา” ไดท้นัท ี จาํนวนไมน้่อย
กวา่ 3 คน ตลอดเวลา 
  1.2 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเงนิ ที�ตอ้งเตรยีมไวส้าํรองจา่ยในสิ�งที�จาํเป็น อยา่ง
เพยีงพอ ที�สาํคญัคอื ตอ้งมคีวามคลอ่งตวัในการเบกิ-จา่ย โดยมรีะบบการควบคุมที�ด ี
เอื$ออาํนวยต่อผูท้ี�มจีติเป็นกุศล ตั $งใจที�จะกระทาํความด ี ใหส้ามารถทาํไดโ้ดยสะดวก งา่ย 
และ มคีวามโปรง่ใส ชดัเจน 
  1.3 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้ทั $งชนิด จาํนวน และ 
ความพรอ้มใชง้านไดท้นัททีี�ตอ้งการ ตลอดระยะเวลาการใชง้าน รวมทั $งการแกไ้ขซ่อมแซม
ถา้เกดิการชาํรุดเสยีหายขณะใชง้าน รวมทั $งการสาํรองไว ้ ใหส้ามารถมใีชไ้ดเ้พยีงพอและ
ทนัเวลา จนการดาํเนินงานสาํเรจ็อยา่งสมบรูณ์ 
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  1.4 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวสัดุสิ�งของ วสัดุสาํนกังาน วสัดุไฟฟ้า วสัดุทําความ
สะอาด ของใชส้ิ$นเปลอืง แบบฟอรม์ต่างๆ ฯลฯ ใหม้จีาํนวนเพยีงพอ สามารถนํามาใชไ้ด้
โดยสะดวก รวดเรว็ และ ประหยดั 
  1.5 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเวลา ใหม้จีาํนวนและระยะเวลาที�เพยีงพอ ทั $งใน
เวลาราชการ นอกเวลาราชการ และ ในวนัหยดุราชการ รวมทั $งมกีารสาํรองเวลาไว ้ เผื�อเหตุ
สุดวสิยัหรอืมคีวามจาํเป็นฉุกเฉิน ใหส้ามารถมเีวลาที�จะใชไ้ดม้ากพอที�จะใหก้ารดาํเนินงาน 
สาํเรจ็ตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธผิลสงู 
  1.6 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องทั $งชนิด เนื$อหา หลกัการ แนวทาง และวธิกีาร ในการประยกุต/์ใช ้ พรอ้มทั $ง 
“ตวัอยา่ง” ที�ชดัเจน ของการประยกุต/์ใชจ้รงิ ในหลายๆกรณี ที�มคีวามแตกต่างกนั 
  1.7 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยทีี�จาํเป็นตอ้งใช ้ ใหพ้รอ้มใชง้านไดท้นัททีี�
ตอ้งการ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องนั $นๆ เชน่ คอมพวิเตอร ์ Internet, 
e-mail ฯลฯ รวมทั $งโปรแกรมชว่ยการทาํงานต่างๆ ใหส้ามารถมใีชไ้ดเ้พยีงพอและทนัเวลา 
จนการดาํเนินงานสาํเรจ็อยา่งสมบรูณ์ 
  1.8 การเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบงาน ทั $ง 4 ระบบ คอื ระบบงานบรกิารในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์ารในทุกๆงาน; ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ ที�
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร; ระบบงานพฒันาการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื�องขององคก์ารนี$ใหด้ยีิ�งๆขึ$น; และ ระบบงานบรหิารจดัการในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องขององคก์าร ใหม้คีวามราบรื�นและมปีระสทิธภิาพสงูสุดในทุกๆสถานการณ์ โดย
จดัทาํระบบงานทั $ง 4 นี$ ใหเ้ป็น Document คอื เป็นเอกสารที�เป็นทางการขององคก์าร ที�
ชดัเจน งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ การตคีวาม สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง เอื$อต่อการปฏบิตั ิ
การประเมนิผลงาน และ การพฒันาใหด้ยีิ�งๆขึ$น ระบบงานเหลา่นี$จะตอ้งไดร้บัการเตรยีมให้
พรอ้มที�จะสามารถดาํเนินการไดท้นัท ีที�จะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร ใน
ทุกๆงาน  
  1.9 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวธิกีารปฏบิตั ิ ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของ
องคก์าร ในแต่ละกจิกรรม ของทุกๆกจิกรรมของทุกๆงานที�จะตอ้งปฏบิตั ิ ทั $งในกรณีที�รู้
ลว่งหน้า และ ในกรณีที�ไมรู่ล้ว่งหน้ามาก่อน โดยตอ้งจดัทาํใหเ้ป็น Document ที�เป็นทางการ
ขององคก์ารดว้ยเชน่เดยีวกนั และจะตอ้งมกีารซกัซอ้มในการปฏบิตัอิยูเ่สมอ ใหส้ามารถลง
มอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูในทนัททีี�ตอ้งการ พรอ้มทั $งจดัใหม้ทีี�ปรกึษาที�



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  123 

เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในการปฏบิตัจิรงิ ที�มคีวามพรอ้ม จรงิใจ และ เตม็ใจ ไวอ้ยา่งพรอ้มมลูและ
พรอ้มใชด้ว้ย 
  1.10 การเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบขอ้มลูขา่วสารขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งระบบขอ้มลูขา่วสารเพื�อการบรหิารขององคก์าร (Management Information System: 
MIS) ที�สามารถจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของงานหรอืหน่วยงานหรอืขององคก์าร 
ในแต่ละชว่งเวลา ไดใ้นทนัททีี�ตอ้งการ 
 2. การเตรยีมการก่อนเริ�มดาํเนินการในแต่ละครั $ง 
  เมื�อถงึกําหนดเวลาที�จะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ในงานหนึ�งงานใดของ
องคก์าร เชน่ การสบัเปลี�ยนตําแหน่ง การสบัเปลี�ยนหน้าที� การสิ$นสุดวาระของกรรมการหรอื
ทมีงานหรอืคณะบุคคล ฯลฯ หรอืที�จะมคีวามสาํคญัมากๆ คอื เมื�อมกีารสบัเปลี�ยนตําแหน่ง
ผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์าร หรอืแมแ้ต่การเปลี�ยน “ผูนํ้า” ของประเทศ  
 

 กําหนดเวลาที�จะตอ้งมกีารดาํเนินงานนั $น อาจจะรูล้ว่งหน้าแน่นอนแลว้ ซึ�งบางครั $งอาจ
รูล้ว่งหน้าเป็นเวลานานหลายเดอืน เชน่ การเกษยีณอาย ุ การหมดวาระการดาํรงตําแหน่งที�
ไดกํ้าหนดไวแ้น่นอน ฯลฯ บางครั $งอาจรูล้ว่งหน้าเป็นเวลาไมน่าน เชน่ การแต่งตั $งโยกยา้ย
ประจาํปี การเปลี�ยนตําแหน่ง ฯลฯ และ บางครั $งที�เกอืบไมรู่ล้ว่งหน้าเลย เชน่ การแต่งตั $งหรอื
โยกยา้ยดว่น โดยใหเ้วลาเพยีง 24 ชั �วโมง หรอื ไมเ่กนิ 7 วนั เป็นตน้ 
 การเตรยีมการก่อนเริ�มดาํเนินการในแต่ละครั $งนั $น สามารถนํา หลกัการบรหิาร 
(Principle of Managing) มาประยกุต/์ใช ้ไดเ้ชน่เดยีวกนั โดยดาํเนินการ ดงันี$ 
  2.1 ผูร้บัผดิชอบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร จะตอ้งกําหนด
ชว่งเวลาในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของงานนี$ ในครั $งนี$ วา่จะใชเ้วลาเทา่ใด เริ�มตน้
เมื�อใด และ สิ$นสุดเมื�อใด 
  2.2 ผูร้บัผดิชอบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องขององคก์าร จะตอ้งดําเนินการ
สรรหาบุคคลที�จะมาเป็น “แกนนํา” ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของงานดงักลา่ว แลว้
ชว่ยเหลอื อาํนวยความสะดวกแก่ผูน้ั $น ในการตั $งทมีงานในการบรหิารจดัการและดาํเนินงาน 
ใหเ้สรจ็สิ$นอยา่งรวดเรว็ พรอ้มทั $งดาํเนินการจดัทาํคาํสั �งแต่งตั $ง อยา่งเป็นทางการ รวมทั $ง
การจดัหาสถานที�ปฏบิตังิานและบุคคลที�จะมาชว่ยสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก ชว่ย
ดาํเนินการ ชว่ยพมิพเ์อกสารและหนงัสอืต่างๆ ชว่ยตดิต่อประสานงาน ใหพ้รอ้มมลู 
  2.3 ทมีงานที�ไดร้บัการแต่งตั $งจากองคก์าร จะมาประชุมเพื�อวเิคราะหส์ภาวการณ์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของงานนี$ ใหค้รอบคลุมอยา่งครบถว้นทุกแงทุ่กมมุ 
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ถูกตอ้ง รวดเรว็ และ ทนัเวลา รวมทั $งการจดัหาทรพัยากรที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นทุกๆดา้น และ 
กําหนดขั $นตอนในการปฏบิตัทิี� Practical และ เหมาะสมกบัสภาวการณ์ ตั $งแต่เริ�มตน้จน
สิ$นสุดอยา่งชดัเจนแน่นอนและครบถว้นสมบรูณ์ 
  2.4 ทมีงาน จะชว่ยกนัวางแผนการดาํเนินงาน ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
ของงานนี$ อยา่งชดัเจน ครบถว้น และ เอื$อต่อการปฏบิตั ิ ภายในชว่งเวลาที�กําหนด โดย
กจิกรรมแรกของแผนงานนี$ กค็อื การเตรยีมการก่อนเริ�มดาํเนินการ ในครั $งนี$ 
  2.5 ทมีงาน จะชว่ยกนัดาํเนินการตามแผน ของกจิกรรมการเตรยีมการก่อนเริ�ม
ดาํเนินการในครั $งนี$ ใหม้คีวามพรอ้มในทุกๆดา้น ทั $งคน เงนิ ของ อุปกรณ์และเครื�องมอื
เครื�องใช ้ วสัดุ แบบฟอรม์ ต่างๆ วชิาการที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เทคโนโลย ี
ระบบงาน วธิกีารปฏบิตั ิและ ระบบขอ้มลูขา่วสารขององคก์าร ที�เกี�ยวขอ้ง ไวอ้ยา่งพรอ้มมลู 
และ เพยีงพอ 
  2.6 ทมีงาน จะชว่ยกนัตดิตามประเมนิผล และ นําผลที�ไดจ้ากกจิกรรมการ
เตรยีมการก่อนเริ�มดาํเนินการในครั $งนี$ ในทุกๆกจิกรรมยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งคุม้คา่ 
 3. การดาํเนินการตามลาํดบัขั $นตอน อยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น และ เป็นที�
ประทบัใจ ของทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 
 ทมีงานผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องของงานนี$ จะชว่ยกนัดาํเนินการ ดงันี$  
  3.1 รวบรวมขอ้มลู ผลการดําเนินงาน ของงานที�ตอ้งการใหม้กีารดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องในครั $งนี$ อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และ เพยีงพอ โดยใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มลู (Database) 
ที�เอื$อต่อการนําไปใช ้ การวเิคราะหเ์พิ�มเตมิ และ การแสดงผลหรอืการนําเสนอผลการ
ดาํเนินงาน ที�ดแีละชดัเจน รวมทั $งขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
  3.2 วเิคราะหข์อ้มลูผลการดาํเนินงาน ของงานที�ตอ้งการใหม้กีารดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องในครั $งนี$ อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอ เหมาะสม และ ชดัเจน 
  3.3 จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานเบื$องตน้ ของงานที�ตอ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องในครั $งนี$ โดยขอเสนอใหม้ ี10 หวัขอ้ ดงัต่อไปนี$ 
   3.3.1  ชื�อรายงาน 
   3.3.2  คาํนํา 
   3.3.3  บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 
   3.3.4  ลกัษณะของงาน 
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   3.3.5  ภารกจิโดยสรุป 
   3.3.6  สรุปผลการดาํเนินงาน จาํแนกตาม “แต่ละงานยอ่ย” ในประเดน็ต่อไปนี$ 
    1.) เป้าหมายของการดาํเนินงาน 
    2.) การบรรลุเป้าหมาย ของการดาํเนินงาน 
    3.) ทรพัยากรที�ใชไ้ปแลว้ ในการดาํเนินงาน 
    4.) ปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$นในการดาํเนินงาน การแกไ้ข และ ผลการแกไ้ข 
    5.) ประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน 
    6.) แนวทางการนําประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินงาน ไปใชป้ระโยชน์ให้
คุม้คา่ยิ�งๆขึ$น ทั $งในทนัท ีในระยะสั $น และ ในระยะยาว  
    7.) แนวทางในการขยายผล และ การต่อยอด ในดา้นและประเดน็ต่างๆ 
    8.) ผลเสยีหากมไิดด้าํเนินงานต่อไป 
    9.) แนวทางในการทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของการดาํเนินงาน ที�ไดกํ้าหนดไว ้ ที�
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ มากยิ�งขึ$น 
    10.) ถา้จะไมด่าํเนินงานต่อไป มขีอ้ดอีะไร มาก-น้อยเพยีงใด และ ควรทาํ
อยา่งไร เพื�อใหไ้ดผ้ลดมีากที�สุด และ/หรอื เกดิผลเสยีน้อยที�สุด 
    11.) แนวทางในการดาํเนิน “งานยอ่ย” นี$ต่อไป อยา่งต่อเนื�อง 
   3.3.7  สรุปประสบการณ์ที�ไดร้บั “โดยรวม” จากการดาํเนินงาน 
   3.3.8  สรุปเปรยีบเทยีบผลด-ีผลเสยี ระหวา่ง การดาํเนินงานนี$ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง 
กบั การหยดุดาํเนินงาน 
   3.3.9  เอกสารอา้งองิ ในการจดัทาํรายงาน 
   3.3.10 ภาคผนวก เป็นรายละเอยีดของการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน 
ในแต่ละงานยอ่ย สอดคลอ้งกบัสรุปผลการดาํเนินงานที�ไดก้ลา่วมา 
  3.4 นําเสนอรายงานสรุปผลการดาํเนินงานเบื$องตน้นี$ ต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลที�
เป็นผูป้ฏบิตังิานนี$ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น ของงานที�ตอ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องในครั $งนี$ แลว้ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอที�มหีลกัฐาน
ยนืยนัชดัเจน เสรจ็แลว้ใหล้งนามรบัรองรายงานสรุปผลการดาํเนินงานฉบบันี$  
  3.5 จดัดาํเนินการในการ “นําเสนอรายงานสรุปผลการดาํเนินงานนี$ (Presentation)” 
ต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลที�จะมาปฏบิตังิานแทนที�ต่อไป โดยควรจะนําเสนอในที�เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ ต่อหน้าบคุคลหรอืคณะบุคคลที�เป็นผูป้ฏบิตังิานนี$มา เพื�อความโปรง่ใส 
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  3.6 จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานนี$ (Report) เพื�อเป็นสิ�งที�สาํคญัอยา่งหนึ�ง
ในการ “สง่มอบหน้าที�” ระหวา่งบุคคลหรอืคณะบุคคลที�เป็นผูป้ฏบิตังิานนี$ ที�กําลงัจะพน้
หน้าที� กบั บุคคลหรอืคณะบุคคลที�จะเขา้มาปฏบิตัหิน้าที�ต่อไป ในพธิสีง่มอบหน้าที� (ถา้ม)ี 
  3.7 เขา้พบบุคคลหรอืคณะบคุคล ที�ไดเ้ขา้มาปฏบิตังิานในหน้าที�ต่อไป ภายใน 3 
วนัแรกของการเขา้รบัหน้าที� เป็นการสว่นตวั เพื�อใหข้อ้มลู ชี$แจง อธบิาย ตอบขอ้ซกัถาม 
ฯลฯ ซึ�งอาจจะเขา้พบมากกวา่ 1 ครั $งกไ็ด ้ขึ$นอยูก่บัความเหน็ชอบของบุคคลหรอืคณะบุคคล
ที�เขา้มาปฏบิตังิานแทนที�ต่อไปนั $น หรอื ตามความจาํเป็น  
  3.8 สง่เสรมิ ชว่ยเหลอื สนบัสนุน ประสานงาน ประสานความเขา้ใจ และ อาํนวย
ความสะดวกแก่บุคคลหรอืคณะบุคคลที�ไดเ้ขา้มาปฏบิตังิานในหน้าที�ต่อไปนั $น ในการ
ดาํเนินงานนี$ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง ในแนวทางของการสมานฉนัท ์ เคารพใหเ้กยีรต ิ และ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจและความรว่มมอืรว่มใจที�ดตี่อกนั ระหวา่งบุคคลหรอืคณะบุคคลชุดเดมิ 
กบั ผูท้ี�มาปฏบิตังิานชุดใหม ่ โดยใชป้ระโยชน์ของสว่นรวมคอืองคก์ารหรอืประเทศชาตเิป็น
เป้าหมายหลกั ดว้ยการเสรมิแรง (Empowerment) และ การใชแ้รงเสรมิทางสงัคม (Social 
Motivation & Social Force) กบับุคคลหรอืคณะบุคคลที�เขา้มาปฏบิตังิานในหน้านั $น อยา่ง
กลมกลนืและมปีระสทิธภิาพสงู โดยถอืเป็น “ผลงานเดน่” ของผูเ้ขา้มาปฏบิตังิานชุดใหม ่ 
  3.9 กระตุน้ สง่เสรมิ ผลกัดนั และ เขา้รว่มดาํเนินการ ในการทาํใหม้กีารดาํเนินงาน
นี$ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง โดยก่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของในการดาํเนินงานนี$ ทั $งตวับุคคล
หรอืคณะบุคคลที�เขา้มาปฏบิตังิานใหม ่และ ทมีงานของพวกเขาเหลา่นั $น ดว้ยกุศโลบายและ
เทคนิคที�ด ี ตามแนวทางของการเสรมิสรา้งความสมคัรสมานสามคัค ี ความเป็นนํ$าหนึ�งใจ
เดยีวกนั ของคนทั $งองคก์ารหรอืคนทั $งชาต ิ ในการนี$ ตอ้งมกีระบวนการในการป้องกนัมใิห้
ผูป้ฏบิตังิานชุดเดมิ มาพดูหรอืแสดงททีา่ความเป็นเจา้ของผลงาน แต่ใหอ้อกมาในเชงิการยก
ยอ่งใหเ้กยีรต ิและ การชมเชย ผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่
  3.10 ตดิตามผล ของการทาํใหม้กีารดาํเนินงานนี$ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง อยา่งใกลช้ดิ
โดยเน้นผลงานเป็นหลกั คอืใช ้ Result Base Management: RBM แต่ไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายใน
กระบวนการดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่ ใหเ้ขามคีวามรูส้กึเป็นอสิระในการคดิและ
การปฏบิตัติามที�เขาอยากจะทาํ อยูต่ลอดเวลา จนกจิกรรมของงานที�ตอ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานต่อไปอยา่งต่อเนื�องนี$ ไดถู้กผสมผสานเขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงานของ
ผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่อยา่งกลมกลนืและมปีระสทิธผิล ตามเป้าหมายขององคก์ารแลว้ ทมีงาน
ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของงานนี$ 
กจ็ะเสรจ็สิ$นภารกจิ 
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 4. การดาํเนินการ ก่อนเสรจ็สิ$น การดาํเนินงาน ในครั $งนี$ 
 ทมีงานผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�องของงานนี$ จะดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการในครั $งนี$ โดยใชแ้นวคดิ
และวธิกีารเชงิบวกที�สรา้งสรรค ์ดว้ยการยกยอ่งชมเชยทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง โดยไมม่กีารตําหนิ
ผูห้นึ�งผูใ้ด มุง่ใหเ้กดิความรกัสมคัรสมานสามคัคขีองคนทั $งองคก์ารหรอืคนทั $งชาต ิ ดว้ยการ
จารกึไวใ้นแผน่ดนิ คอื “รายงานสรุปผลการดาํเนินการ” ในครั $งนี$ วา่ ไดม้บีุคคลหรอืคณะ
บุคคล 2 ชุด มารว่มมอืรว่มใจกนั โดยใชป้ระโยชน์ของสว่นรวมคอืองคก์ารหรอืประเทศชาติ
เป็นเป้าหมายหลกั มาก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคท์ี�มคีุณคา่ยิ�ง คอื การรว่มมอืรว่มใจกนั
ดาํเนินงานนี$อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งจะชว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ ความมั �นคง และ ความยั �งยนื 
ขององคก์ารและประเทศชาตขิอง “พวกเรา” ใหด้ยีิ�งๆ ขึ$นไป 
 นอกจากนี$ ทมีงานผูร้บัผดิชอบฯ จะดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ย
ทั $งหลาย และ ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานในครั $งนี$ แลว้นําเสนอผูบ้รหิารสงูสุดของ
องคก์ารหรอืประเทศชาต ิกจ็ะถอืวา่เป็นการเสรจ็สิ$นภารกจิอยา่งสมบรูณ์ 
 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกันี$ สามารถนํามาใชไ้ด ้ ใน
ทุกๆกรณีของการทาํงาน ไมว่า่จะเป็นการทาํงานเพยีง 1 ครั $ง ซึ�งอาจจะใชเ้วลาเพยีงไมก่ี�
วนิาท ีหรอืการทาํงาน 1 วนั หรอืการทาํงาน 1 เดอืน หรอืการทาํงาน 1 ปี หรอืการทาํงาน 1 
โครงการ หรอืการบรหิารงานทั $งหน่วยงาน/องคก์าร ไปจนถงึการบรหิารงานทั $งประเทศใน
บทบาทของผูบ้รหิารสงูสุด กจิกรรมหลกัทั $ง 8 กจิกรรมนี$ จะก่อใหเ้กดิผลงานที�มปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพ สงูสุด ตามทรพัยากรและเวลาที�มอียูแ่ละไดใ้ชไ้ป จงึขอเชญิชวนพวกเรา
ทุกๆคน นําสิ�งที�เป็นหลกัการบรหิารนี$ ไปทดลองใชใ้นการดาํเนินชวีติ ทั $งดา้นชวีติสว่นตวั
และชวีติการทาํงาน ผูเ้ขยีนมั �นใจวา่พวกเราจะประสบความสาํเรจ็อยา่งน่าภาคภมูใิจ ดงันั $น 
Principle of Managing นี$ สามารถถอืไดว้า่ เป็นหลกัวชิา (Principle) จรงิ เพราะสิ�งที�เป็น
หลกัวชิาหรอืแก่นของวชิาหนึ�งวชิาใดนั $น จะตอ้งสั $น กะทดัรดั ชดัเจน แต่ตอ้งสามารถ
นํามาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง สามารถนํามาประยกุตห์รอืใช ้ ใน
ชวีติประจาํวนัของพวกเรา อยา่งไดผ้ลดยีิ�ง ในทุกๆกรณี 
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คาํถามท้ายบทที� 2 
 1. อธบิายหลกัการบรหิาร (Principle of Managing) และ ยกตวัอยา่ง การนําหลกัการ
บรหิารใปใชใ้นการทาํงานประจาํ ที�ทา่นทาํอยูใ่นชว่งปีที�ผา่นมา พรอ้มทั $งวเิคราะหก์าร
ดาํเนินงาน และใหข้อ้เสนอแนะ ในการปรบัปรุงใหด้ยีิ�งๆขึ$น โดยระบุจุดเดน่-จุดดอ้ย ของสิ�งที�
ไดด้าํเนินการไป อยา่งสรา้งสรรค ์และชดัเจน 
 2. อธบิายหลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ และ แสดงตวัอยา่ง ผลการวเิคราะห์
สภาวการณ์ ของหน่วยงานที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นและชดัเจน 
 3. อธบิายการกําหนดกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational-level Strategy) พรอ้ม
ยกตวัอยา่ง กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร ของหน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นวเิคราะหแ์ลว้เหน็วา่ เป็น
กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร ที�ด ี(Good Practice) สามารถนํามาเป็นแบบอยา่งใหก้บัตวัทา่นและ
วงการ ในการนําไปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจนและสรา้งสรรค ์
 4. อธบิายตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานทางทฤษฎ ี(Theoretical Working Indicators) และ 
คดัเลอืกตวัชี$วดัที�จะนํามาใชใ้นการประเมนิผลการดาํเนินงาน ของหน่วยงานหรอืองคก์าร ที�
ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นทั $ง 5 ดา้น และ วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัตวัชี$วดั
ผลการดาํเนินงานที�ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั วา่แตกต่างกนัอยา่งไร มขีอ้ด-ีขอ้ดอ้ย อะไร และอยา่งไร  
   5. อธบิายการนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) และ แสดง
ตวัอยา่ง การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน “ในแต่ละวนั” ไปใชป้ระโยชน์ ของหน่วยงานที�
ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นและชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 6. อธบิายการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูค่วามยั �งยนื และ แสดงตวัอยา่ง 
การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นวเิคราะหแ์ลว้เหน็วา่ เป็น
แบบอยา่งที�ด ี(Good Practice) ใหก้บัตวัทา่นและวงการ อยา่งชดัเจนและสรา้งสรรค ์ 
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บทที�  
3 

 
 

 

การประยกุตห์ลกัการบริหาร 
(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING) 

 

ความหมายของการประยกุต ์ 
 

เป้าหมายของการประยกุต ์ 
 

องคป์ระกอบของการประยกุต ์ 
 

ความสาํคญั ของการประยกุต ์ 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหาร 
ในการทาํงาน 1 ครั bง 

 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 วนั 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 ปี 
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บทสรปุเรื�องการบริหาร 
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บทที� 3 
การประยกุตห์ลกัการบริหาร 

(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING) 
 
 

ความหมายของการประยกุต ์
 การประยกุต ์ (Apply) หมายถงี การนํา “บางสิ�ง” มาใชป้ระโยชน์ โดยปรบัใชอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาวะที�เฉพาะเจาะจง “บางสิ�ง” ที�นํามานั $น อาจเป็นทฤษฎ ี หลกัการ แนวคดิ 
หรอื ความรู ้ เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง และนํามาใชป้ระโยชน์ในภาคปฏบิตั ิ โดยปรบัใหเ้ขา้
กบับรบิท และสภาพแวดลอ้ม ที�เป็นอยู ่ อยา่งเหมาะสม นอกจากนี$ “บางสิ�ง” นั $น อาจเป็น
วตัถุ/สิ�งของ ที�นํามาใชน้อกเหนือบทบาทหน้าที�เดมิ เพื�อใหเ้หมาะสมกบับรบิทใหม ่ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของ “ประยกุต”์ วา่ เป็น “การนํา
ความรูใ้นวทิยาการต่างๆ มาปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เชน่ วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์คอื การนํา
ความรูใ้นวชิาการต่างๆ ของวทิยาศาสตร ์มาใชป้ระโยชน์ในภาคปฏบิตั ิในดา้นต่างๆ รวมทั $ง
การนํามาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั ฯลฯ 
 เกรยีงศกัดิ _ เจรญิวงศกัดิ _ ไดก้ลา่วถงึการประยกุต์ ใน “การคดิเชงิประยกุต”์ ไวด้งันี$  
 1. การประยกุต ์เป็นการนํา “ภาคทฤษฎ”ี สู ่“การปฏบิตั”ิ  
 2. การประยกุต ์เป็นการนํา “ความรูส้าขาหนึ�ง” มาปรบัใชก้บั “อกีสาขาหนึ�ง”  
 3. การประยกุต ์เป็น “การปรบัใช”้ มใิช ่“การลอกเลยีน”  
 4. การประยกุต ์นํา “บางสว่น” ของ “บางสิ�ง” มาใช ้ 
 5. การประยกุตเ์ป็นการนําสิ�งหนึ�งมาปรบัใชใ้น“บทบาทหน้าที�ใหม”่เพื�อ“เป้าหมายใหม”่ 
 การประยกุต ์เป็นการนํา “ภาคทฤษฎ”ี สู ่“การปฏบิตั”ิ หมายความวา่ การประยกุตเ์ป็น
การนําทฤษฎ ี หลกัการ กฎเกณฑ ์ แนวคดิ เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง ไปปรบัใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ในภาคปฏบิตั ิ โดยเฉพาะในศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ มกัมกีารประยกุตท์ฤษฎสีู่
ภาคปฏบิตั ิเพื�อประโยชน์ในการนําไปใชจ้รงิ ในการแกป้ญัหา อยา่งเป็นรูปธรรม 
 การประยกุต ์เป็น “การปรบัใช”้ มใิช ่ “การลอกเลยีน” หมายความวา่ การประยกุตเ์ป็น
การนําสิ�งหนึ�งหรอืแนวคดิหนึ�ง มาปรบัใชเ้พื�อตอบสนองวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายที�
เฉพาะเจาะจง การประยกุตจ์งึแตกต่างจากการลอกเลยีน เพราะการลอกเลยีนนั $น เป็นการ
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นําสิ�งที�อยูใ่นบรบิทหนึ�งมาใชใ้นอกีบรบิทหนึ�ง ทั $งหลกัการ วธิกีาร และรปูแบบ โดยไม่
คาํนึงถงึความเหมาะสมในบรบิทที�แตกต่างกนั แต่การประยกุต ์ เป็นการนําเพยีง “บางสิ�ง” 
จากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ การนํามาใชจ้ะอยูบ่นพื$นฐานความเขา้ใจถงึความแตกต่างกนัใน
บรบิท สถานที� เวลา และ องคป์ระกอบอื�นๆ ของสิ�งที�เกี�ยวขอ้งทั $งหลาย 
 จากทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Bloom (Bloom's Taxonomy) ไดแ้บง่การเรยีนรูเ้ป็น 6 
ระดบั เรยีงลาํดบัจากระดบัลา่งสุด คอื  
 1. ระดบัความจาํ (Knowledge) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยการจาํได ้คอื “ระบุ” ได ้เชน่ 
สามารถระบุความหมายของหลกัการบรหิาร (Principle of Managing) ได ้
 2. ระดบัความเขา้ใจ (Comprehend) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยการ “อธบิาย” ได ้เชน่ 
สามารถอธบิาย การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เพื�อประเมนิภาวะคุกคาม 
(Threats) และ โอกาส (Opportunities) ที�จะมผีลต่อองคก์าร ดว้ยหลกัที�เรยีกกนัวา่ 
PESTELI Analysis ได ้
 3. ระดบัการประยกุต ์(Application) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยการ “นําไปใช”้ ได ้เชน่ 
สามารถนําหลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) ไปใชก้าร
วางแผนพฒันาหน่วยงานที�ตนปฏบิตังิานอยูไ่ด ้ 
 4. ระดบัการวเิคราะห ์(Analysis) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยการแยกแยะสว่นประกอบ
ได ้ แสดงที�มาที�ไปของสิ�งนั $นได ้ และ ตรวจสอบกลบัไป-มาได ้ เชน่ สามารถแยกแยะ
สว่นประกอบของปญัหา (Problem) ได ้ แสดงที�มาที�ไปของปญัหานั $นได ้ และ ตรวจสอบ
กลบัไปหาสาเหตุของปญัหาได ้
 5. ระดบัการสงัเคราะห ์(Synthesis) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยความสามารถในการนํา
ความรูต้่างๆ มาประกอบกนัเป็นสิ�งใหมท่ี�แตกต่างจากของเดมิที�มอียูแ่ลว้ได ้เชน่ สามารถนํา
ความรูต้่างๆ มาประมวลและประกอบกนัขึ$นเป็น “รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ (New 
Working Model)” ที�ด ี มปีระสทิธภิาพสงู ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูม้ารบับรกิาร มากกวา่รปู
แบบเดมิที�มอียูไ่ด ้
 6. ระดบัการประเมนิคา่ (Evaluation) แสดงความรูท้ี�เกดิขึ$น ดว้ยความสามารถในการ
วดัตวัสิ�งนั $นได ้ และสามารถตดัสนิไดว้า่อะไรถกูหรอืผดิ มากน้อยเพยีงใด หรอื มี
คุณลกัษณะ/คุณความด/ีคุณคา่ ในระดบัใด โดยมอีงคป์ระกอบในการตดัสนิใจบนพื$นฐานของ
เหตุผลและเกณฑก์ารวดั ที�แน่ชดั เป็นมาตรฐาน เชน่ สามารถเพิ�มประสทิธภิาพ และ ความ
คุม้คา่ ของการดาํเนินงานดแูลผูเ้ป็นโรคไตวายเรื$อรงั (Cronic Renal Failure) ในชุมชนได;้ 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  132 

สามารถนําสิ�งที�เคยทิ$ง ไปก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ารและสงัคม เพิ�มขึ$นปีละไมน้่อยกวา่ 
100,000 บาท; การลงทุนพฒันาการดาํเนินงานดแูลผูป้ว่ยเรื$อรงัในชุมชนดว้ยการบรูณาการ
จากทุกภาคสว่น ม ีBreak Even Point (B.E.P.) ที� 15 เดอืน และ เกดิผลประโยชน์ในการลด
คา่ใชจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยของครวัเรอืนในชุมชนไดปี้ละไมน้่อยกวา่ 1 ลา้นบาท ตลอดไป 
 ในการเรยีนการสอน (Learning) การประยกุตค์วามรูข้องผูเ้รยีนนั $น หมายถงี การนํา
ความรูท้ ั $งหลายที�ผูเ้รยีนไดร้บั ทั $งจากในหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน การอา่นหนงัสอื/ตํารา ฯลฯ 
ไปใชใ้นบรบิทหรอืสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ถา้เป็นในการสอบของแต่ละวชิาหรอื
แต่ละหลกัสตูร/สาขาวชิา ในดา้นการประยกุต ์ จะหมายถงึ แนวทางและวธิกีารที�ผูเ้รยีนจะ
นําไปใชห้รอืนําไปดาํเนินการ “ในอนาคต” ซึ�งเป็นคาํตอบของ How to do? นั �นเอง 
 ในการทาํงาน (Working) การประยกุต ์ หมายถงี การนํา “บางสิ�ง” ของความรูใ้น
วทิยาการต่างๆ ทั $งแนวคดิหลกั หลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ของวทิยาการเหลา่นั $น มาใช้
ประโยชน์ในภาคปฏบิตัขิองการ “ทาํ” งาน ในแต่ละดา้น แต่ละชนิด แต่ละกจิกรรม โดยปรบั
ใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะที�เฉพาะเจาะจง ใหเ้ขา้กบับรบิทแวดลอ้มที�เป็นอยูใ่นขณะที�
ทาํงานนั $นๆ อยา่งเหมาะสม กลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู  
 ดงันั $น การประยกุตห์ลกัการบรหิาร จงึหมายถงี การนํา “บางสิ�ง” ขององคค์วามรูใ้น 
Principle of Managing ที�ไดก้ลา่วมาในบทที� 2 มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาคปฏบิตั ิของการ
ดาํเนินงาน ของ “งาน” หนึ�งงานใด 
 

เป้าหมาย (Goal) ของการประยกุต ์
  คอื การเกดิประโยชน์สงูสุดในภาคปฏบิตั ิ ของการดาํเนินงานหนึ�งงานใด อยา่ง
เหมาะสมกบับรบิท สภาวะแวดลอ้ม และสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง ที�เป็นอยู ่ ที�เฉพาะเจาะจงในขณะ
ดาํเนินการ อยา่งกลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 

องคป์ระกอบ (Composition) ของการประยกุต ์
 1. องคป์ระกอบหลกัของการประยกุต ์ไดแ้ก่ 
  1.1 งาน ที�จะดาํเนินการ พรอ้มกําหนดเวลา 
  1.2 เป้าหมาย ของงานที�จะดําเนินการ  
  1.3 ความรูใ้นวทิยาการหลกั ของงานที�จะดาํเนินการ 
  1.4 ความรูใ้นวทิยาการที�เกี�ยวขอ้ง กบังานที�จะดาํเนินการ 
  1.5 ความรูใ้นบรบิท สภาวะแวดลอ้ม และสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง ที�เป็นอยูใ่นขณะดาํเนินการ 
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  1.6 ความสามารถและความชาํนาญของผูป้ฏบิตั ิ ในการประยกุตค์วามรูต้่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง สูก่ารปฏบิตัใินแต่ละครั $ง ในแต่ละบรบิท ในแต่ละสภาวะแวดลอ้ม และในแต่ละ
ชว่งเวลา ดว้ยทรพัยากรและสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง ที�ม/ีเป็นอยู ่ในขณะดาํเนินการ อยา่งสรา้งสรรค ์
  1.7 ทรพัยากร ที�ตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประยกุต ์
 2. องคป์ระกอบเสรมิของการประยกุต ์ไดแ้ก่  
  2.1 ทรพัยากรเสรมิ  
  2.2 สิ�งอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน  
  2.3 สภาวะแวดลอ้ม ที�สง่เสรมิ สนบัสนุน และเอื$ออาํนวย ในขณะดาํเนินการ 
  2.4 สิ�งอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ที�สง่เสรมิ สนบัสนุน และเอื$ออาํนวย ต่อการดาํเนินงาน ทั $ง
ทางตรง และ ทางออ้ม 
 

ความสาํคญัของการประยกุต ์ 
 จาํแนกเป็น 4 ระดบั คอื 

 1. ระดบังาน การประยกุตเ์ป็นการชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์มากขึ$นในภาคปฏบิตัขิองการดาํเนินงานนั $น ทาํใหผู้ป้ฏบิตัแิละผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมคีวาม
ภาคภมูใิจในผลการดาํเนินงานที�ตนเองมสีว่นชว่ยใหเ้กดิขึ$น เพราะการประยกุตน์ั $นเปรยีบ 
เสมอืน “ศลิปะ”หรอืเคลด็ลบั ในการดาํเนินงาน จงึนําไปสูค่วามรกัและความผกูพนัในงาน  
 2. ระดบัหน่วยงาน/องคก์าร จากการที�การประยกุต ์ ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพของการ
ดาํเนินงานในแต่ละงาน จงึก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน/องคก์าร นําไปสูก่าร
พฒันาหน่วยงาน/องคก์าร สูค่วามเป็นเลศิ ตามแนวคดิของ 7S of McKinsey ที�ระบุวา่ 
หน่วยงาน/องคก์าร ที�จะเป็นเลศิ (Excellent Organization) ได ้ จะประกอบดว้ยปจัจยั/
ลกัษณะ 7 อยา่ง ที�มาสมัพนัธก์นัเป็นหนึ�งเดยีว ไดแ้ก่ Structure คอื โครงสรา้งขององคก์าร; 
Staffs คอื ลกัษณะ จาํนวน และ ศกัยภาพของบุคลากรทั $งหลายขององคก์าร; Style คอื 
สไตลแ์ละ/หรอืรปูแบบ การทาํงานขององคก์าร แสดงออกโดยสไตลก์ารบรหิารของผูนํ้าสงูสุด
ขององคก์าร; Skill คอื ความสามารถและทกัษะเดน่ขององคก์าร; Systems คอื ระบบงาน
ขององคก์าร; Strategy คอื กลยทุธข์ององคก์าร ในทุกๆระดบั; และ Share value คอื 
คา่นิยมรว่มขององคก์าร ดงัภาพที� 13 
  ในการพฒันาแต่ละปจัจยั/ลกัษณะ ของ 7S of McKinsey นั $น จาํเป็นตอ้งใชก้าร
ประยกุตท์ั $งสิ$น และ เป็นการประยกุตแ์บบบรูณาการและผสมผสานกนั ดว้ยระยะเวลาที�
ยาวนานหลายปีตดิต่อกนั 
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 3. ระดบัพื$นที� คอื การประยกุตน์ั $น เป็นสิ�งจาํเป็นของการดาํเนินงานในพื$นที�ของแต่ละ
งาน เนื�องจากเป็นการนํา “ทฤษฎ”ี สู ่ “การปฏบิตั”ิ ทั $งในแต่ละทฤษฎ ีและ ในการใชห้ลายๆ
ทฤษฎมีาผสมผสานกนั ในการดาํเนินงานในพื$นที� โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมในแต่ละ
บรบิทที�แตกต่างกนั ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นรปูธรรม จงึเป็น
สิ�งที�ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรที�มอียูอ่ยา่งจาํกดั ใหเ้กดิประโยชน์ยิ�งๆ ขึ$น  
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ภาพที� 13 แนวคดิ 7S of McKinsey ขององคก์าร สูค่วามเป็นเลศิ 

 
 

 4. ระดบัประเทศ/โลก คอื การประยกุตน์ั $น เป็นสิ�งจาํเป็นของการดาํเนินงานในทุก
ระดบั และเป็น “ศลิปะ” ของแต่ละประเทศ ที�น่าเรยีนรูแ้ละนํามาแบง่ปนักนั ตามแนวคดิ 
ทฤษฎ ี หลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ของการจดัการความรู ้ (Knowledge Management: 
KM) ซึ�งเป็นสิ�งที�มคีุณคา่ยิ�งต่อมวลหมูม่นุษยชาต ิ เพราะคุณคา่ที�แทจ้รงิของวชิาการใดนั $น 
อยูท่ี�การประยกุตส์ูก่ารปฏบิตั ิ เพื�อประโยชน์สุขของประชาชนทั $งโลก อยา่งกวา้งขวาง และ
เสมอภาคกนั  
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหาร ในการทาํงาน 1 ครั bง 
  ในการทาํงานหนึ�งงานใด 1 ครั $ง สามารถนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ไดด้งันี$ 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิ�งที�ตอ้งการจะทาํ ดงันี$ 
  1.1 ระบุงานที�จะทาํ ใหช้ดัเจน เชน่ การพมิพห์นงัสอื 1 ฉบบั; การอาบนํ$า 1 ครั $ง; 
การกนินํ$า 1 แกว้; การตรวจผูป้ว่ย 1 คน; การจา่ยยา 1 ใบสั �งยา; การทาํแผล 1 ครั $ง; การ
เยี�ยมบา้นกลุม่เป้าหมาย 1 ครั $ง; การผา่ตดั 1 ครั $ง; การสอน 1 ครั $ง/คาบ; การทาํอาหาร 1 
จาน/รายการ/หมอ้; การชงกาแฟ 1 ถว้ย; การเดนิทางมาทาํงาน 1 เที�ยว เป็นตน้ 
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  1.2 กําหนดเป้าหมาย (Goal) ของการทาํงานที�จะวเิคราะหส์ภาวการณ์นั $น ให้
แน่นอน พรอ้มตวัชี$วดัเป้าหมาย ที�ชดัเจน สามารถวดัไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก ในบรบิทที�เป็นจรงิ
ของพื$นที� ที�ดาํเนินการ 
  1.3 กําหนดชว่งเวลาของการ “ทาํ” งานใหแ้น่นอน ตั $งแต่จุดเริ�มตน้จนถงึจุดสิ$นสุด เชน่ 
   1.3.1  การพมิพห์นงัสอื 1 ฉบบั ตั $งแต่ไดร้บัคาํสั �งใหพ้มิพห์นงัสอื จนถงึ การ
นําเสนอหนงัสอืที�พมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ต่อผูส้ ั �งพมิพ ์
   1.3.2  การตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก 1 คน ตั $งแต่ผูป้ว่ยเขา้มาถงึหอ้งตรวจ จนถงึ 
ผูป้ว่ยออกจากหอ้งตรวจ 
   1.3.3  การเยี�ยมบา้นผูป้ว่ยเบาหวาน 1 ครั $ง ตั $งแต่การเตรยีมออกเดนิทางในวนัที�
เยี�ยมบา้น จนถงึ 1 ชั �วโมง หลงัเดนิทางกลบัถงึสถานที�ทาํงาน 
   1.3.4 การชงกาแฟ 1 ถว้ย ตั $งแต่ตอ้งการชงกาแฟ จนถงึ ชงกาแฟเสรจ็  
  1.4 กําหนดกจิกรรมยอ่ยของการทาํงาน ตั $งแต่เริ�มตน้ จนสิ$นสุด การดาํเนินงาน 
  1.5 กําหนดทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการทาํกจิกรรมยอ่ยทั $งหลาย ทุกกจิกรรม 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ี�อาจเกดิขึ$น พรอ้มกําหนดแนวทางการป้องกนัและ
แกไ้ข ไวอ้ยา่งพรอ้มมลู 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 3 แผน คอื 
  2.1 แผนจดัหาทรพัยากร ที�ตอ้งใชใ้นการทาํงาน 
  2.2 แผนปฏบิตักิาร ในการทาํงาน 
  2.3 แผนเตรยีมการ ในการเริ�มตน้ดาํเนินงาน 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ที�วางไว ้
  3.1 การดาํเนินงาน ตามที�กําหนดไวใ้นแผน 
  3.2 การปรบัปรุงแกไ้ข ขณะดาํเนินการตามแผน  
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆ ขณะดาํเนินการ และ เมื�อ
เสรจ็สิ$นการดาํเนินงาน อยา่งครบถว้นทั $ง 5 ดา้น ตามเป้าหมายของการทาํงานที�กําหนดไว ้
 5. การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม 
ต่อเนื�อง ตลอดเวลา และ คุม้คา่ 
 6. การตดิตาม การควบคุม และ การประสาน (Monitoring Controlling and Coordinating) 
ใหก้ารดาํเนินงานทั $งหลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรื�น และ มปีระสทิธภิาพสงู 
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 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานทั $งหลาย 
สามารถเชื�อมต่อถงึกนั อยา่งทั �วถงึ รวดเรว็ ครบถว้น และถูกตอ้ง ตลอดเวลา 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูก่ารทํางานนี$ ในครั $งต่อไป และ การ
เชื�อมต่อไปยงังานอื�น 
 ตวัอย่าง การประยกุตห์ลกัการบริหาร ในการตรวจผูป่้วย 1 คน 
 การนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ในการตรวจผูป้ว่ย 1 คน ทาํดงันี$ 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของการตรวจผูป้ว่ย 1 คน 
  1.1 งานที�จะทาํ คอื การตรวจผูป้ว่ย 1 คน ที�หอ้งตรวจผูป้ว่ยนอก หมายเลข 2 
โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อ.เสาไห ้จ.สระบุร ีในชว่งเชา้ของวนัทาํการ  
  1.2 เป้าหมายของงานตรวจผูป้ว่ย คอื ผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจอยา่งมคีุณภาพ โดยมี
ตวัชี$วดัผลการตรวจผูป้ว่ยแต่ละคน ดงันี$ 
   1.2.1  ปรมิาณผูป้ว่ยที�ตรวจต่อ 1,000 วนิาท ีที�แพทยข์ึ$นปฏบิตังิาน 
   1.2.2  ความครบถว้นของการตรวจ ตาม WI ของโรงพยาบาลเสาไหฯ้ 
   1.2.3  ความครบถว้นของการบนัทกึผลการตรวจผูป้ว่ย ตาม CPG ของ
โรงพยาบาลเสาไหฯ้ 
   1.2.4  เวลาที�ใชใ้นการตรวจผูป้ว่ย วดัเป็นวนิาท ี
   1.2.5  แรงงานแพทย ์พยาบาล และ เจา้หน้าที� ที�ใชใ้นการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.6  ความพงึพอใจของแพทย ์ต่อการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.7  ความพงึพอใจของพยาบาล ต่อการใหบ้รกิารตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.8  ความพงึพอใจของเจา้หน้าที� ต่อการใหบ้รกิารตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.9  ความพงึพอใจของผูป้ว่ย ต่อการตรวจที�ไดร้บั  
   1.2.10 ตน้ทุน ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.11 ผลได ้ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.12 กําไร ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.13 ประสทิธภิาพ ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.14 ความคุม้คา่ ของการใชท้รพัยากรในการตรวจผูป้ว่ย 
  1.3 จุดเริ�มตน้ของการตรวจผูป้ว่ย คอื เมื�อผูป้ว่ยไดร้บัการเรยีกชื�อที�หน้าหอ้งตรวจ 
จนถงึจุดสิ$นสุด เมื�อผูป้ว่ยออกจากประตูหอ้งตรวจ 
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  1.4 กจิกรรมยอ่ยของการตรวจผูป้ว่ย ตั $งแต่การเริ�มตน้จนถงึสิ$นสุด คอื 
   1.4.1  การเตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารตรวจผูป้ว่ยในวนันั $น  
   1.4.2  การเตรยีมความพรอ้มก่อนผูป้ว่ยเขา้หอ้งตรวจ 
   1.4.3  การตอ้นรบัผูป้ว่ยและญาตทิี�พาผูป้ว่ยมาตรวจ ใหเ้กดิความประทบัใจ 
ตั $งแต่แรกพบ 
   1.4.4  การใหบ้รกิารเรง่ดว่นต่อผูป้ว่ยและญาตทิี�พาผูป้ว่ยมาตรวจ 
   1.4.5  การซกัประวตัผิูป้ว่ยที�ตรวจ 
   1.4.6  การตรวจรา่งกายผูป้ว่ย 
   1.4.7  การสง่ตรวจเพิ�มเตมิเพื�อการวนิิจฉยัโรคผูป้ว่ย 
   1.4.8  การวนิิจฉยัโรคผูป้ว่ย 
   1.4.9  การบอกและอธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิี�พาผูป้ว่ยมาตรวจ ทราบและเขา้ใจ 
ในการวนิิจฉยัโรค และผลการวนิิจฉยัโรค ของผูป้ว่ย 
   1.4.10 การสั �งการรกัษาผูป้ว่ย 
   1.4.11 การใหค้าํแนะนําผูป้ว่ย และ การนดัหมายผูป้ว่ยมาตรวจครั $งต่อไป 
   1.4.12 การใหผู้ป้ว่ยและญาต ิไดซ้กัถามขอ้สงสยั จนเขา้ใจแจม่แจง้ ก่อนเสรจ็สิ$น
บรกิาร 
   1.4.13 การใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ย ออกจากหอ้งตรวจ อยา่งปลอดภยัและประทบัใจ 
  1.5 กําหนดทรพัยากร (Man, Money, Material, Method, Minute) ที�ตอ้งใชใ้นการ
ทาํกจิกรรมยอ่ยทั $งหลาย ทุกกจิกรรม 
   1.5.1  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการตอ้นรบัผูป้ว่ยและญาตทิี�พาผูป้ว่ยมาตรวจ ใหเ้กดิ
ความประทบัใจ ตั $งแต่แรกพบ 
   1.5.2  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการซกัประวตัผิูป้ว่ยที�ตรวจ 
   1.5.3  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการตรวจรา่งกายผูป้ว่ย 
   1.5.4  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการสง่ตรวจเพิ�มเตมิเพื�อการวนิิจฉยัโรคผูป้ว่ย 
   1.5.5  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการสั �งการรกัษาผูป้ว่ย 
   1.5.6  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการใหค้าํแนะนําผูป้ว่ย และ การนดัหมายผูป้ว่ยมา
ตรวจครั $งต่อไป 
   1.5.7  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามขอ้สงสยั จนเขา้ใจแจม่แจง้ 
ก่อนเสรจ็สิ$นบรกิาร 
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   1.5.8  ทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ย ออกจากหอ้งตรวจ อยา่ง
ประทบัใจ เชน่ ในการใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ยจนขึ$นรถ อยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ี�อาจเกดิขึ$น พรอ้มกําหนดแนวทางการป้องกนัและ
การแกไ้ข ที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิในสถานการณ์ต่างๆ 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย ใน 3 แผน คอื 
  2.1 แผนจดัหาทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการตรวจผูป้ว่ย อยา่งถูกตอ้ง ถูกใจ ครบถว้น 
และทนัเวลา ทั $งกาละ เทศะ บุคคล และ สถานที� 
  2.2 แผนปฏบิตักิารในการตรวจผูป้ว่ย ซึ�งพฒันาเป็นขอ้แนะนําในการตรวจผูป้ว่ย 
(Work Instruction: WI) หรอื คูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Manual) ตรวจผูป้ว่ย ของ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง ทั $งผูต้รวจผูป้ว่ย ผูช้ว่ยในการตรวจผูป้ว่ย และ ผูส้นบัสนุนการตรวจผูป้ว่ย ที�เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิสามารถนําไปศกึษาและปฏบิตัติามไดง้า่ย 
  2.3 แผนปฏบิตักิาร ในการเตรยีมการของการเริ�มตน้ดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยในครั $งนี$ 
ตั $งแต่ ไดร้บัคาํสั �งใหเ้ริ�มตน้ดาํเนินงาน หรอืใกลถ้งึกําหนดเริ�มตน้ตรวจผูป้ว่ย จนถงึ การนํา
ผลที�ไดจ้ากการดาํเนินงานเตรยีมการและดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย มาใชป้ระโยชน์ จนมกีาร
เริ�มตน้ดาํเนิน งานตรวจผูป้ว่ย อยา่งราบรื�นและประทบัใจ 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) การดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยที�วางไว ้
  3.1 การดาํเนินงาน ตามที�กําหนดไวใ้นแผน 
  3.2 การปรบัปรุงแกไ้ขขณะดาํเนินการ  
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน อยา่งครบถว้น 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆขณะดาํเนินการ และ เมื�อ
เสรจ็สิ$นการดาํเนินงาน อยา่งครบถว้นทั $ง 5 ดา้น ตามเป้าหมายของการดาํเนินงานตรวจ
ผูป้ว่ย ที�กําหนดไว ้
 5. การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยแต่ละกจิกรรมยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์ 
(Utilizing) ในการปรบัปรุงการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยในกจิกรรมยอ่ยต่อๆมา อยา่งรวดเรว็ 
เหมาะสม ต่อเนื�อง ตลอดเวลา และ คุม้คา่ 
 6. การตดิตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานกจิกรรมยอ่ยทั $งหลายในการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย ให้
สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรื�น และ มปีระสทิธภิาพสงู 
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 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานตรวจ
ผูป้ว่ยทั $งหลาย สามารถเชื�อมต่อถงึกนั อยา่งทั �วถงึ รวดเรว็ ครบถว้น และถูกตอ้ง ตลอดเวลา 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูก่ารตรวจผูป้ว่ยรายต่อไป รวมทั $งการ
เชื�อมต่อไปยงังานอื�น ทั $งที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย และ ที�เกี�ยวขอ้ง
โดยออ้ม อยา่งครบถว้น ครบวงจร และไรร้อยต่อ 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหาร ในการทาํงาน 1 วนั 
 ในการทาํงาน 1 วนันั $น ประกอบดว้ยการทาํงานหลายงาน จาํแนกเป็น การทาํงานวนั
ละ 1 เวรหรอื 1 กะ และ การทาํงานวนัละมากกว่า 1 เวร/กะ เชน่ ขา้ราชการ ทาํงานวนัละ 1 
เวรหรอื 8 ชั �วโมง ตั $งแต ่8.00-16.00 น. ยามหรอืหน่วยรกัษาความปลอดภยั อาจทาํงานวนั
ละ 2 เวร คอื เวรกลางวนัและเวรกลางคนื เวรละ 12 ชั �วโมง; พยาบาลในโรงพยาบาลทาํงาน
วนัละ 3 เวร คอื เวรเชา้ เวรบา่ย และ เวรดกึ เวรละ 8 ชั �วโมง เพื�อการดูแลผูป้ว่ยตลอด 24 
ชั �วโมงทุกวนั เป็นตน้ 
 การทาํงาน 1 วนั สามารถนําหลกัการบรหิารมาประยกุต ์ไดด้งันี$ 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน ในวนันั $น ไดแ้ก่ 
  1.1 การระบุงานที�จะทาํ ใหช้ดัเจน ทั $งงานในภาพรวมทั $งวนั และ งานยอ่ยๆ
ทั $งหลาย ที�ตอ้งทาํในวนันั $น เชน่  
   1.1.1  งานการใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1 วนั ประกอบดว้ย
งานยอ่ยๆ ของ 11 หน่วยงาน คอื ฝา่ยปกครอง ฝา่ยโยธา ฝา่ยรายได ้ฝา่ยการศกึษา ฝา่ย
สาธารณสุข ฝา่ยทะเบยีน ฝา่ยการคลงั ฝา่ยเทศกจิ ฝา่ยสิ�งแวดลอ้มและสวนสาธารณะ ฝา่ย
รกัษาความสะอาด และ ฝา่ยพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  
   1.1.2  งานการใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งภาคเอกชน 1 วนั 
ประกอบดว้ยงานยอ่ยๆ 9 งาน คอื งานประชาสมัพนัธแ์ละตอ้นรบั งานการตลาด งานให้
คาํปรกึษา งานออกแบบก่อสรา้ง งานกฎหมายและสญัญา งานควบคุมการก่อสรา้ง งาน
การเงนิการบญัช ีงานตดิตามหนี$ และ งานสนบัสนุนและสวสัดกิาร  
   1.1.3  งานการดแูลผูป้ว่ยที�พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั ประกอบดว้ยงาน
ยอ่ยๆ 15 งาน คอื งานบรกิารตรวจผูป้ว่ย งานบรกิารรกัษาผูป้ว่ย งานบรกิารชว่ยชวีติผูป้ว่ย 
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งานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ย งานบรกิารอาหารผูป้ว่ย งานบรกิารดา้นจติใจผูป้ว่ย งานตดิตาม
การรกัษาผูป้ว่ย งานบรกิารวนิิจฉยัโรคและผลการรกัษาผูป้ว่ย งานเฝ้าระวงัและป้องกนั
ความเสิ�ยงของผูป้ว่ย งานใหค้วามรูแ้ละฝึกหดัการปฏบิตัตินแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ งานจาํหน่าย
ผูป้ว่ย งานธุรการหอผูป้ว่ย งานสนบัสนุนทรพัยากรหอผูป้ว่ย งานพฒันาคุณภาพบรกิาร
ผูป้ว่ย และ งานบรหิารจดัการหอผูป้ว่ย 
  1.2 กําหนดเป้าหมายของการทาํงานใหแ้น่นอน ดว้ย 5Ws (What, Where, When, 
Who/Whom, Why) พรอ้มตวัชี$วดัเป้าหมายที�ชดัเจน เชน่ 
   1.2.1  งานการใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1 วนั เป้าหมาย
ของการทาํงาน คอื ใหป้ระชาชนผูม้ารบับรกิารพงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จาก
คะแนนเตม็ 10 โดยไมม่คีวามผดิพลาดที�เสยีหายรุนแรงต่อผูร้บับรกิารและหน่วยงาน ไมม่ี
เรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของเจา้หน้าที� หรอืมแีต่ไดร้บัความเป็นธรรมแลว้ โดยใช้
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากเครื�องมอืวดั และ วธิกีารวดั ที�น่าเชื�อถอื 
   1.2.2  งานการใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งภาคเอกชน 1 วนั 
เป้าหมายของการทาํงาน คอื ใหล้กูคา้พงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จากคะแนนเตม็ 
10 โดยไมม่คีวามผดิพลาดที�เสยีหายรุนแรงต่อผูร้บับรกิารและหน่วยงาน ไมม่เีรื�องรอ้งเรยีน
เกี�ยวกบัพฤตกิรรมของพนกังาน หรอืมแีต่ไดร้บัการจดัการใหค้วามเป็นธรรมแลว้ โดยใช้
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากเครื�องมอืวดั และ วธิกีารวดั ที�น่าเชื�อถอื 
   1.2.3  งานการดแูลผูป้ว่ยที�พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั เป้าหมายของการ
ทาํงาน คอื ใหผู้ป้ว่ยพงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จากคะแนนเตม็ 10 โดยไมม่ี
ความผดิพลาดที�เสยีหายรุนแรงต่อผูป้ว่ยและโรงพยาบาล ตามมาตรฐานวชิาชพี ไมม่เีรื�อง
รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของเจา้หน้าที� หรอืมแีต่ไดร้บัความเป็นธรรมแลว้ โดยใชข้อ้มลู
เชงิปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากเครื�องมอืวดั และ วธิกีารวดั ที�น่าเชื�อถอื โดยให้
ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง 
  1.3 กําหนดชว่งเวลาที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานใหแ้น่นอน ตั $งแต่จุดเริ�มตน้จนถงึ
จุดสิ$นสุด ทั $งกจิกรรม สถานที� และ เวลา อาทเิชน่ 
   1.3.1  การใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1วนั ตั $งแต่ เวลา 08.15 
น คอื ก่อนเริ�มเปิดใหบ้รกิาร 15 นาท ีจนถงึ หลงัปิดรบับรกิารเวลา 16.30 น แลว้ 15 นาท ี
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   1.3.2  การดแูลผูป้ว่ยที�พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั ตั $งแต่ การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเริ�มงานประจาํวนั เวลา 06.45 น จนถงึ เวลา 07.15 น ของวนัรุง่ขึ$น เมื�อ
ผูป้ฏบิตังิานเวรดกึ สง่เวรใหผู้ป้ฏบิตังิานเวรเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ 
   1.3.3  การเรยีนหนงัสอื 1 วนั ตั $งแต่ การเตรยีมตวัเมื�อตื�นนอนเวลา 05.00 น 
จนถงึ เขา้นอนเวลา 23.00 น  
   1.3.4  การบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร 1 วนั ตั $งแต่เวลา 06.00 น จนถงึ เวลา 
06.00 น ของวนัรุง่ขึ$น 
    ฯลฯ 
  1.4 กําหนดงานและกจิกรรมยอ่ยของการทาํงานใน 1 วนันี$ ตั $งแต่เริ�มตน้จนถงึ
สิ$นสุด 
  1.5 กําหนดทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการทาํงาน และ ในการทาํกจิกรรมยอ่ยทั $งหลาย 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ี�อาจเกดิขึ$น พรอ้มกําหนดแนวทางการป้องกนัและ 
การแกไ้ข ถา้ปญัหาอุปสรรคน์ั $น เกดิขึ$น 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 1 วนั นี$ ใน 3 กลุม่แผนงาน และ 
แผนปฏบิตักิารรวม คอื 
  2.1 กลุม่แผนปฏบิตักิาร ในการจดัหาทรพัยากร (คน เงนิ ของ วธิกีาร) ที�ตอ้งใชใ้น
การทาํงาน 
   2.1.1  แผนจดัหาทรพัยากร ที�ตอ้งใชใ้นแต่ละงาน 
   2.1.2  แผนจดัหาทรพัยากรที�ตอ้งใช ้“รวม” ของทุกงาน ในวนันี$ 
  2.2 กลุม่แผนปฏบิตักิาร ในการทาํงานของแต่ละงาน 
   2.2.1  แผนปฏบิตักิาร ในการทาํแต่ละกจิกรรมยอ่ย ของงานนี$ 
   2.2.2  แผนปฏบิตักิาร “รวม” ของการทาํงานนี$ ตั $งแต่การเริ�มตน้ของวนั จนถงึ 
สิ$นสุดการทาํงาน ของวนันี$ 
  2.3 กลุม่แผนเตรยีมการ ในการเริ�มตน้การดาํเนินงาน 
   2.3.1  แผนเตรยีมการ ในการเริ�มตน้ ของแต่ละงาน 
   2.3.2  แผนเตรยีมการ “รวม” ในการเริ�มตน้การทาํงานในวนันี$ 
  2.4 แผนปฏบิตักิาร “รวม” ของการทาํงาน ทุกงานในวนันี$ ตั $งแต่เริ�มตน้ จนสิ$นสุด 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ที�วางไว ้คอื 
  3.1 การดาํเนินงาน ตามที�กําหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารรวม ของการทาํงานทุกงาน 
ในวนันี$ 
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  3.2 การปรบัปรุงแกไ้ขขณะดาํเนินการ และ ผลการแกไ้ขนั $นๆ 
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆ ขณะดาํเนินการ และ เมื�อ
เสรจ็สิ$นการดาํเนินงานอยา่งครบถว้น ตามตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานทั $ง 5ดา้น ตามเป้าหมาย
ของการทาํงานที�กําหนดไว ้ทั $งในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงานทั $งวนั ในวนันี$ 
 5. การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม 
ต่อเนื�อง ตลอดเวลา และคุม้คา่ ทั $งในแต่ละงาน ในภาพรวมของการทาํงานทั $งวนั ในวนันี$ 
และ การเชื�อมต่อกบัการดาํเนินงานของวนัต่อๆมา อยา่งกวา้งขวาง และ คุม้คา่ ยิ�งๆขึ$น 
อยา่งต่อเนื�อง 
 6. การตดิตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานทั $งหลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรื�น และ มปีระสทิธภิาพสงู 
ทั $งในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงานทั $งวนั 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & 
Communication System Setting) ที�ชดัเจน ใหข้อ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ทั $งหลาย สามารถเชื�อมต่อถงึกนั อยา่งทั �วถงึ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ ทนัเวลา 
ทั $งในระหวา่งบุคคล และ ระหวา่งหน่วยงาน ทั $งภายในหน่วยงานเอง ภายในองคก์าร และ 
ภายนอกหน่วยงาน/องคก์าร ทั $งในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงาน ในวนันี$ 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูก่ารทํางานนี$ ในวนัต่อไป ทั $งในแต่ละ
งาน และในภาพรวมของแต่ละวนั และ การเชื�อมต่อไปยงังานอื�น ทั $งภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน อยา่งราบรื�น กลมกลนื ไรร้อยต่อ 
 
วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหาร ในการทาํงาน 1 ปี 
 ในการทาํงาน 1 ปีนั $น ประกอบดว้ยการทาํงานที�หลากหลาย ทั $งงานที�ทาํเป็นประจาํทุก
วนั งานที�ทาํเป็นประจาํในบางวนั งานที�ทาํเป็นประจาํทุกสปัดาห ์ งานที�ทาํเป็นประจาํในบาง
สปัดาห ์ งานที�ทาํเป็นประจาํทุกเดอืน งานที�ทาํเป็นประจาํในบางเดอืน งานที�ทาํเป็นประจาํ
ทุกปี และ งานที�ทาํเป็นบางครั $งหรอืบางโอกาส รวมทั $งงานอื�นๆที�ทาํในกรณีเฉพาะหรอืกรณี
พเิศษในปีนั $น และ งานที�ทาํต่อเนื�องมาจากปีก่อนๆดว้ย จงึจาํแนกเป็น 8 กลุม่ ของการ
ทาํงาน คอื 
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 1. กลุม่ของการทาํงานแต่ละงาน 1 ครั $ง เป็นพื$นฐานของ “แต่ละงาน” โดยจดัใหม้ ี ใน
ทุกงานที�ทาํ ใน 1 ปีนั $น 
 2. กลุม่ของการทาํงานโครงการหนึ�งโครงการใด 1 โครงการ เป็นชุดของงานในแต่ละ
โครงการ โดยจดัใหม้ใีนทุกโครงการที�ทาํ จาํแนกเป็น 3 กลุม่ของโครงการ คอื 
  2.1 โครงการปกตทิี�ทาํอยูเ่ป็นประจาํในแต่ละปี 
  2.2 โครงการเฉพาะกรณี 
  2.3 โครงการเรง่ดว่น 
 3. กลุม่ของการทาํงาน 1 เวร/กะ เป็นพื$นฐานของแต่ละเวร/กะ โดยใชเ้วลาเป็นแกน
หลกั ในแต่ละวนั 
 4. กลุม่ของการทาํงาน 1 วนั เป็นพื$นฐานของแต่ละวนั 
 5. กลุม่ของการทาํงาน 1 สปัดาห ์เป็นพื$นฐานของแต่ละสปัดาห ์
 6. กลุม่ของการทาํงาน 1 เดอืน เป็นพื$นฐานของแต่ละเดอืน 
 7. กลุม่ของการทาํงาน 1 ไตรมาศ เป็นพื$นฐานของแต่ละ 3 เดอืน 
 8. กลุม่ของการทาํงาน 1 ปี เป็นผลรวมของการทาํงานทั $ง 365 หรอื 366 วนั ของปีนั $น  
 ดงันัbน ในการประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงาน 1 ปี จะเป็นผลรวมของการ
ประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงานแต่ละครั $งของแต่ละงาน; ในแต่ละวนั; ในแต่ละ
สปัดาห;์ ในแต่ละเดอืน; และ ในแต่ละไตรมาศ โดยดาํเนินการตามแนวทางการประยกุตแ์ละ
ตวัอยา่งที�ไดก้ลา่วมาแลว้  
  ในการนีb ขอเพิ�มเตมิวธิกีาร ในการประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในทางปฏบิตั ิดงันี$ 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน ของทั $งปี ในปีนั $น 
  1.1 ระบุงานที�จะทาํ ใหช้ดัเจน เชน่ การใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานราชการ
ใน 1 ปี; การใหบ้รกิารลกูคา้ของหน่วยงาน/บรษิทั ภาคเอกชนหรอื NGO 1 ปี; การดแูล
ผูป้ว่ยที�พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 ปี; การบรหิารหน่วยงาน/บรษิทั/องคก์าร 1 ปี; การ
ทาํงานสว่นตวัที�เป็นเจา้ของกจิการเอง 1 ปี; การเรยีนหนงัสอื 1 ปี; การสอนนกัเรยีน/
นกัศกึษา 1 ปี; การทาํนา 1 ปี; การทาํงานตามภารกจิหลกั 1 ปี เป็นตน้ 
  1.2 กําหนดเป้าหมายของการทาํงานทั $งปี ใหแ้น่นอน พรอ้มตวัชี$วดัเป้าหมายทั $งปี
ของปีนั $น ที�ชดัเจน โดยสามารถเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผา่นๆมาได ้
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  1.3 กําหนดชว่งเวลาที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานทั $งปีใหแ้น่นอน ตั $งแต่จุดเริ�มตน้ 
จนถงึ จุดสิ$นสุด ทั $งกจิกรรม สถานที� และ เวลา เชน่ 
   1.3.1  การใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานราชการ 1 ปี ตั $งแต่ เริ�มเปิด
ใหบ้รกิารเวลา 08.30 น ของวนัที� 1 ตุลาคม ปีนี$ จนถงึ เวลา 08.30 น วนัที� 1 ตุลาคม ของปี
ต่อไป 
   1.3.2  การดแูลผูป้ว่ยที�พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 ปี ตั $งแต่เวลา 07.00 น ของ
วนัที� 1 ตุลาคม ปีนี$ จนถงึ เวลา 07.00 น วนัที� 1 ตุลาคม ของปีต่อไป 
   1.3.3  การเรยีนหนงัสอื 1 ปี ตั $งแต่เวลา 05.00 น ของวนัที� 1 สงิหาคม ปีนี$ จนถงึ 
เวลา 05.00 น ของวนัที� 1 สงิหาคม ของปีต่อไป 
   1.3.4  การบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร 1 ปี ตั $งแต่ เวลา 08.30 น ของวนัที� 1 
มนีาคม ปีนี$ จนถงึ เวลา 08.30 น วนัที� 1 มนีาคม ของปีต่อไป ฯลฯ 
  1.4 วเิคราะหก์ารดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา อยา่งน้อย 3 ปี ทั $งดา้น 
Inputs, Processes, Outputs, และ Feedback ของงาน และสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน
ทั $งหลาย ที�ไดท้าํมา โดยเน้นใน 1 ปีที�ผา่นมา อยา่งละเอยีดมากกวา่ปีอื�น 
  1.5 วเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) ดา้นสภาวการณ์ ของงานและสิ�งที�
เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานนี$ ในอนาคต โดยเน้นมากในชว่งเวลาที�จะดาํเนินการใน 1 ปีต่อไปนี$ 
  1.6 วเิคราะหแ์ละกําหนดงานและกจิกรรมยอ่ยของการทาํงาน ใน 365/366 วนัของ
ปีนี$ ตั $งแต่วนั-เวลา ที�เริ�มตน้ จนถงึ วนั-เวลาที�สิ$นสุด 
  1.7 วเิคราะหแ์ละกําหนดทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการทํางานทั $งปี และกจิกรรมยอ่ย
ทั $งหลาย ทั $งลกัษณะ จาํนวน กําหนดเวลาที�ตอ้งการ สถานที�ที�จะใช ้ที�แน่นอนและชดัเจน 
  1.8 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ี�อาจเกดิขึ$น ในแต่ละงาน ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์
ในแต่ละเดอืน และ ในแต่ละไตรมาศ พรอ้มกําหนดแนวทางการป้องกนั และ การแกไ้ข ที�
เหมาะสม รวดเรว็ และ มปีระสทิธภิาพ โดยใชค้วามรู ้ ประสบการณ์ และ กรณีตวัอยา่ง ทั $ง
ทางตรง ทางออ้ม และ ความคดิสรา้งสรรค ์ของผูร้บัผดิชอบและผูเ้กี�ยวขอ้งทั $งหลาย 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 1 ปีนี$ ใน 5 กลุม่แผนงาน คอื 
  2.1 กลุม่แผนปฏบิตักิารในการจดัหาทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการทาํงาน ตลอดทั $งปี 
โดยนําขอ้มลูจากแผนจดัหาทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นแต่ละงาน ของแต่ละชว่งเวลา มาสรุปเป็น
แผนปฏบิตักิารรวม ที�เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในบรบิทของพื$นที�ดาํเนินการใน 1 ปีนี$ ที�
สามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามความจาํเป็น ที�ไมยุ่ง่ยาก 



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  145 

  2.2 กลุม่แผนปฏบิตักิารในการทาํงานแต่ละชว่งเวลา คอื แผนปฏบิตักิารในแตล่ะวนั 
ในแต่ละสปัดาห ์ แต่ละเดอืน และในแต่ละไตรมาศ โดยนําแผนปฏบิตักิารสุดทา้ยของแต่ละ
ชว่งเวลา มาเป็นตน้รา่งของแต่ละแผนปฏบิตักิารในแต่ละชว่งเวลาของปีต่อไป แลว้สรุปเป็น
แผนปฏบิตักิารรวมตลอดทั $งปี ที�เหมาะสมกบัพื$นที�ดาํเนินการ เน้นใหส้ามารถปรบัเปลี�ยนได้
ตามความจาํเป็น ที�ไมยุ่ง่ยาก เชน่เดยีวกนั 
  2.3 กลุม่แผนเตรยีมการในการเริ�มตน้การดาํเนินงานของปีนี$ เน้นในวนัแรกและวนัที�
สอง ในสปัดาหแ์รก ดว้ยแนวคดิของ Good Start is half Done และ ในแต่ละวนัของสปัดาห์
ที�สอง ดว้ยแนวคดิของ How to do? เพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�องสูค่วามยั �งยนื 
  2.4 กลุม่แผนเตรยีมการ ในการประเมนิผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาศ เพื�อนํา
ผลที�ได ้ไปปรบัปรุงการดําเนินงานในไตรมาศต่อไป  
  2.5 กลุม่แผนเตรยีมการในการประเมนิผลการดาํเนินงาน ในภาพรวมของการ
ทาํงานทั $งปี เพื�อนําผลที�ได ้ไปปรบัปรุงการดาํเนินงานในปีต่อไป  
 3. การดาํเนินงาน (Implementing) ตามแผนที�วางไว ้ อยา่งครบถว้น และ มี
ประสทิธผิล/ประสทิธภิาพ สงูสุด ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน ที�กําหนดไว ้ โดยบนัทกึ
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง คอื 
  3.1 ขอ้มลูการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ตามที�ไดท้าํไป และ ที�ไดร้บั ตาม
ความเป็นจรงิ อยา่งครบถว้น ชดัเจน ทุกแงทุ่กมุม 
  3.2 ขอ้มลูการปรบัปรุงแกไ้ขขณะดาํเนินการ และ ผลการแกไ้ขนั $นๆ 
  3.3 ขอ้มลูที�มผีลเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ทั $งขอ้มูลเชงิ
บวก ที�สง่เสรมิหรอืก่อใหเ้กดิผลดตี่อการดาํเนินงาน และ ขอ้มลูเชงิลบ ที�ขดัขวางหรอื
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการดาํเนินงาน ตามแบบฟอรม์บนัทกึเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี$ 

บนัทึกเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้อง 
 

วนัที� / เรื�อง / เหตกุารณ์ ผลต่อการดาํเนินงาน การดาํเนินการ / ผลการดาํเนินการ ข้อสงัเกต / ข้อคิด 

    

� � � � 
    

    

    
 

 

  ใหบ้นัทกึเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งไว ้ “ทนัททีี�เกดิขึ$น” ในชอ่งแรก � ชอ่งที� � และ 
ชอ่งที� � ตามสิ�งที�เกดิขึ$นจรงิ หลงัจากนั $น ใหห้าเวลานําขึ$นมาพจิารณา ทบทวน เพิ�มเตมิใน
รายละเอยีด โดยบนัทกึลงชอ่งที� � และ ชอ่งที� � � � ดว้ย 
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 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆขณะดาํเนินการ และ เมื�อ
เสรจ็สิ$นการดาํเนินงาน ในแต่ละชว่งเวลา อยา่งครบถว้น ตามตวัชี$วดัผลการดาํเนินงานทั $ง 5 
ดา้น (ปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ความพงึพอใจของ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร)์ ตามเป้าหมายของการทาํงานที�กําหนดไว ้ทั $งในแต่ละวนั 
แต่ละสปัดาห ์แต่ละเดอืน แต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทาํงานทั $งปี 
 5. การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม 
ต่อเนื�อง ตลอดเวลา และคุม้คา่ ทั $งในแต่ละครั $งที�ทาํ ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์ ในแต่ละ
เดอืน ในแต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทาํงานทั $งปี และ เชื�อมต่อกบัการดาํเนินงาน
ของปีที�ผา่นๆมา และปีที�จะดาํเนินงานต่อไป 
 6. การตดิตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานทั $งหลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรื�น และ มปีระสทิธภิาพสงู 
ทั $งในแต่ละครั $งที�ทาํ ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์ ในแต่ละเดอืน ในแต่ละไตรมาศ และ ใน
ภาพรวมของการทาํงานทั $งปี อยา่งไรร้อยต่อ 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานทั $งหลาย 
สามารถเชื�อมโยงและเชื�อมต่อถงึกนั อยา่งทั �วถงึ รวดเรว็ ครบถว้น ถูกตอ้ง และ ทนัเวลา ทั $ง
ในแต่ละงาน แต่ละวนั แต่ละสปัดาห ์และ แต่ละเดอืน ทั $งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูก่ารดําเนินงานในครั $งต่อไป ทั $งในแต่
ละวนั แต่ละสปัดาห ์ แต่ละเดอืน และ การเชื�อมต่อไปยงังานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งภายในงาน 
ภายในหน่วยงาน และ ภายนอกหน่วยงาน อยา่งราบรื�น กลมกลนื ไรร้อยต่อ สูค่วามคุม้คา่
ของการดาํเนินงาน ยิ�งๆขึ$น อยา่งยั �งยนื  
 
คาํถามท้ายบทที� 3 
 1. อธบิายการประยกุต ์ ในการทาํงาน (Working) พรอ้มยกตวัอยา่งจากประสบการณ์
ของทา่น โดยวเิคราะหก์ารประยกุต ์ และใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการประยกุต ์ ในการ
ทาํงานนั $น ใหด้ ีและ มปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆ ขึ$น ที� Creative ชดัเจน และ Practical 
 2. อธบิายการนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ ในการตรวจผูป้ว่ย 1 คน หรอื การ
ทาํงานที�ทา่นถนดัและทาํอยูเ่ป็นประจาํ มาใหช้ดัเจน ครบวงจร ต่อเนื�อง มปีระสทิธภิาพสงู 
และคุม้คา่ 
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 3. อธบิายการประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงาน 1 ปี ซึ�งเป็นผลรวมของการ
ประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงานแต่ละครั $งของแต่ละงาน; ในแต่ละวนั; ในแต่ละ
สปัดาห;์ ในแต่ละเดอืน; และ ในแต่ละไตรมาศ มาใหค้รบถว้น และ ชดัเจน เป็นรปูธรรม ใน
งานตามภารกจิหลกัของทา่น 
 
บทสรปุเรื�องการบริหาร 
 เมื�อทา่นไดเ้รยีนรู ้มาจนถงึตอนนี$ ทา่นไดรู้ป้ระเดน็หลกัของสิ�งที�เรยีกวา่ “การบรหิาร” 
(Managing) อยา่งละเอยีดและครบถว้น ตามสมควรแลว้ หากทา่นไดม้โีอกาสใครค่วร ทาํ
ความเขา้ใจ และ ไดนํ้าไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัของทา่น ไมว่า่จะเป็นชวีติสว่นตวั การ
ทาํงานประจาํ การทาํงานพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํ และการทาํงานอดเิรก ทั $งหลาย 
ทา่นกจ็ะเกดิความรูค้วามเขา้ใจ และเกดิทกัษะที�ชดัเจนและลกึซึ$ง ยิ�งไดนํ้าไปปฏบิตัมิากกจ็ะ
ยิ�งเกดิมาก ประกอบกบัเมื�อทา่นไดนํ้าความรูแ้ละประสบการณ์ที�ไดจ้ากการลงมอืทาํนั $น มา
รวบรวม สรุป วเิคราะห ์แลว้นําไปประยกุต/์ใช ้หรอื ทาํการสงัเคราะหต์่อไป อยา่งกวา้งขวาง 
กจ็ะยิ�งก่อใหเ้กดิความรู ้ ทกัษะ และ ความคดิสรา้งสรรค ์ ในการนําไปใชป้ระโยชน์ ทั $งต่อตวั
ทา่นเอง ต่อครอบครวัของทา่น ต่องานของทา่น ต่อหน่วยงานของทา่น ต่อองคก์ารของทา่น 
ต่อสงัคม ต่อประเทศชาต ิและ ต่อประชากรทั $งโลก ไดอ้ยา่งอเนกอนนัต ์ 
 

 หลกัการบริหาร (Principle of Managing) ซึ�งประกอบดว้ย 8 กจิกรรมหลกั คอื การ
วเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis)    การวางแผนงาน (Planning)   การดาํเนินงาน
ตามแผน (Implementing) การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) การนําสิ�งที�ไดจ้าก
การดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) การตดิตาม การควบคุม และ การประสาน งาน 
(Monitoring Controlling and Coordinating) การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการ
ตดิต่อสื�อสาร (Information System & Communication System Setting) และ การ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuity) นี$ มใิชส่ิ�งใหม ่ แต่เป็นสิ�งที�มอียู ่ คูก่บัสิ�งมชีวีติทั $งมวล
ในจกัรวาล มาตั $งแต่เริ�มตน้ เป็นกระบวนการดาํเนินงาน (Working Processes) ที�มี
คุณภาพสงู ที�ชว่ยใหเ้กดิความอยูร่อด และ การพฒันา อยา่งมั �นคงและยั �งยนื ของทุกสรรพ
สิ�ง ผูเ้ขยีนเป็นเพยีงบุคคลผูห้นึ�งที�ไดม้โีอกาสรบัรู ้ ศกึษา เรยีนรู ้ แลว้นํามาถ่ายทอด ถอด
บทเรยีนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหเ้ป็นสมบตัขิองโลก เพื�อใหท้า่นทั $งหลายไดนํ้าไป
ศกึษาคน้ควา้ใหล้กึซึ$งชดัเจน และกวา้งขวาง ยิ�งๆขึ$น 
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 การบริหาร เป็นสิ�งจาํเป็นในทุกงาน ในทุกหน่วยงาน และในทุกๆองคก์าร ที�ตอ้งการ
ผลการดาํเนินงานที�มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพยิ�งๆขึ$น งานทุกชนิด ทุกงาน และ กจิกรรม
ทุกกจิกรรม ไมว่า่จะเป็นงานสว่นตวัหรอืงานสว่นรวมใดๆกต็าม เมื�อไดนํ้าเอาหลกัการ
บรหิาร (Principle of Managing) นี$ มาใชอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้งเหมาะสมและครบวงจรแลว้ 
จะชว่ยใหง้านและกจิกรรมทั $งหลายเหลา่นั $น “สาํเรจ็” อยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ 
สงูสุด เทา่ที�จะสามารถเป็นไปไดใ้นขณะนั $น และ สงูกวา่ที�เคยทาํไวใ้นอดตี ไดอ้ยา่งแน่นอน 
 การบรหิารที�พวกเราเรยีนรูก้นัอยูใ่นปจัจุบนันั $น ไดม้วีวิฒันาการมาอยา่งยาวนาน 
และจะยงัคงมวีวิฒันาการต่อไปอยา่งรวดเรว็และหลากหลายในอนาคต ผูเ้ขยีนมคีวามมุง่หวงั
อยา่งแรงกลา้ที�อยากจะให ้ “การบรหิาร” นําไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของมนุษยแ์ละ
สรรพสตัวท์ั $งหลาย ในการนี$ ตอ้งการ “คณุธรรม” ของผูบ้รหิาร ซึ�งในโลกแหง่การแขง่ขนั
ของ Globalization ที�ผา่นๆมา องคค์วามรูด้า้นการบรหิารของชาตติะวนัตกที�มสีอนกนัอยา่ง
กวา้งขวางทั �วโลกอยูใ่นขณะนี$ ในหลกัสตูร M.B.A. (Master of Business Administration) 
นั $น มุง่การแขง่ขนัเพื�อการอยูร่อดของตนโดยไมค่อ่ยจะคาํนึงถงึความทุกขย์ากเดอืดรอ้นของ
ผูอ้ื�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “คูแ่ขง่ขนั” ซึ�งทาํใหก้ารบรหิารตามแนวคดิและแนวทางของชาติ
ตะวนัตก ที�มอีทิธพิลอยา่งมากต่อๆทุกๆกจิการและต่อทุกๆองคก์ารของโลกปจัจุบนันั $น 
มุง่เน้นการเอารดัเอาเปรยีบกนั มุง่ทาํลายลา้งกนั แสวงหาผลประโยชน์โดยไมค่าํนึงถงึ
คุณธรรมและความสนัตสิขุ จงึขอเชญิชวนใหพ้วกเรามาพจิารณา “การบรหิาร”  ของตํารา
เลม่นี$ ที�มฐีานคดิตามแนวทางของพระพทุธศาสนา ที�เน้น “ความจรงิ” ที�จะนําไปสูก่ารพฒันา
และการแกป้ญัหาอยา่งสนัตสิุข ที�ม ั �นคงและยั �งยนื ของมวลหมูม่นุษยช์าตแิละสรรพสตัวท์ั $ง
ปวง ซึ�งบุคคลที�เป็นแบบอยา่งของ “นกับรหิาร” ที�อยูใ่กลช้ดิกบัหมูพ่ทุธศาสนิกชนของโลกนี$ 
คอื “องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้” นั �นเอง  
 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกันี$ สามารถนํามาใชไ้ดใ้น
ทุกๆกรณีของการทาํงาน ไมว่า่จะเป็นการทาํงานเพยีง 1 ครั $ง ซึ�งอาจจะใชเ้วลาเพยีงไมก่ี�
วนิาท ีหรอืการทาํงาน 1 วนั หรอืการทาํงาน 1 เดอืน หรอืการทาํงาน 1 ปี หรอืการทาํงาน 1 
โครงการ หรอืการบรหิารงานทั $งหน่วยงานหรอืองคก์าร ไปจนถงึการบรหิารงานทั $งประเทศ
ในบทบาทของผูบ้รหิารสงูสุด ดงันั $น การบรหิาร จงึเป็นกจิกรรมของ “ทุกคน” ที�จะตอ้ง
นํามาใชเ้พื�อก่อใหเ้กดิผลงานที�มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสุด ตามทรพัยากรและเวลา
ที�มอียูแ่ละที�ไดใ้ชไ้ป จงึสามารถยนืยนัไดว้า่ Principle of Managing ที�ไดนํ้ามาเสนอใหพ้วก
เราพจิารณานี$ เป็นหลกัวชิา (Principle) จรงิ เพราะ สั $น กะทดัรดั ชดัเจน และ สามารถ
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นํามาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง และ ไดผ้ลดยีิ�ง ในทุกๆกจิกรรม โดยขอแนะนํา “กฎการใช ้(Law 
of Using)” ที�สาํคญัเป็นสิ�งแรก“ก่อน”การดาํเนินการบรหิาร คอื ตอ้งกําหนด “งาน ช่วงเวลา 
และ เป้าหมาย” ของการบรหิารในครั $งนั $น ใหช้ดัเจนและแน่นอน ดว้ย 5Ws 1H เสยีก่อน 
 พวกเราทุกคน สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูบ้รหิารที�ดไีด ้ โดยใชแ้นวคดิ แนวทาง 
และ วธิกีาร ที�ไดนํ้าเสนอไวใ้นตําราเลม่นี/ เป็นวถิทีางหลกั โดยทา่นสามารถนําหลกัการ 
แนวคดิ แนวทาง และ วธิกีาร อื�นๆ มาใชร้ว่มดว้ยไดเ้สมอ ที�สาํคญั คอื “ทา่นตอ้งนําไป
ปฏบิตั”ิ ดว้ยความมุง่มั �นและอดทน ตอ้งหมั �นฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ ใหม้ทีกัษะ มคีวาม
เชี�ยวชาญ และ มปีระสบการณ์ สงู สามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และถูกใจผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งทุกคน ในทุกๆ สถานการณ์ ก่อใหเ้กดิผลดตี่อทุกๆฝา่ย โดยใชง้านและผูร้บับรกิาร 
เป็นศูนยก์ลาง อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร และ ตอ่เนื�อง ตลอดไป ดว้ยการทาํงาน “ทุกงาน” 
ใหเ้ป็นงานวจิยั โดยใชแ้นวทางและวธิกีารของการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและ
ยั �งยนื (R&D for CSWI) ซึ�งเป็นรากฐานที�แทจ้รงิของการบรหิาร การพฒันา และ การ
แกป้ญัหา ของทุกสรรพสิ�ง 
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บทที� 
4 

 

 

การพฒันางาน 
อย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 

(THE CONTINUOUS & SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT) 
 

ปรชัญาการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
ความหมายของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 

องคป์ระกอบของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
ปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 

อิทธิพลของการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยืน 
ความสาํคญัของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
วิวฒันาการของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 

วิธีการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
คาํถามท้ายบทที� 4 
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บทที� 4 

การพฒันางาน 
อย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 

(THE CONTINUOUS & SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT) 
 

ปรชัญาการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 คอื การที� “งานหนึ�งงานใด” เกดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�องมายาวนาน มากกวา่ 5 ปี โดย
มหีลกัฐานยนืยนัที�เชื�อถอืไดแ้น่นอน และ ปจัจุบนัยงัดาํเนินการอยู ่ดว้ยการพึ�งพงิตนเองได ้  
 

ความหมายของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 จากปรชัญาการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื สามารถจาํแนก Key words ได ้ 7 
คาํ คอื งาน การพฒันา อยา่งต่อเนื�อง ยั �งยนื ปจัจุบนัยงัดาํเนินการอยู ่ หลกัฐานยนียนัที�
เชื�อถอืไดแ้น่นอน และ พึ�งพงิตนเองได ้ซึ�งแต่ละคํา มคีวามหมาย ดงันี$ 
 1. งาน (Task) หมายถงึ สิ�งที�องคก์ารตอ้งกระทาํ ตามภารกจิ/หน้าที� ขององคก์าร 
 2. การพฒันา (Developement / Improvement) หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงที�ดกีวา่เดมิ 
 3. อยา่งต่อเนื�อง (Continuous) หมายถงึ ทุกปีโดยไมเ่วน้วา่ง 
 4. ยั �งยนื (Sustainable) หมายถงึ มกีารดาํเนินงานมานานกวา่ 5 ปี ปจัจุบนัยงัทาํอยู ่
และ มกีารพฒันา ทุกปี ดว้ยตนเอง   
 5. ปจัจุบนัยงัดาํเนินการอยู ่(Active) หมายถงึ ยงัเป็น “งาน” ที�องคก์ารยงัทาํอยู ่
 6. หลกัฐานยนืยนัที�เชื�อถอืไดแ้น่นอน (Evidence based) หมายถงึ สิ�งที�สามารถยนืยนั
ความเป็นจรงิของสิ�งที�เกี�ยวขอ้งแต่ละอยา่ง ที�วงการวชิาการในเรื�องนั $น ใหค้วามเชื�อถอื 
  7. พึ�งพงิตนเองได ้(Self reliance) หมายถงึ สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยทมีผูป้ฏบิตังิาน
เอง แมจ้ะไมม่กีารชว่ยเหลอืสนบัสนุนใดๆจากภายนอกงาน/องคก์าร  
 การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (Continuous and Sustainable Working 
Improvement: CSWI) จงึเป็นปรชัญาในการทาํงาน ที�มนุษยทุ์กคน สามารถทาํได ้ อยา่งมี
ความสุข มคีวามภาคภมูใิจ และ มศีกัดิ _ศร ี
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 การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (CSWI) เป็นการดาํเนินงาน ที�มลีกัษณะของ
วชิาปรชัญา ที�สมบรูณ์ ทั $งอภปิรชัญา (Metaphysics) ญาณวทิยา (Epistemology) คุณวทิยา 
(Axiology) จรยิศาสตร ์ (Ethics) สุนทรยีศาสตร ์ (Aesthetics) และ ตรรกวทิยา (Logics) 
รวมทั $งเป็นคุณคา่หลกั (Core Value) ในการดาํเนินชวีติ ที�มนุษยทุ์กคนทุกกลุม่ สามารถ
ยดึถอืวา่เป็นความจรงิแทใ้นการดาํเนินชวีติของตน ในการนี$ ถา้สามารถทาํใหเ้ป็นผลงาน
ทางวชิาการ จากการทาํ “งานประจาํ (Routine Works)” คอื งานที�แต่ละคนทาํอยูเ่ป็นประจาํ
ในแต่ละวนั ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการที�เป็นเอกสาร (Academic Papers) ที�มกีารตพีมิพ์
เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง ทั $งในวงการวชิาการ ของงานนั $น และ การตพีมิพเ์ผยแพรต่่อ
สาธารณชนทั �วไป กจ็ะยิ�งมคีุณคา่มหาศาลสาํหรบัมนุษยชาตทิั $งมวล 
 
องคป์ระกอบ ของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
  ประกอบดว้ย 
 1. ตวังาน (The Task) ที�ตอ้งการพฒันา 
 2. ผูป้ฏบิตังิาน (The Actors) ทมีงาน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 3. ทรพัยากรที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน (Resources)  
 4. วธิกีารในการปฏบิตังิาน (Methods)  
 5. เวลา (Time) ในการดาํเนินงาน ทั $งจาํนวนและชว่งเวลา ทั $งในการดาํเนินงานแต่ละ
ครั $ง และ ในการดาํเนินงานแต่ละชว่งเวลา (วนั สปัดาห ์เดอืน ไตรมาศ ปี) 
 6. สิ�งแวดลอ้ม (Environments) ณ ขณะที�ปฏบิตังิานแต่ละครั $ง และ แต่ละชว่งเวลา ทั $ง
ทางกายภาพ ทางเคม ีทางชวีะภาพ และ ทางสงัคม 
  7. การวดัผลการดาํเนินงาน (Measurement) ซึ�งประกอบดว้ยตวัชี$วดั (Indicators) 
เครื�องมอืวดั (Instruments) ผูว้ดั (Measurementors) วธิกีารในการวดั (Methods) การแปล
ผลการวดั (Interpretation) การควบคุมคุณภาพการวดั (Quality Control of Measurement) 
ทั $งขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantity Data) และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Quality Data) 
 8. วธิกีารในการดาํเนินงาน (Methodologies) ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื 
 
ปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 1. ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบทั $ง 8 ของการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื ทั $งปจัจยั
เชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ 
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 2. ปจัจยัดา้นกระบวนการดาํเนินงาน (Implementation Processes) ทั $ง Inputs, 
Processes, Outputs และ Feedbacks ของการดาํเนินงาน ในแต่ละครั $ง และ ในแต่ละ
ชว่งเวลา ทั $งที�เป็นปจัจยัเชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ 
 3. ปจัจยัดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ใหเ้กดิการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื 
(Continuous and Sustainable Working Improvement Processes) โดยเน้นในแต่ละครั $ง ที�
ทาํ ในแต่ละเวร/วนั และ ในแต่ละปี ทั $งที�เป็นปจัจยัเชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ ที� Up to date 
 4. ปจัจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงาน (Working) ที�สาํคญั คอื ปจัจยัดา้นการบรหิาร ที�ม ี
12 กลุม่ ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 1 ไดแ้ก่ 
   4.1 กลุม่ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบของการบรหิาร ทั $ง 6 สว่น  
   4.2 กลุม่ปจัจยัภายนอกองคก์ารที�รบัผดิชอบและดาํเนินการบรหิาร (External 
Factors) ตาม PESTLEI model 
   4.3 กลุม่ปจัจยัภายในองคก์ารที�รบัผดิชอบและดาํเนินการบรหิาร (Internal Factors) 
ตาม 7S of McKensey model 
   4.4 กลุม่ปจัจยัดา้นผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงานผูด้ําเนินการบรหิาร 
   4.5 กลุม่ปจัจยัดา้นทมีงานของผูด้าํเนินการบรหิาร 
   4.6 กลุม่ปจัจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม ในขณะที�ดาํเนินการบรหิาร 
   4.7 กลุม่ปจัจยัดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและความเชื�อ  
   4.8 กลุม่ปจัจยัดา้นองคก์ารของผูด้าํเนินการบรหิาร 
   4.9 กลุม่ปจัจยัดา้นพื$นที� ที�ดําเนินการบรหิาร 
   4.10 กลุม่ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของผูเ้กี�ยวขอ้งในขณะดาํเนินการบรหิาร  
   4.11 กลุม่ปจัจยัที�สง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานบรหิาร 
   4.12 กลุม่ปจัจยัที�ขดัขวางและต่อตา้นการดาํเนินงานบรหิาร ทั $งทางตรงและทาง 
ออ้ม ทั $งที�เจตนาและไมไ่ดเ้จตนา 
 

อิทธิพล ของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื มอีทิธพิล  (Effect) ต่อสิ�งต่างๆ ดงันี$ 
 1. อทิธพิลต่อผูร้บับรกิาร ในดา้นคุณภาพและผลประโยชน์ที�จะไดร้บั 
 2. อทิธพิลต่อผูป้ฏบิตังิาน ในดา้นคุณภาพของงานที�ทาํ ชื�อเสยีง ความสุขใจ ความ
ภาคภมูใิจ และผลประโยชน์ที�จะไดร้บัตามมา ทั $งที�เป็นตวัเงนิและที�ไมใ่ชต่วัเงนิ 
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 3. อทิธพิลต่องาน ในดา้นคุณภาพ ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ ของการดาํเนินงาน
ทั $งระยะสั $นและระยะยาว 
 4. อทิธพิลต่อหน่วยงาน ในดา้นชื�อเสยีง คุณภาพของงานและหน่วยงาน ความนิยม ซึ�ง
จะนําไปสูค่วามรกัและความภาคภมูใิจในหน่วยงาน ที�จะนําไปสูค่วามรกัและความผกูพนัธต์่อ
องคก์าร (Organization Royalty)  
 5. อทิธพิลต่อองคก์ารผูป้ฏบิตังิาน และ องคก์ารที�เกี�ยวขอ้ง ในดา้นภาพลกัษณ์ 
ชื�อเสยีง ความนิยม/ความเชื�อถอื/ความไวว้างใจ ของประชาชนและสงัคม และ ความมั �นคง 
 6. อทิธพิลต่อชุมชน ในดา้นชื�อเสยีง ความภาคภมูใิจ และ ความเจรญิกา้วหน้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ถา้การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืนั $น มคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้ง
โดยตรง หรอือยา่งใกลช้ดิ กบัชุมชน 
 7. อทิธพิลต่อประเทศชาต ิ ในดา้นชื�อเสยีง ความภาคภมูใิจ และ ความเจรญิกา้วหน้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ถา้งานที�ไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืนั $น มคีวามสมัพนัธ์
เกี�ยวขอ้งโดยตรงหรอือยา่งใกลช้ดิกบัการพฒันาประเทศ หรอื การพฒันาวชิาการในเวทโีลก 
 8. อทิธพิลต่อโลก ในดา้นผลประโยชน์ที�มนุษยชาตจิะไดร้บั ทั $งที�เป็นตวัเงนิและที�ไมใ่ช่
ตวัเงนิ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ถา้งานที�ไดร้บัการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื�องและยั �งยนืนั $น เป็นงานที�มคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้งหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยตรงต่อ
มนุษยชาตอิยา่งกวา้งขวางและหลากหลาย 
 

ความสาํคญัของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (CSWI) มคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของทุก
งาน ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูยิ�งๆขึ$น จงึมคีวามสาํคญัต่อวถิกีารดาํเนินชวีติของมนุษยทุ์กคน 
ตลอดเวลาที�ยงัสามารถทาํงานได ้สรุปไดค้ลา้ยคลงึกบัความสาํคญัของการบรหิาร ดงันี$ 
 1. CSWI เป็นสิ�งจาํเป็นของทุกงาน และ ทุกกจิกรรม ในทุกองคก์าร ไมว่า่จะเป็นงาน
สว่นตวั งานสว่นรวม ทั $งในภาครฐับาล ภาคเอกชน ภาค NGO หรอื รฐัวสิาหกจิ อาทเิชน่ 
งานของตวัเอง งานในบา้น งานการเรยีนหนงัสอืทุกเรื�องของนกัเรยีน/นักศกึษา ทุกชั $นทุก
ระดบั งานบรษิทั งานบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร งานบรหิารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจน
งานบรหิารประเทศชาต ิหรอืแมแ้ต่งานบรหิารองคก์ารระหวา่งประเทศ ฯลฯ 
 2. CSWI ชว่ยใหว้ตัถุประสงค ์(Objective) และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงานและ
องคก์าร สามารถบรรลุไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และ มปีระสทิธภิาพ สงูยิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง 
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 3. CSWI ชว่ยใหเ้กดิการประสาน ระหวา่ง ความตอ้งการ วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย 
ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ใหเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั อยา่งกลมกลนื 
 4. CSWI ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิล ของงาน หน่วยงาน และ องคก์าร 
 5. CSWI มคีวามสาํคญัต่อวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นการประยกุตส์ูก่ารใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ต่อมนุษยชาต ิอยา่งหลากหลาย ชดัเจน และ กวา้งขวาง 
 6. CSWI มคีวามสาํคญัต่อมนุษยทุ์กคน ใหม้คีุณคา่ มคีวามเจรญิกา้วหน้า ทั $งในงาน
สว่นตวั งานสว่นรวม และ หน้าที�การงาน นํามาสูก่ารดาํรงชวีติที�ม ั �นคง 
 7. CSWI มคีวามสาํคญัมนุษยทุ์กคน ในการตอบสนองความตอ้งการ ตั $งแต่ความ
ตอ้งการพื$นฐาน ตามทฤษฎ ีHierarchy of Needs ของมาสโลว ์ 
 8. CSWI มคีวามสาํคญัและเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรบัประเทศชาต ิ ชว่ยในการเพิ�มความ 
สามารถของ “คน” ที�เป็นทรพัยากรที�มคีา่ยิ�งของประเทศชาต ิ ใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศ
อื�นๆในเวทโีลกไดอ้ยา่งมศีกัดิ _ศร ีและ มโีอกาสมากที�จะไดร้บัชยัชนะ 
 
วิวฒันาการ ของการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (CSWI) มวีวิฒันาการมาอยา่งยาวนาน ตั $งแต่มี
มนุษยเ์กดิขึ$นในโลก เนื�องจากมนุษยน์ั $น มธีรรมชาตพิื$นฐานที�สามารถพฒันาตนเองใหม้ี
ความรูค้วามสามารถมากยิ�งๆขึ$นได ้ โดยมแีรงจงูใจที�ตอ้งการที�จะพฒันาตนเองใหเ้จรญิ 
กา้วหน้ายิ�งขึ$น ประกอบกบัมนุษยม์คีวามอยากรูอ้ยากเหน็ อยากเขา้ใจในสิ�งที�ตนเองยงัไม่
รู ้ดงันั $น ในการทาํงานของมนุษย ์จงึมกีารเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา ทั $งในการดาํเนินชวีติและการ
ทาํงาน เพื�อความสาํเรจ็ในชวีติ 
 ขอนําเสนอววิฒันาการของ CSWI เป็น 4 ยคุ คอื 
 1. ยคุโบราณ (Primitive Era) นบัตั $งแต่มมีนุษยเ์กดิขึ$นในโลก ม ี CSWI ตามวถิทีาง
ของธรรมชาตพิื$นฐานของมนุษย ์ จากการเรยีนรู ้ จากการสงัเกต จากการทดลองทาํ และ
ถ่ายทอดต่อๆกนัมา สูรุ่น่ลกู รุน่หลาน  
 2. ยคุวทิยาศาสตร ์ (Scientific Era) ในยคุของกาลเิลโอที�ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น The 
Father of Modern Science ชว่งปี ค.ศ.1600 ที�มกีารพฒันา The Philosophy of Science 
ดว้ย Scientific Method ที�มกีารทดลอง และ การคาํนวนทางคณิตศาสตร ์ ต่อมา Walter 
Shewhart ไดพ้ฒันา Scientific Method มาใชใ้นการพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง เป็น 
Specification-Production-Inspection Cycle ขึ$น ในปี 1939 ซึ�งต่อมา Edward W. Deming 
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ได ้Modified และพฒันามาเป็น Deming Cycle : PDCA (วงจรคุณภาพ) ในปี 1950 ซึ�งถอื
เป็นเครื�องมอืในการบรหิารงานที�มคีวามสาํคญัยิ�งต่อการทาํงานในทุกๆระดบั หรอืกลา่วไดว้า่ 
ทุกงานตอ้งม ี PDCA ซึ�ง PDCA ในระดบับุคคลแต่ละคน กม็คีวามสาํคญัไมย่ิ�งหยอ่นไปกวา่
การทาํงานระดบัองคก์าร เพราะความสาํเรจ็ขององคก์าร เกดิจากผลความพยายามของทุก
คน ทุกหน่วยงาน และทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง นั �นเอง ขออธบิาย PDCA โดยยอ่ ดงันี$ 
 P : Plan หมายถงึ การกําหนดโครงการ/แผนงาน/กจิกรรม และ การกําหนด
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย รวมถงึการกําหนดตวัชี$วดัความสาํเรจ็ของเป้าหมายที�สาํคญั (Key 
Performance Indicator: KPI's) ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และวตัถุประสงค ์
 D : Do หมายถงึ การปฏบิตัหิน้าที� (ทาํ) ตามแผนที�กําหนดไว ้ ใหม้ปีระสทิธผิล มี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส และ เปี�ยมดว้ยคุณธรรม ที�สมบรูณ์ 
 C : Check หมายถงึ การตรวจสอบ (Audit) การควบคุม (Controlling) การเฝ้าระวงั 
(Monitoring) การวดัผล (Measurement) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Evaluation) เปรยีบเทยีบกบั ตวัชี$วดัความสาํเรจ็ของผลการดาํเนินงานที�สาํคญั (KPI's) 
 A : Action to improvement หมายถงึ การทบทวนกระบวนการปฏบิตังิาน และผล
การปฏบิตังิานที�เกดิขึ$นโดยเรยีนรูจ้ากขอ้บกพรอ่ง แลว้นํามาแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึ$น และ
หาทางป้องกนั ไมใ่หป้ญัหาและขอ้บกพรอ่ง เกดิขึ$นซํ$าอกี มุง่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 
 PDCA cycle ไดพ้ฒันาต่อมาอยา่งกวา้งขวางในญี�ปุน่ ดว้ยเทคนิก/วธิกีาร ต่างๆ เชน่ 
QC, TQC, QCC (Quality Control Circle activities) เป็นตน้ ต่อมา Deming ไดป้รบัปรุง
เป็น PDSA cycle ที�สหรฐัอเมรกิา ในปี 1986 (S = Study มาจากแนวคดิของ 
MBNQA/TQA) และ พฒันาต่อเนื�องเป็น Model for Improvement ซึ�งครอบคลุมกลยทุธแ์ละ
วธิกีาร ในการสรา้ง ทดสอบ ดาํเนินการ ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงที�นําไปสูก่ารพฒันา 
 3. ยคุการวจิยัและพฒันา (Research and Development Era) เน้นการวจิยัและพฒันา 
(R&D) คอื การวจิยัที�ก่อใหเ้กดิการพฒันา ในที�นี$ มุง่เน้นการพฒันา “งาน” ไมว่า่จะเป็นงาน
หนึ�งงานใด ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง สูค่วามยั �งยนื  
  R&D นั $น ประกอบดว้ยคาํวา่ การวจิยั และ คาํวา่ การพฒันา  
  การวจิยั (Research) หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพื�อคน้หาความจรงิ ในเรื�องหนึ�งเรื�อง
ใด อยา่งเป็นระบบ โดยผูม้คีวามรู ้ หรอื มคีวามเขา้ใจ เป็นอยา่งด ี ในเรื�องนั $น ดว้ยหลกัการ
ทางวทิยาศาสตร ์ และ ใชร้ะเบยีบวธิกีาร ที�สามารถรบัรองความน่าเชื�อถอืของสิ�งที�คน้พบได ้
(Research is defined as a systematic study directed toward “fact finding” by fuller 
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scientific knowledge or understanding of the subject studied, using scientific 
principles & methodologies which their findings were scientifically approved.) 
 การวจิยันั $น กฎหมายปกป้องสทิธมินุษย ์ ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา [Federal 
regulations at 45 CFR 46.103 (Protection of Human Subject 2009)] ไดใ้หค้วามหมาย
วา่ เป็นการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ ที�รวมทั $งการพฒันางานวจิยั การทดสอบ และการ
ประเมนิ ในเรื�องหนึ�งเรื�องใด ที�ออกแบบมาเพื�อพฒันา หรอื นําไปสูค่วามรูใ้นการแปรผลสู่
ประชากรเป้าหมาย (Research is defined as a systematic investigation including 
research development, testing, and evaluation, designed to develop or contribute to 
generalizable knowledge.) 
  การพฒันา (Development) หมายถงึ กระบวนการปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ ในการทาํ
ใหส้ิ�งหนึ�งสิ�งใด “ดขีึ$น” สิ�งหนึ�งสิ�งใดที�วา่นี$ หมายรวมทั $งตวัผลผลติ (Products) การผลติ 
(Productions) การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Designs) การผลติตน้แบบ (Prototypes) และ 
กระบวนการผลติหรอืกระบวนการทาํงาน (Processes) ดว้ย (Development is the 
systematic improvement of any things directed toward the products, the productions, 
the designs, the development of prototypes, and the processes) 
 ดงันั $น R&D จงึหมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพื�อคน้หาความจรงิ (Fact) ในเรื�องหนึ�ง
เรื�องใด อยา่งเป็นระบบ โดยผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดใีนเรื�องนั $น ดว้ยหลกัการและ
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ ที�สามารถพสิจูน์และยนืยนัความน่าเชื�อถอืของสิ�งที�คน้พบนั $นได ้
แลว้นําสิ�งที�ไดจ้ากการวจิยันั $น มาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาเรื�องที�วจิยัหรอืเรื�องที�
เกี�ยวขอ้ง ใหด้ขีึ$นอยา่งเป็นระบบในทนัท ีซึ�งอาจเป็นในขณะที�กําลงัทาํวจิยันั $น หรอื เมื�อเสรจ็
จากการทาํวจิยัครั $งนั $นแลว้ กไ็ด ้R&D จงึแตกต่างจากการวจิยัทั �วไป ที�มกีารมุง่เน้นการนําสิ�ง
ที�ไดจ้ากการวจิยันั $น มาใชเ้พื�อการพฒันา รวมอยูใ่นวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ยเสมอ  
 ขอนําเสนอความหมายของ Research and Development ที� U.S. Environmental 
Protection Agency ไดใ้หนิ้ยามวา่: All research activities, both basic and applied, and 
all development activities that are supported at universities, colleges, and other non 
profit institutions. "Research" is defined as a systematic study directed toward fuller 
scientific knowledge or understanding of the subject studied. "Development" is the 
systematic use of knowledge and understanding gained from research directed 
toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including 
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design and development of prototypes and processes. The term research also 
includes activities involving the training of individuals in research techniques where 
such activities use the same facilities as other research and development activities 
and where such activities are not included in the instruction function. (40 CFR Part 
30) จาก www.epa.gov/ogd/recipient/glossary.htm 
   องคก์าร OECD (Economic Co-operation and Development) ไดนิ้ยาม R&D วา่ 
Research and development (R&D) comprise creative work undertaken on a 
systematic basis in order to increase the stock of knowledge (including knowledge of 
man, culture and society) and the use of this knowledge to devise new applications. 
R&D covers three activities: basic research, applied research, and experimental 
development. 
 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ของไทย (National Research Council 
of Thailand: NRCT) ไดจ้าํแนกการวจิยัและพฒันา หรอื R&D เป็น 4 กลุม่ คอื 
  3.1 กลุม่การวจิยัและพฒันา เพื�อคน้หาองคค์วามรูใ้หม ่ (Fundamental R&D) 
เป็นการวจิยัและพฒันา เพื�อคน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ที�ยงัไมเ่คยรูม้าก่อน 
  3.2 กลุม่ R&D เพื�อสรา้งองคค์วามรูใ้หมบ่นพื$นฐานความรูเ้ดมิ (Radical R&D) 
เป็นการวจิยัและพฒันา เพื�อนําองคค์วามรูท้ี�มอียูแ่ลว้ มาแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็นองค์
ความรูใ้หม ่เพื�อนําไปใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑห์รอืกระบวนการใหม่ๆ ที�แตกต่างไปจากเดมิ 
  3.3 กลุม่ R&D เพื�อเพิ�มพนูองคค์วามรูเ้ดมิ (Incremental R&D) เป็นการวจิยัและ
พฒันา เพื�อนําองคค์วามรูท้ี�มอียูแ่ลว้ มาประยกุตใ์นการแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็นแนวทาง 
และ/หรอื เทคนิควธิกีารใหม่ๆ  ที�จะนํามาใชใ้นการสรา้งหรอืพฒันาตวัผลติภณัฑห์รอืตวั
ผลผลติ (Product) การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Design) และ การผลติ (Production) รวมทั $ง
การผลติตน้แบบ (Prototype) และ การปรบัปรุงกระบวนการผลติหรอืกระบวนการทาํงาน 
เพื�อเพิ�มคุณภาพ ลดตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย เพิ�มผลผลติ และ เพิ�มประสทิธภิาพในการ
ดาํเนินงาน ซึ�งจะนําไปสูก่ารแขง่ขนัไดอ้ยา่งมั �นใจ และ นําความเจรญิรุง่เรอืงมาสูอ่งคก์าร 
  3.4 กลุม่ R&D เพื�อการปรบัปรุงการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical R&D) เป็น
การวจิยัและพฒันา เพื�อคน้หาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ  สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน “แต่ละ
คน” ที�จะนํามาใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิานประจาํวนัของตน ใหม้คีุณภาพและมี
ประสทิธภิาพสงูยิ�งๆขึ$น ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งน่าชื�นชมและภาคภมูใิจ R&D กลุม่นี$ เป็นฐาน
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รากที�สาํคญัยิ�งในการพฒันา “คน” ขององคก์าร ใหเ้ป็นบุคคลคุณภาพ (Quality person) 
สามารถพฒันางานของตนไดเ้อง ตลอดเวลา นําไปสูก่ารสรา้ง “นกัวจิยั” ใหก้บัประเทศชาต ิ
ที�ใชค้า่ใชจ้า่ยน้อยมาก แต่มผีลตอบแทนที�ด ีรวดเรว็ และ ยั �งยนื คอื ม ีImpact สงูมาก  
  กลุม่ Practical R&D  นี$ ไดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่ที�เรยีกวา่ Non-R&D innovation 

ซึ�งพบวา่ มผีลต่อการปรบัปรุงและพฒันาวธิกีาร ในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน/บรษิทั 
ต่างๆ ไดม้ากมาย โดยใชเ้งนิเพยีงเลก็น้อย เมื�อเทยีบกบัการลงทุนใน R&D 
 4. ยคุการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ (Routine to Academic Era) เน้น
การทาํงานประจาํ (Routine Work) ทั $งหลาย ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ที�เป็นที�ยอมรบัของ
วงการวชิาการดา้น “งานประจาํ” นั $นๆ ผูร้เิริ�ม คอื ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช ใน
สมยัที�ดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พื�อสงัคม (สคส.) ก่อนที�
จะมาเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล โดยบญัญตัคิาํวา่ Routine to Research หรอื R2R 
เพื�อจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานประจาํทั $งหลาย สนใจที�จะมาทาํงานวจิยัจากงานที�ตนเองทาํอยู ่ และ
สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการจากงานประจาํได ้ โดยไมยุ่ง่ยาก และไมเ่ครง่เครยีด
จนเกนิไป ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช ไดอ้ธบิายถงึคาํนิยามของ R2R วา่ มไีด้
หลายมุมมอง อาทเิชน่ การทาํ R2R คอื การใชง้านวจิยัเป็นเครื�องมอืในการทาํใหเ้กดิการ
สรา้งความรูเ้พื�อนํามาพฒันางานประจาํ ในขณะเดยีวกนักท็าํใหค้นที�ทาํงานประจาํ มโีอกาส
คดิ ทดลอง และตั $งโจทย ์ใหม้คีวามชดัเจนขึ$น แลว้ทาํการทดลอง เกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 
และสรุปผลการดาํเนินงาน นั �นคอืใชก้ระบวนการวทิยาการวจิยั (Research Methodology 
Process) มาเป็นเครื�องมอืในการพฒันาขดีความสามารถของคนทาํงาน ใหผ้ลติผลงานเชงิ
วจิยัออกมาได ้แลว้ป้อนกลบัไปพฒันางานประจาํ ใหด้ขีึ$น 
  ในอกีมุมหนึ�ง R2R ทาํใหค้วามจาํเจของงานประจาํหายไป กลายเป็นความทา้ทาย
ความสนุก ที�ไดค้ดิคน้วธิกีารสรา้งความรูเ้ลก็ๆ แต่เป็นความรูใ้หม่ๆ  ขึ$นมาทาํประโยชน์ เกดิ
ความภาคภมูใิจในงานที�ตวัเองทาํ หรอืจะเรยีกวา่เป็นเครื�องมอืในการพฒันาคน (Human 
Resource Development: HRD) กไ็ด ้และที�สาํคญั คอื งานวจิยัประเภทนี$ ทาํกนัเป็นทมี จงึ
สามารถใชท้าํใหเ้กดิ Team Learning ก่อใหเ้กดิความรกัความสามคัคใีนหมูค่ณะได ้
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนั $น นอกจากจะทาํเป็นผลงานวจิยัแลว้ 
ยงัสามารถจดัทาํเป็นบทความทางวชิาการ หนงัสอืหรอืตําราทางวชิาการ ทั $งในระดบั
หน่วยงาน ระดบัองคก์าร ระดบัพื$นที� ระดบัประเทศ และ ในระดบันานาชาต ิ โดยเน้นการ
พฒันาเป็น Knowledge Asset: KA ที�มคีุณภาพสงูของเครอืขา่ยและวงการวชิาการ  
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วิธีการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน 
 วธิกีาร ในการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืนั $น สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีแต่ในยคุ
แหง่การแขง่ขนัเพื�อความเป็นผูนํ้าที�เน้นคุณภาพและประสทิธภิาพของการทาํงาน ภายใต้
ความจาํกดัของทรพัยากรและเวลาในปจัจุบนั จงึขอเสนอใหใ้ชว้ธิกีารทาํงานประจาํ ใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื มาเป็นหนึ�งในทางเลอืก ดงันี$  
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ คอื กระบวนการ (Processes) ที�ทาํให ้
“งานประจาํ” เป็นผลงานทางวชิาการ ที�มคีุณภาพและประสทิธภิาพสงู และมคีุณคา่ยิ�ง 
สาํหรบัหน่วยงาน องคก์าร และประเทศชาต ิของเรา 
 จากความหมายนี$ การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ “มหีลกัสาํคญั” 5 
ประการ คอื 
 1. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ที�การทาํให ้ “งาน”ที�แตล่ะคนทาํ
อยูเ่ป็นประจาํในแต่ละวนั ใหเ้ป็น “เอกสารผลงานทางวชิาการ” (Academic Papers) ที�มกีาร
ตพีมิพเ์ผยแพร ่โดยผลงานทางวชิาการนั $น จาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุม่ คอื 
  1.1 บทความ คอื การศกึษาคน้ควา้เนื$อหาทางวชิาการของเรื�องหนึ�งเรื�องใดอยา่ง
เป็นระบบ แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารที�กะทดัรดั ครอบคลุม เขา้ใจงา่ย ประเทอืงปญัญา 
ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําไปประยกุตแ์ละการต่อยอดใหก้วา้งขวาง ยิ�งๆขึ$นไป 
  1.2 กรณีศกึษา (Case Study) คอื ตวัอยา่ง ของเหตุการณ์ที�มปีระเดน็ที�น่าสนใจ 
ที�ไดม้กีารศกึษาคน้ควา้เนื$อหาทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารที�
ชดัเจน กะทดัรดั ก่อใหเ้กดิความตระหนกัในความสาํคญัของเหตุการณ์นั $น และกระตุน้ใหเ้กดิ
ความคดิรเิริ�มสรา้งสรรคใ์นการนําไปศกึษาคน้ควา้เพิ�มเตมิ ใหก้วา้งขวางยิ�งๆขึ$น ในโอกาส
ต่อๆไป  
  1.3 ผลงานวจิยั (Research paper / Original article) คอื นิพนธต์น้ฉบบั ที�ได้
จากกระบวนการทาํวจิยั ซึ�งเป็น Process ในการศกึษาคน้ควา้เพื�อคน้หาความจรงิ (Fact) ใน
เรื�องหนึ�งเรื�องใด โดยใชห้ลกัการและวธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ี�เป็นระบบ สามารถพสิจูน์และ
ยนืยนัความเป็น Fact ของสิ�งที�คน้พบนั $นได ้ กระบวนการนี$เรยีกวา่ “กระบวนการวจิยั” 
(Research Methodology) ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัในหมูน่กัวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นํามาเรยีบ
เรยีงเป็นเอกสารที�ชดัเจน กะทดัรดั ถูกตอ้งและครบถว้น ตามขอ้กําหนดทางวชิาการของ
รายงานผลการวจิยัในสาขานั $น ที�นิยมและยอมรบักนัทั �วโลก โดยเน้นความรูใ้หม ่ (New 
Knowledge) ในวงการวชิาการที�เกี�ยวกบัเรื�องนั $นๆ และกระตุน้ผูอ้า่น/ผูศ้กึษา ใหเ้กดิ
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ความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ ในการนําไปศกึษาคน้ควา้วจิยัเพิ�มเตมิ ใหก้วา้งขวางและลกึซึ$ง
ยิ�งๆขึ$น รวมทั $งการนําไปขยายผล นําไปประยกุต ์และ การนําไปต่อยอด ใหม้คีุณคา่ และ มี
คุณประโยชน์ ยิ�งๆขึ$น 
 กลุม่ของงานวจิยั ที�ทุกองคก์ารต่างใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ�ง ในการทาํงานประจาํให้
เป็นผลงานทางวชิาการ คอื การวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 
เนื�องจากเป็นงานวจิยั ที�เป็นพื$นฐานที�จาํเป็นอยา่งยิ�งยวดของทุกๆองคก์าร ที�จะนําไปสูค่วาม
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Competitive Advantage) กบัองคก์ารอื�นๆ ในแวด-วงอุตสาหกรรม 
(Industry) เดยีวกนั ไดอ้ยา่งมั �นคง และ ยั �งยนื 
 2. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นกระบวนการทาํงาน (Working 
Processes) ซึ�งประกอบดว้ยกจิกรรมจาํนวนมาก ที�มารอ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็นระบบ (System) 
ที�ครบวงจร (Complete Cycle) มกีารเคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ไมอ่ยูนิ่�ง จงึ
สามารถปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงไดเ้สมอ 
 3. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ที�จะสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ
ที�มคีุณภาพสงู (High Quality Academic Paper) ยิ�งๆขึ$น จงึมุง่หวงัใหบุ้คคลากร “ทุกคน” 
ในหน่วยงาน/องคก์าร สรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการที�มคีุณภาพจากงานที�ตนเองทาํอยูเ่ป็น
ประจาํ และเพิ�มคุณภาพใหส้งูยิ�งๆขึ$น ในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในครั $งต่อๆไป คอื 
ใหส้รา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ ในงานทุกงานที�ทาํ อยา่งต่อเนื�องนั �นเอง โดยมเีป้าหมาย
หลกั ใหแ้ต่ละคนพฒันางาน “ทุกงาน” ที�ตนรบัผดิชอบ และสามารถเขยีนผลงานเหลา่นั $นลง
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดบัชาตขิึ$นไป ทุกปี และมากยิ�งๆขึ$น อยา่งมคีวามสุข 
 4. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุ่งที�จะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” มี
ประสทิธภิาพสงูสุด คอื ไดผ้ลงานทั $งทางวชิาการและผลงานอื�นๆ ที�มากที�สุด ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนดไวห้รอืตั $งใจไว ้โดยใชท้รพัยากรน้อยที�สุด ดงันั $น การทาํ
ให ้ “งานประจาํ” (Routine Works) ที�แต่ละคนตอ้งทาํอยูแ่ลว้ในแต่ละวนั ใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ จงึเป็นการ “ลงทุน” ที�น้อยมาก แต่ไดผ้ลงานทางวชิาการและผลงานอื�นๆ ที�
มากมาย คุม้คา่กบัสิ�งที�ไดล้งทุนลงแรงไป ในแต่ละวนั 
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนี$ เป็นการทาํงานชนิด 5 in 1 คอื ทาํ
เพยีงครั $งเดยีว หรอื อยา่งเดยีว แต่ไดผ้ลถงึ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 
  4.1 เกดิการพฒันางานประจาํที�ทาํอยูน่ั $น 
  4.2 เกดิการพฒันาคน ทั $งคนที�ทาํงานนั $น และ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
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  4.3 เกดิการพฒันาหน่วยงานและองคก์าร 
  4.4 เกดิการพฒันาวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบังานและการดาํเนินงาน ของงานประจาํ
นั $น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “การพฒันาวชิาการสูก่ารปฏบิตังิาน” ในสถานการณ์ที�เป็นจรงิ 
  4.5 เกดิการพฒันาประเทศชาตขิองผูท้าํงานประจาํนั $น เป็นผลพวงที�ตามมา 
 5. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ที�จะก่อใหเ้กดิผลงานที�มคีุณคา่ยิ�ง
ทั $งต่อหน่วยงาน ต่อองคก์าร และ ต่อประเทศชาต ิ ของผูท้าํงานประจาํ เป็นผลงานที�
ผสมผสานวชิาการเขา้ไปในการปฏบิตังิานจรงิ ที�ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทั $งหน่วยงาน 
องคก์าร และ ประเทศชาต ิที�รวดเรว็ มั �นคง ต่อเนื�อง และ ยั �งยนื ยิ�งๆขึ$นไป นั �นเอง 
 ดงันั $น การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนี$ จงึเป็นกจิกรรมที�มคีณุคา่ยิ�งของ
ทุกๆองคก์าร สมควรอยา่งยิ�งที�ผูบ้รหิารทุกคนทุกระดบั จะตอ้งเรยีนรู ้และจดัใหม้ขีึ$นในทุกๆ
หน่วยงานขององคก์ารตน และตอ้งมุง่พฒันาใหด้แีละมปีระสทิธภิาพยิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง 
ซึ�งจะนําไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง ความกา้วหน้า และความมั �นคง ขององคก์าร ในอนาคต 
 ความสาํคญัของการทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 สรุปได ้6 ประการ ดงันี$ 
 1. เป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรบัทุกๆหน่วยงานและองคก์าร ไมว่า่จะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน หรอื ภาค NGO เนื�องจากการดาํเนินการใดๆในปจัจุบนัและอนาคตนั $น 
ตอ้งการทั $งความมคีุณภาพสงู ความถูกตอ้ง ความถูกใจ ความรวดเรว็ ความแน่นอน ความ
ประหยดั และ ความมปีระสทิธภิาพสงู ซึ�งตอ้งม ี “วชิาการ” มารองรบั ซึ�งจะชว่ยสง่เสรมิ 
สนบัสนุน ชว่ยยนืยนั และ รบัรอง ใหเ้กดิความน่าเชื�อถอืที�หนกัแน่น  
 2. เป็นหนึ�งในตวับง่ชี$ผลการดาํเนินงานที�สาํคญั (Key Performance Indicator: KPI) 
ของทุกๆงาน/หน่วยงาน และทุกๆองคก์าร เนื�องจากในยคุนี$ ไดนํ้า Balanced Scorecard 
(BSC) มาใชใ้นการประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์าร โดยในมติทิี� 4 ของ 
BSC คอื Learning & Growth นั $น กําหนดใหม้ตีวับง่ชี$ผลการดาํเนินงานที�สาํคญัดา้นการ
พฒันาวชิาการและการวจิยั อยูด่ว้ยเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การวจิยัและพฒันา (R&D) 
 3. ชว่ยเพิ�มคุณลกัษณะที�พงึประสงคข์องบุคคลากรในหน่วยงานและองคก์าร คอื 
การเป็นผูท้ี�มกีารประเมนิตนเองและการพฒันาตนเอง (Self Assessment: SA & Self 
Improvement: SI) อยูต่ลอดเวลา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมหีวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามาสั �งใหท้าํ 
SA และ SI นี$เป็นคุณสมบตัทิี�พงึประสงคข์องบุคลากรที�มคีุณภาพ ซึ�งจะชว่ยนําพาไปสูก่าร
เป็นหน่วยงานและองคก์ารคุณภาพ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ต่อเนื�อง และมั �นคง นั �นเอง 
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 4. ชว่ยใหเ้กดิผลงานทางวชิาการที�มคีุณคา่ยิ�งต่อหน่วยงานและองคก์าร เพราะเป็น
ผลงานทางวชิาการที�มไิดอ้ยูเ่พยีงในกระดาษ แต่ไดม้กีารนําไปใชจ้รงิและเหน็ผลจรงิๆแลว้ 
และชว่ยเพิ�มความภาคภมูใิจของผูป้ฏบิตังิานนั $นๆ วา่ งานที�ตนทาํอยู ่ เป็นงานที�มใิชเ่ป็น
เพยีงงานประจาํ (Routine) ธรรมดาๆ แต่เป็นงานที�เป็น “วชิาการ” ที�มคีุณคา่ และเป็นที�ยก
ยอ่งของหน่วยงาน องคก์าร และ ในวงการวชิาการของเรื�องนั $น 
 5. เป็นกระบวนการที�ไมยุ่ง่ยาก ในการชว่ยสรา้งสรรค ์ สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การ
นําความรูท้ี�มอียูใ่นตวัของแต่ละบุคคล มาพฒันาใหเ้ป็นความรูข้ององคก์าร (Transform 
Personnel Knowledge หรอื Tacit Knowledge � Organization Knowledge หรอื Explicit 
Knowledge) ซึ�งเป็นสิ�งที�มุง่เน้นใหเ้กดิขึ$น ในกระบวนการของจดัการความรู ้ (Knowledge 
Management: KM) ขององคก์าร ในปจัจุบนั 
 6. เป็นกระบวนการที�ชว่ยสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ ที�สะดวก ประหยดั ไม่
ยุง่ยาก และ ก่อใหเ้กดิ “การพฒันา” ทั $งคน งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ซึ�งจะนําไปสูก่าร
พฒันาประเทศชาตขิองพวกเราโดยสว่นรวม อยา่งมั �นคงและยั �งยนื 
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนั $น เป็นหนึ�งในคาํของตอบของ
หน่วยงาน/องคก์าร ที�มุง่สูก่ารเป็น “หน่วยงาน/องคก์าร คุณภาพ” อยา่งยั �งยนื เป็นหนึ�งใน
กจิกรรมหลกัที�สาํคญัยิ�ง ของทุกๆหน่วยงาน/องคก์าร โดยมุ่งเน้นใหทุ้กคนที�ปฏบิตังิาน 
สรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “ผลงาน R2R แท”้ ในทุกๆงานที�แต่ละคน
ทาํ ก่อใหเ้กดิการพฒันาคน การพฒันางาน การพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร และ การพฒันา
วชิาการ ไปพรอ้มๆกนั นําไปสูก่ารพฒันาประเทศชาตขิองเราโดยสว่นรวม จงึขอสรุป
ใจความทั $งหมดที�ไดก้ลา่วมา ดว้ยภาพนี$ 

 
 

สิ�งสาํคญัที�เป็นเป้าหมายสงูสุด คอื การทาํใหเ้กดิ CQI: Continuous Quality Improvement 
(ปจัจุบนัปรบัมาเป็น CI เนื�องจากมคีวามหมายกวา้งกวา่เพยีง Quality) ดว้ยกระบวนการ

R&DR&D HRDHRD

Learning Organization : LOLearning Organization : LO

CQI

KM



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  164 

ทาํงานอยา่งมคีุณภาพ อยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา โดยใช ้ KM: Knowledge Management 
แท ้มาเป็นกระบวนการหลกัในการขบัเคลื�อน ก่อใหเ้กดิ R2R2R (Routine to Research to 
Routine) คอื การทาํใหก้ารทาํงานประจาํทั $งหลาย เป็นผลงานวจิยั แลว้นําผลวจิยัที�ไดไ้ป
พฒันางานประจาํนั $นใหด้ยีิ�งๆขึ$น เป็นวงจรที�ไมรู่จ้บ มุง่สู ่ � R2E (Routine to 
Excellence) คอื การเป็น The Best of The World ตลอดไป 
 

คาํถามท้ายบทที� 4 
 1. อธบิายความหมาย องคป์ระกอบ และ ความสาํคญั ของการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ พรอ้มยกตวัอยา่งการดาํเนินงานขององคก์ารดา้นสุขภาพ ที�ทา่นชื�นชม 
และ/หรอื ทา่นเหน็วา่เป็น R2R แทแ้ละด ีมาใหช้ดัเจน 2 องคก์าร 
 2. อธบิายหลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ที�มี
ประสทิธภิาพ และ ใหข้อ้เสนอแนะในการนําไปประยกุต/์ใช ้ หรอื นําไปดาํเนินการ ใน
หน่วยงาน/องคก์าร ที�ท่านปฏบิตังิานอยู ่ หรอื ในหน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นมุง่หวงัใหเ้ป็น 
Good Practice ของประเทศ มา 2 ตวัอยา่ง ที�มโีอกาสเกดิขึ$นจรงิ ดว้ยมอืของทา่น และ
ทมีงาน ภายใน 3 ปี นบัจากบดันี$ 
 3. อธบิาย Principle of R&D for CSWI to R2R2E สาํหรบัการทาํงานใหเ้กดิการ
พฒันาอยา่งยั �งยนื โดยใช ้Principle of Managing ดงัรปู 

Principle of R&D for CSWI to R2R2E
for Sustainable Development/Improvement  of Working

เป็น การ “ทาํ” งาน
อยา่งครบวงจร ตอ่เนื�อง ตามแตล่ะชว่งเวลา นําไปสูก่ารพฒันา ที�ม ั�นคง และ ย ั�งยนื

(Continuous & Sustainable Improvement: CSI)
Using Principle of Managing: PoM

เร ิ�มตน้
ดําเนนิการ

ทดลอง
/พฒันา

X = รูปแบบการดําเนนิงาน (Working Model)
O = ผลการดําเนนิงาน (Working Outputs)  ตามดชันชีีVวดั

เร ิ�มตน้
“ทํา”
งาน

กอ่นทดลอง
หลงัทดลอง

เวลา
ระยะ 

1 ช่วงเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ช่วงเวลา
ระยะ 

1 ช่วงเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา

X5
สิ�งที�ใช้

ในการทดลอง
/พฒันา X1 X2 X3 X4 X6

O1 O2 O3 O5
ผลการ

ดําเนนิงาน O4 O6

Experimental Development Research, 
One group Pre-test and Post-test,

Time series Design.

(ปี)

Good 
Practice
R2R2E 
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บทที� 
5 

 
 
 

การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 (A Development of Main Tasks to Research) 

 

1.ภารกิจ 
2.การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 

3.วตัถปุระสงคข์องการพฒันางานตามภารกิจหลกั 
สู่งานวิจยั 

4.เป้าหมายของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
5.ประโยชน์ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
6.คณุค่า ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั  

ต่อการพฒันาประเทศ 
7.ประเภทและกลุ่มเป้าหมาย 

ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
8.แนวทางการดาํเนินงาน 

ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
9.กระบวนการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 

10.วิธีการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
คาํถามท้ายบทที� 5 
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บทที� 5 
การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
(A Development of Main Tasks to Research) 

 
ภารกิจ (Task / Mission / Duty) 
 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (สาํนกังาน ก.พ.) ไดใ้หค้วามหมายของ
ภารกจิ คอื งานที�ปฏบิตัติามหน้าที� ทั $งหน้าที�ของแต่ละตําแหน่ง (Position) หน้าที�ของแต่ละ
หน่วยงาน (Unit/Department) และ หน้าที�ของแต่ละองคก์าร (Organization) แบง่ภารกจิ
เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
 1. ภารกจิหลกั หมายถงึ งานที�ทาํเพื�อความคงอยูข่องตําแหน่ง/หน่วยงาน/องคก์าร 
ตามบทบาทหน้าที� ที�ไดกํ้าหนดไว ้ในการจดัตั $งตําแหน่ง/หน่วยงาน/องคก์าร นั $น อาทเิชน่ 
  1.1 ภารกจิหลกัของตําแหน่งอาจารย ์ คอื สอน วจิยั บรกิารวชิาการ และ 
ทนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 
  1.2 ภารกจิหลกัของตําแหน่งนกัวจิยั คอื การทาํวจิยั 
  1.3 ภารกจิหลกัของหน่วยงานฝึกอบรม คอื การฝึกอบรม 
  1.4 ภารกจิหลกัของบรษิทั คอื การทาํธุรกจิของบรษิทั เชน่ บรษิทัปนูซเีมนต ์มี
การผลติและจาํหน่ายปนูซเีมนต ์เป็นภารกจิหลกั เป็นตน้ 
  1.5 ภารกจิหลกัของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ คอื การสง่เสรมิ 
ประสานงาน และ พฒันา ระบบวจิยัของชาต ิ
 ตําแหน่ง/หน่วยงาน/องคก์าร สามารถมภีารกจิหลกัไดห้ลายภารกจิ และแต่ละภารกจิ
สามารถประกอบดว้ยงานหลายงาน 
 2. ภารกจิรอง หมายถงึ งานที�ทาํเพื�อสนบัสนุนภารกจิหลกั อาทเิชน่  
  1.1 ภารกจิรองของอาจารย ์คอื ดแูลนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา จดัทาํตําราวชิาการ 
สนบัสนุนภารกจิหลกัของหน่วยงาน/องคก์าร ที�ตนสงักดั รวมทั $งรกัษาและทนุบาํรุงชื�อเสยีง/
เกยีรตศิกัดิ _ ของวชิาชพี และสถาบนั 
  1.2 ภารกจิรองของผูด้าํรงตําแหน่งนกัวจิยั คอื การใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอื
ผูอ้ื�นในทมีวจิยั และ ในหน่วยงาน/องคก์าร ที�ผูน้ั $นสงักดั 
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  1.3 ภารกจิรองของหน่วยงานฝึกอบรม คอื การสนบัสนุนการฝึกอบรม และ การ
ใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนและชว่ยเหลอืหน่วยงานอื�นในองคก์าร ที�หน่วยงานนั $นสงักดั 
  1.4 ภารกจิรองของบรษิทั คอื การชว่ยเหลอืสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Coperate Social Responsibility: CSR) 
  1.5 ภารกจิรองของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ คอื การสนบัสนุนการ
ดาํเนินงาน และ การพฒันา งานวจิยัของชาต ิ
 3. ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ งานดา้นธุรการและบรกิาร ที�ทาํเพื�อสนบัสนุนภารกจิ
หลกัและภารกจิรอง ของบุคคล/หน่วยงาน/องคก์าร 
 คนทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานและองคก์ารทุกองคก์าร ต่างกม็ภีารกจิหลกัของตน 
อาจกลา่วไดว้า่ ถา้ไมม่ภีารกจิหลกั คนจะไมม่งีานทาํเป็นหลกัแหลง่แน่นอน เพราะการจา้ง
งานทั $งหลาย จะจดัตําแหน่งขึ$นรองรบัจากภารกจิหลกัของหน่วยงาน/องคก์าร นั $น ทั $งสิ$น 
 ดงันั $น ภารกจิหลกัของทุกคนในชาต ิคอื การพฒันาชาต ิสูค่วามมั �นคง อยา่งยั �งยนื  
 

การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
  การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั คอื การทาํงานตามภารกจิหลกัใหเ้ป็น
ผลงานวจิยั เป็นการรเิริ�มของศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุทธพิร จติตม์ติรภาพ ในชว่งที�ดาํรง
ตําแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) โดยจดัใหเ้ป็น หมวด 7 ใน 10 หมวด 
ของการฝึกอบรมวทิยากรหลกัสตูรการพฒันานกัวจิยั (Training for the Trainers in 
Research Development) (เรยีกงา่ยๆวา่ โครงการแมไ่ก่) รว่มกบั 13 มหาวทิยาลยั คอื 
มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ มหาวทิยาลยับรูพา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และ รว่มกบัสมาคมนกัวจิยั ในระหวา่งวนัที� 28 
กรกฏาคม 2557 ถงึ 15 กรกฏาคม 2559 ชื�อ หมวดการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั 
“จากงานประจาํสูง่านวจิยั” (Routine to Research: R2R)  
  ดงันั $น การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั จงึเป็นการพฒันาต่อยอด จาก R2R 

ของ ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
โดยยดึแนวทางการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (CSWI) และ Non-R&D innovation  
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  ผูเ้ขยีนจงึขอสรุป วา่ การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั เป็นการพฒันา “งาน
ตามภารกจิหลกั” อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื หมายถงึ การทาํให ้ “งานหนึ�งงานใดของงานตาม
ภารกจิหลกั” เกดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ยาวนานมากกวา่ 5 ปี โดยมหีลกัฐานยนืยนัที�
เชื�อถอืไดแ้น่นอน เป็น Evident-based วา่ เกดิการพฒันา และ ปจัจุบนัยงัดาํเนินการอยูเ่ป็น
ปกต ิดว้ยการพึ�งพงิตนเองได ้
 กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) และ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดร้บัเอา R2R เป็น
นโยบายและกจิกรรมสาํคญั ขององคก์ารและหน่วยงาน ดว้ยการสง่เสรมิและสนบัสนุน เพื�อ
ยกระดบัคุณภาพงานประจาํ/งานตามภารกจิหลกั ทั $งหลาย ใหด้ขีึ$น อยา่งต่อเนื�อง 
 ดงันั $น การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั จงึเป็นการนํา Research 
Methodology มาใชใ้นการพฒันา “งาน” ตามภารกจิหลกั/งานประจาํ ของบุคคล/หน่วยงาน/
องคก์าร อยา่งต่อเนื�อง สูค่วามมั �นคงอยา่งยั �งยนืของชาต ิ
 

วตัถปุระสงคข์องการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั มวีตัถุประสงค ์5 ประการ คอื 
 1. เพื�อพฒันา “งาน” ตามภารกจิหลกั ของบุคคล/หน่วยงาน/องคก์าร ใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมายที�ไดกํ้าหนดไว ้อยา่งครบถว้น และ มปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น  
 2. เพื�อพฒันา “คน” ของหน่วยงาน/องคก์าร ใหม้คีุณภาพ และ มปีระสทิธภิาพ 
ยิ�งๆขึ$น ในการพฒันา “งานทั $งหลาย” ที�ตนทาํและรบัผดิชอบ ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และยั �งยนื 
 3. เพื�อพฒันา “การประยกุตว์ชิาการสูก่ารปฏบิตั”ิ ที�รวดเรว็ ชดัเจน และ เสยี
คา่ใชจ้า่ยน้อย  
 4. เพื�อเพิ�มพนู Explicit Knowledge ที�มคีา่มหาศาล ต่อองคก์ารและประเทศชาต ิ
 5. เพื�อต่อยอดและขยายผล ใหเ้กดิ “นวตกรรม (Innovation)” ที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกจิ
หลกั ของบุคคล/หน่วยงาน/องคก์าร อยา่งมคีวามสุข  
 

เป้าหมายของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
  การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั มเีป้าหมายจาํแนกเป็น 5 ระดบั ดงันี$ 
 1. ระดบับุคคล มเีป้าหมาย คอื เป็นบุคคลคุณภาพ มผีลงานวชิาการ และ มคีวามสุข
ในการทาํงาน 
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 2. ระดบัหน่วยงาน มเีป้าหมาย คอื เป็นหน่วยงานคุณภาพ มผีลการดาํเนินงานด ีที�
ตรงตามความคาดหวงัของผูเ้กี�ยวขอ้ง มผีลงานวชิาการที�บง่บอกคุณคา่ของหน่วยงาน และ 
บุคลากรมคีวามสุขในการทาํงาน 
 3. ระดบัองคก์าร มเีป้าหมาย คอื เป็นองคก์ารคุณภาพ มผีลการดาํเนินงานด ีที�ตรง
ตามความคาดหวงัของทุกภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง มผีลงานวชิาการคุณภาพสงู ที�บ่งบอก
คุณประโยชน์และคุณคา่ขององคก์ารอยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม บุคลากรมคีวามสุขในการ
ทาํงาน และ มคีุณภาพชวีติที�ด ี
 4. ระดบัประเทศชาต ิมเีป้าหมาย คอื 
  4.1 มปีระชาชนที�มคีุณภาพ เป็น Learned person ผูม้คีวามสามารถในการ
พฒันางานที�ตนรบัผดิชอบ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น ตลอดเวลา 
  4.2 มผีลติผล (Product) ที�มคีุณภาพสงู สูส่าธารณะ อยา่งต่อเนื�อง ตลอดเวลา 
ทั $งผลติผลทางวชิาการ สนิคา้ สิ�งประดษิฐ ์และ บรกิาร 
  4.3 มนีกัวจิยัคุณภาพ ที�ทาํวจิยัในงานที�ตนทาํอยา่งต่อเนื�อง และมคีวามสุข 
  4.4 ม ี Explicit Knowledge ที�เป็น Knowledge Assets ที�มคีุณภาพสงู คอื 
ผลงานวจิยั ที�วงการวชิาการ ใหก้ารยอมรบั 
  4.5 มหีน่วยงานและองคก์ารคุณภาพ ที�มผีลการดาํเนินงานที�ด ี น่าเชื�อถอื เพราะ
มวีชิาการรองรบั ชว่ยสรา้งชื�อเสยีงใหก้บัประเทศ นําไปสูค่วามเชื�อมั �นของนานาชาตติ่อ
ประเทศเรา 
  4.6 ประชาชนมคีุณภาพชวีติดถีว้นหน้า 
 5. ระดบัโลก มเีป้าหมาย คอื Quality of Life for All ของคนทั $งโลก 
 

ประโยชน์ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั มปีระโยชน์สรุปได ้8 ประการ ดงันี$ 
 1. มปีระโยชน์ต่อ “งาน” คอื เกดิการพฒันางานที�เป็นภารกจิหลกั ทั $งของบุคคล ของ
หน่วยงาน และ ขององคก์าร ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที�ไดกํ้าหนดไว ้ อยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น 
 2. มปีระโยชน์ต่อ “คน” คอื 
  2.1 ไดร้บัการพฒันาคุณภาพที�ด ี สะดวก งา่ย ตรงกบัตอ้งการของตน และผูท้ี�
เกี�ยวขอ้ง  
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  2.2 ไดผ้ลงานวชิาการ ที�ทรงคุณคา่ สามารถนําไปใชใ้นการเสรมิสรา้ง
ความกา้วหน้าของตนได ้
  2.3 มคีวามสุขในการทาํงาน เกดิความรกังาน นําไปสูค่วามรกัและความภกัดตี่อ
องคก์าร 
  2.4 ไดอ้งคค์วามรู ้ที�มคีุณคา่ ทั $งองคค์วามรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้ และ องคค์วาม 
รูท้ี�ไดจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยมอืของตนเอง ซึ�งเป็นองคค์วามรูจ้รงิที�จะตดิตวัไปตลอดชวีติ 
 3. มปีระโยชน์ต่อ “หน่วยงาน” คอื 
  3.1 ไดค้นที�มคีุณภาพอยูใ่นหน่วยงาน  
  3.2 ไดก้ระบวนการพฒันาคน ดว้ยการปฏบิตังิานในวถิชีวีติประจาํวนั ที�สะดวก 
งา่ย สอดคลอ้งกบับรบิทและงานของแต่ละคน ตรงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผู้
ที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งผูร้บับรกิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร และ สงัคม 
  3.3 ไดผ้ลการดาํเนินงานด ีโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ผลการดําเนินงานตามภารกจิหลกั 
  3.4 ไดผ้ลงานวชิาการที�มคีุณคา่ทั $งต่อหน่วยงาน ต่อสงัคม และ ต่อประเทศชาต ิ
  3.5 มบีรรยากาศองคก์ารที�ด ีสบืเนื�องจากบุคลากรมคีวามสุขในการทาํงาน 
 4. มปีระโยชน์ต่อ “องคก์าร” คอื ไดป้ระโยชน์เชน่เดยีวกบัหน่วยงาน แต่กวา้งขวาง
กวา่ และถา้เป็นองคก์ารหลกัของสว่นรวม อาทเิชน่ กระทรวง กรม จงัหวดั มหาวทิยาลยั 
ฯลฯ จะมผีลกระทบต่อพื$นที�รบัผดิชอบขององคก์าร หรอื ต่อสาธารณะ มาก 
 5. มปีระโยชน์ต่อ “ชุมชน” คอื 
  5.1 ไดผ้ลประโยชน์ จากการที�คน/หน่วยงาน/องคก์าร ที�มคีุณภาพ ไดม้า
สรา้งสรรคผ์ลการดาํเนินงานที�ด ีในชุมชน หรอื ในพื$นที�รบัผดิชอบของหน่วยงาน/องคก์าร  
  5.2 เกดิการพฒันาจากผลงานงานวจิยั ที�เน้นการเกดิประโยชน์ต่อประชาชนและ
ชุมชน ทั $งทางตรง และ ทางออ้ม 
 6. มปีระโยชน์ต่อ “สงัคม” คอื เป็นหนึ�งในปจัจยัสาํคญัที�ชว่ยใหเ้กดิความสุขสงบใน
สงัคม เนื�องมาจากการที�ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองคก์าร รูภ้ารกจิหลกัของตน แลว้มารว่ม
กนัพฒันาสิ�งดีๆ ใหเ้กดิขึ$นในสงัคมและชุมชน ดว้ยกระบวนการวจิยั ซึ�งเป็นกระบวนการ
ทาํงานที�มคีุณภาพสงู ประกอบกบัการที�คนทั $งหลาย มคีวามสุขในการทาํงาน และ มคีุณภาพ
ชวีติที�ด ีกจ็ะยิ�งชว่ยป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมที�รุมเรา้อยูใ่นปจัจุบนั ไดด้ยีิ�งขึ$น 
 7. มปีระโยชน์ต่อ “โลก” คอื เป็นสว่นหนึ�งของกจิกรรม และ กระบวนการ ในการ
พฒันาคุณภาพชวีติที�ด ีใหก้บัประชากรโลก 
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 8. มปีระโยชน์ต่อ “วชิาการ” คอื ชว่ยในการประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นวชิาการ ที�มอียู่
มากมาย ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัมวลหมูม่นุษยช์าต ิอยา่งต่อเนื�อง 
 

คณุค่าของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั ต่อการพฒันาประเทศ 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั มคีุณคา่ที�สาํคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การพฒันาประเทศ ดงันี$ 
 1. ชว่ยพฒันา “งาน” ที�เป็นภารกจิหลกัของประเทศ ที�ไดม้กีารกําหนดไวใ้นนโยบาย
ระดบัประเทศ และถ่ายทอดลงมาตามสถาบนั/องคก์ารหลกั ลงสูห่น่วยงาน และ บุคคล 
ตามลาํดบั ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที�ไดกํ้าหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น 
 2. ชว่ยพฒันา “คน” ซึ�งเป็นทรพัยากรที�ทรงคุณคา่ของประเทศ ใหเ้ป็นนกัพฒันา
ระดบัฐานราก 
 3. ชว่ยพฒันา “คน” ที�เป็นนกัพฒันา ใหเ้ป็นนกัวจิยัที�ตดิดนิ 
 4. ชว่ยพฒันา “ผลงานวจิยั” ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ อยา่งต่อเนื�อง 
 5. ชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน/ชุมชน/สงัคม ดว้ยกระบวนการ Happy 
Workplace อยา่งบรูณาการ ที�สามารถทาํไดจ้รงิ ในบรบิทต่างๆ 
 

ประเภทและกลุ่มเป้าหมายของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
  การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั แบง่เป็น 4 ประเภท ตามความซบัซอ้นของ
การดาํเนินงาน โดยมกีลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท ดงันี$ 
 1. ประเภทพื$นฐาน (Basic) เป็นประเภทที�มคีวามซบัซอ้นของการดาํเนินงานน้อย 
ใชส้าํหรบัผูป้ฏบิตังิานทั �วไป ทุกเพศ ทุกวยั ทุกหน่วยงาน ทุกกลุม่อาชพี 
 2. ประเภทวชิาการ (Academic) เป็นประเภทที�มคีวามซบัซอ้นของการดาํเนินงาน
มากขึ$น ใชส้าํหรบักลุม่เป้าหมายที�เป็นหรอืจะเป็นนกัวชิาการในอนาคต ไดแ้ก่ นกัเรยีน นิสติ
นกัศกึษา ทั $งระดบัวชิาชพี ระดบัปรญิญา ระดบับณัฑติศกึษา และ ระดบัหลงัปรญิญาเอก 
 3. ประเภทกา้วหน้า (Advance) เป็นประเภทที�มคีวามซบัซอ้นของการดาํเนินงาน
มากยิ�งขึ$น ตอ้งการความเขม้ขน้ของระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) มาก ในเชงิ
วชิาการ ใชส้าํหรบักลุม่เป้าหมายที�เป็นหรอืตั $งใจจะเป็นนกัวจิยัหรอืคณาจารยผ์ูส้อน/ผูส้รา้ง 
กลุม่ที�จะเป็นประเภทวชิาการ ในอนาคต ไดแ้ก่ คณาจารยม์หาวทิยาลยั และ นกัวจิยัสาขา
การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั 
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 4. ประเภทเชี�ยวชาญ (Expert) เป็นประเภทที�มคีวามซบัซอ้นของการดาํเนินงานสงู
มาก ใชส้าํหรบัการต่อยอดและขยายผลจากกลุม่ที�เป็นประเภทกา้วหน้า ใหเ้ป็น “แกนหลกั” 
ในแต่ละสาขาวชิาการ อาทเิชน่ สาขาสุขภาพ สาขาเกษตร สาขาประมง สาขากฎหมาย 
สาขาการทอ่งเที�ยว สาขาการคา้ขาย สาขาอุตสาหกรรม สาขาการแสดง สาขาวศิวกรรม 
สาขาการเงนิ ฯลฯ 
 

แนวทางการดาํเนินงาน ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 ในการดาํเนินงานพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ของทุกงาน มเีป้าหมายที�
ตอ้งการใหเ้กดิขึ$น คอื การไดผ้ลการดาํเนินงาน ที� “มากและด”ี ที�สุด ต่อผูร้บับรกิาร และ เกดิ
การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improvement) ดว้ยความพยายามอยา่งมแีผนและ
ต่อเนื�อง เพื�อก่อใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงเชงิพฒันา (Development) ทั �วทั $งระบบ โดยมุง่เน้น
การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมการทาํงาน เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์าร 
ดงันั $น จงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบและสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งจรงิจงัและ
ต่อเนื�อง และ ตอ้งใชเ้ครื�องมอืและเทคนิค ทั $งทางการบรหิาร ทางพฤตกิรรมศาสตร ์ทางการ
วจิยั ทางวชิาการเฉพาะของงานตามภารกจิหลกันั $น และ ทางสงัคมศาสตร ์ มาประกอบกนั
เป็นรปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร/เชงิทดลอง 
(Action/ Experimental Research) เพื�อการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ ที�ครบวงจร อยา่งยั �งยนื 
(Sustainable Problem-solving) 
 

กระบวนการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ทั $ง 4 ประเภท มกีระบวนการดาํเนินงานที�
ต่อเนื�อง ไมม่วีนัจบสิ$น จนกวา่จะเลกิทาํ “งานตามภารกจิหลกั” นั $น ดงันั $น เพื�อใหเ้กดิความ
เขา้ใจถงึกระบวนการพฒันา จงึขอนํา “เวลา” มาชว่ยกําหนดกรอบหรอืขอบเขตของการ
ดาํเนินงาน เป็นชว่งเวลาละ 5 ปี โดยในแต่ละชว่งเวลา จะแบง่เป็น 4 ระยะ 18 ขั $นตอน ตาม
หลกัของการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ซึ�งเป็นวจิยัเชงิทดลอง 
คอื ระยะก่อนดาํเนินการทดลอง ระยะดาํเนินการทดลอง และ ระยะหลงัดาํเนินการทดลอง 
ตามวงรอบของการดาํเนินงาน ที�จาํแนกเป็นวงรอบเลก็ใชเ้วลาวงรอบละ 1 ปี และ วงรอบ
ใหญ่ ใชเ้วลา รวมทั $งสิ$น 5 ปี อยา่งต่อเนื�อง ดงันี$ 
 การดาํเนินงานในปีที� 1. ม ี3 ระยะ (Phase) ไดแ้ก่ 
 1. ระยะก่อนดาํเนินการทดลอง (Pre-Experimental Phase) ม ี5 ขั $นตอน ไดแ้ก่ 
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  1.1 การวเิคราะหส์ภาวการณ์ของสิ�งที�ตอ้งการพฒันาและดาํเนินการ ตั $งแต่อดตี 
จนถงีปจัจุบนั และ แนวโน้มในอนาคต อยา่งรอบคอบและครอบคลุม ทุกแงทุ่กมุม 
  1.2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์ของสิ�งที�ตอ้งการพฒันาและดาํเนินงาน อยา่งเป็น
ระบบที�ครบวงจร 
  1.3 การวางแผนดาํเนินงาน ทั $งแผนระยะยาวในชว่งเวลาที�ดาํเนินการรวมทั $ง
หมด (5 ปี) และ แผนในระยะเวลาของแต่ละวงรอบ (1 ปี) ที�จะนําไปสูก่ารพฒันาอยา่ง
ต่อเนื�องและยั �งยนื 
  1.4 การพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) เบื$องตน้ ที�จะนําไป
ดาํเนินการใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื ในชว่งเวลา 1 วงรอบ (1 ปี) ที�ได้
วางแผนไว ้ 
  1.5 เตรยีมทรพัยากรที�จะใชใ้นการดาํเนินงาน ทั $งคน เงนิ ของ ระบบงาน 
กจิกรรม และ วธิกีาร ใหพ้รอ้มมลูที�สุด ทั $งจาํนวน คุณภาพ การใชง้าน การซ่อมบาํรุง การ
ทดแทน และ การพฒันาใหด้ยีิ�งๆขึ$น รวมทั $งการชี$แจงทาํความเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตัแิละ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง ก่อนที�จะเริ�มดาํเนินการ 
 2. ระยะดาํเนินการทดลอง (Experimental Phase) ม ี4 ข ั $นตอน ไดแ้ก่ 
  2.1 การจดัทาํระบบและกลไก (System & Mechanism) ที�ด ี ในการดาํเนินงาน
และสนบัสนุนการดาํเนินงาน อยา่งรอบคอบทุกดา้น ตลอดชว่งเวลา 1 ปี ที�ดาํเนินการตาม
แผน ที�วางไว ้อยา่งต่อเนื�อง 
  2.2 ดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้ โดยใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้กี�ยวขอ้ง มามสีว่น
รว่มอยา่งใกลช้ดิ เหมาะสม และ เพยีงพอ ตลอดเวลา เน้นการทาํงานเป็นทมี โดยใช้
ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง 
  2.3 ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน ทุกครั $งที�ทาํ ดว้ยตวัชี$วดัที�สามารถบง่บอก
การพฒันาได ้ ใช ้Empowerment Evaluation อยา่งเหมาะสม ตลอดเวลา นําขอ้มลูที�ได ้มา
ปรบัปรุงการดาํเนินงานใหด้ขีึ$น 
  2.4 สรุปผลการดาํเนินงานเป็นระยะอยา่งต่อเนื�องทุกเดอืน นําขอ้มลูที�ไดม้า
ปรบัปรุงการดาํเนินงานในเดอืนต่อไป ใหด้ยีิ�งๆขึ$น จนครบถว้นตามแผน ที�วางไว ้
 3. ระยะหลงัดาํเนินการทดลอง (Post-Experimental Phase) ม ี4 ขั $นตอน ไดแ้ก่ 
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  3.1 นําขอ้มลูการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ทั $งหลาย ที�ไดท้าํไปตั $งแต่
ระยะก่อนดาํเนินการ มาวเิคราะห ์ แลว้สรุปเป็นภาพรวมของการดาํเนินงานและผลการ
ดาํเนินงาน ในชว่งเวลาที�ไดด้าํเนินการไปนี$ (ปีนี$) 
  3.2 นําขอ้มลูที�ไดม้าสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบการดาํเนินงานสุดทา้ย ในชว่งเวลาที�
ไดด้าํเนินการนี$ ที�จะนําไปดาํเนินงาน ในชว่งเวลาต่อไป (ปีต่อไป) โดยใหผู้ป้ฏบิตังิานและ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง มามสีว่นรว่ม (Involvement) ใหม้ากที�สุด 
  3.3 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานทั $งหมด ในชว่งเวลาที�ไดด้าํเนินการไปนี$ 
  3.4 รายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้รหิาร หรอื คณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อ
ขอคาํแนะนําและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน ในชว่งเวลาต่อไป (ปี
ต่อไป) ใหด้ยีิ�งๆขึ$น 
 การดาํเนินงานในปีที� 2.  
 ดาํเนินการในทาํนองเดยีวกนักบัปีที� 1. โดยปรบัปรุงเพิ�มเตมิ ดงันี$ 
 1. ระยะก่อนดาํเนินการ (Pre-Experimental Phase) ปรบัปรุงในขั $นตอน 1.3 แผน
ระยะยาวในชว่งเวลาที�ดาํเนินการทั $งสิ$น และ ในขั $นตอน 1.4 การพฒันารปูแบบการ
ดาํเนินงาน (Working Model) เบื$องตน้ของปีที� 2. โดยนําขอ้มลูที�ไดจ้ากขั $นตอน 3.2 และ 
ขั $นตอน 3.4 มาสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบการดาํเนินงาน 
 2. ระยะดาํเนินการทดลอง (Experimental Phase) ปรบัปรุงเพิ�มเตมิ โดยนําขอ้มลูที�
ไดจ้ากขั $นตอน 3.1 และ ขั $นตอน 3.4 ของปีที� 1. มาใช ้
 3. ระยะหลงัดาํเนินการทดลอง (Post-Experimental Phase) ปรบัปรุงเพิ�มเตมิโดย
นําขอ้มลูที�ไดจ้ากขั $นตอน 3.1 และ ขั $นตอน 3.4 ของปีที� 1. มาใชเ้ชน่เดยีวกนั และเพิ�มเตมิ
การนําเสนอการเปรยีบเทยีบประเดน็ ในรปูแบบการดาํเนินงานที�พฒันาขึ$น วา่มสีิ�งที�ปรบัปรุง
เปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรบา้ง และ ควรมผีลงานวจิยัของการพฒันางานตามภารกจิหลกัสู่
งานวจิยั ในหน่วยงาน/องคก์าร ที�เป็นผลผลติจากการดาํเนินงานที�ผา่นมา เพื�อนําเสนอ
ผูบ้รหิาร จะดมีาก 
 การดาํเนินงานในปีที� 3. ถงึ ปีก่อนปีสุดทา้ย  
 ดาํเนินการในทาํนองเดยีวกนักบัปีที� 2. โดยควรมผีลงานวจิยัของการพฒันางานตาม
ภารกจิหลกัสูง่านวจิยั เพื�อนําเสนอผูบ้รหิาร เพิ�มขึ$นทุกปี ทั $งดา้นปรมิาณผลงานวจิยั และ 
ดา้นคุณภาพผลงานวจิยั 
 การดาํเนินงานในปีสุดทา้ย ของวงรอบใหญ่ที�ใชเ้วลารวม 5 ปี 
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 ดาํเนินการในทาํนองเดยีวกนักบัปีที� 3. ถงึ ปีก่อนปีสุดทา้ย โดยเพิ�มเตมิ “ระยะที� 4” 
คอื ระยะสรุปผลการดาํเนินงาน (Conclusion Phase) โดยดําเนินการ ดงันี$  
  4.1 รวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ทั $งหลาย ที�ไดท้าํไป
ตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินการ ในปีที� 1 ถงึสิ$นสุดปีสดุทา้ย มาประมวล วเิคราะห ์ แลว้สรุปเป็น
ภาพรวมของการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ในชว่งเวลาทั $งหมดที�ดาํเนินการ (5 ปี) 
  4.2 สรุปผลการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน เป็น Lession learned วา่ ไดท้าํ
อะไรและอยา่งไร ตั $งแต่เริ�มตน้ดาํเนินการในปีที� 1 ถงึ สิ$นสุดปีสุดทา้ย  
  4.3 จดัทาํรปูแบบการดาํเนินงาน “สุดทา้ย”ของการพฒันาครั $งนี$ ที�ไดผ้า่นการใช้
งานจรงิแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิใหม้คีุณลกัษณะ
เหมาะสมที�จะนําไปเป็น “ตวัแบบ” (Prototype) ใหก้บัที�อื�น หรอื เป็นตวัอยา่ง (Example) 
สาํหรบังานอื�น  
  4.4 รวบรวมผลงานวจิยั นวตกรรม เรื�องเลา่ และ ผลงานวชิาการ ทั $งหลาย ที�ได้
จากการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ครั $งนี$ แลว้จดัทาํเป็น “หนงัสอื” ที�สามารถ
แสดงเป็นผลงานดา้นวชิาการ ของหน่วยงาน/องคก์าร ไดอ้ยา่งภาคภมูใิจ 
  4.5 นําสิ�งที�ไดจ้ากการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ครั $งนี$ ไปแลกเปลี�ยน
เรยีนรูก้บัหน่วยงาน/องคก์าร อื�น เกดิเครอืขา่ย เกดิการขยายผลและต่อยอด อยา่ง
กวา้งขวาง ตามหลกัการและวธิกีารของ Knowledge Management: KM ที�ครบวงจร  
 เนื�องจากการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั เป็นสิ�งที�ทาํอยา่งต่อเนื�อง ดงันั $น 
เมื�อดาํเนินการมาจนครบ 4 ระยะ 18 ขั $นตอนนี$แลว้ กระบวนการดาํเนินงานจะเชื�อมต่อไปยงั
กระบวนการดาํเนินงานใน “วงรอบต่อไป” ทั $งวงรอบเลก็ที�ทาํเป็นประจาํทุกปี และ วงรอบ
ใหญ่ (5 ปี) โดยสามารถกําหนดชว่งเวลาที�แตกตา่งจาก 5 ปี ได ้ตามความเหมาะสมของแต่
ละงาน แต่ละองคก์าร และปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

วิธีการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั มวีธิกีารที�หลากหลาย ขึ$นอยูก่บัลกัษณะ
ของงานและบรบิทหรอืปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยทั �วไปเป็นบทบาทหน้าที�ขององคก์าร ซึ�ง
ประกอบดว้ย กจิกรรม ขั $นตอน และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน ที�สาํคญั 8 ประการ คอื  
 1. การกําหนดเป็นนโยบายจากผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์าร ที�เขม้แขง็ และ ต่อเนื�อง 
แมจ้ะมกีารเปลี�ยนแปลงผูบ้รหิารสงูสุด นโยบายนี$กย็งัคงอยู ่ 
  2. การกําหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ที�ชดัเจน และ แน่นอน  
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 3. การสรรหาบุคคลและทมีงานผูร้บัผดิชอบ ที�ม ั �นใจไดว้า่ จะสามารถนํามาซึ�ง
ความสาํเรจ็ที�ม ั �นคงและยั �งยนืได ้ จงึเน้นที�การจดัทาํแผนการพฒันากําลงัคนมาทดแทน 
(Succession plan) ดว้ย 
 4. การจดัทาํ “โครงการ” พฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยัขององคก์าร ที�
สามารถทาํไดค้รบถว้น ตามกระบวนการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ที�ไดก้ลา่วมา
อยา่งต่อเนื�อง 
 5. การจดัทาํ “ระบบงาน” ของการดาํเนินงานพฒันาการทาํงานตามภารกจิหลกัสู่
งานวจิยั ที�เอื$ออาํนวย และ เหมาะสม กบับรบิทและขอ้จาํกดัขององคก์าร  
 6. การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการพฒันาการทาํงานตาม
ภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ในบรบิทจรงิขององคก์าร คอื ไดท้ ั $งตวับุคคลและผลงานวจิยั ที�จบัตอ้ง
ได ้โดยไมยุ่ง่และไมย่าก  
 7. การจดัเวท ี ใหม้กีารนําผลงานทางวชิาการจากการทาํงานตามภารกจิหลกัสู่
งานวจิยันี$ มาเผยแพรใ่นองคก์าร และ สง่เสรมิสนบัสนุนใหนํ้าไปเผยแพรใ่นเวทวีชิาการนอก
องคก์ารดว้ย 
  8. การสนบัสนุน และ สง่เสรมิ การทาํงานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ของบุคลากรแต่
ละคน ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเนื�อง ตลอดไป 
 การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยัอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืนี$ เป็นสิ�งที�มนุษยทุ์ก
คน สามารถทาํได ้อยา่งมคีวามสุข มคีวามภาคภมูใิจ และ มศีกัดิ _ศร ีเป็นการดาํเนินงาน ที�มี
ลกัษณะของศาสตรท์ี�สมบรูณ์ ทั $งปรชัญา (Philosophy) ศาสนา (Religion) และ วทิยาศาสตร ์
(Science) สามารถนําไปเป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ ของทุกคนทุกกลุม่ ดว้ยการประยกุต์
แบบบรูณาการ ในชวีติประจาํวนั ไดอ้ยา่งกลมกลนื มคีุณคา่ ทั $งต่อตนเอง และมวลหมู่
มนุษยชาตทิั $งโลก  
 

คาํถามท้ายบทที� 5 
 1. อธบิายคุณคา่ ของการพฒันางานตามภารกจิหลกัที�ทา่นทาํอยูใ่นปจัจุบนั สูง่านวจิยั 
ต่อการพฒันาประเทศ พรอ้มทั $งวเิคราะหก์ารดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ในชว่งปีที�
ผา่นมา แลว้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการปรบัปรุงใหด้ขีึ$น  
 2. อธบิายแนวทาง กระบวนการ และ วธิกีาร ในการดาํเนินงานพฒันางานตามภารกจิ
หลกัที�ทา่นทาํอยูใ่นปจัจุบนั สูง่านวจิยั พรอ้มทั $งแสดงตวัอยา่ง มาใหช้ดัเจนเป็นรปูธรรม 
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บทที� 
6 

 
 

 

การพฒันา R2R2E  
ที�ทุกคนทาํได้ 

(PRACTICAL R2R2E) 
ปรชัญา R2R2E 

ความหมายและส่วนประกอบของ R2R2E 
สิ�งสาํคญั ขั bนตอน และ วิธีการ ของ R2R2E 

กิจกรรมและระยะเวลา  
ในการดาํเนินงาน R2R2E โดยองคก์าร  

Tip ของการทาํ R2R2E โดยองคก์าร 
วิธีการ ในการเขียน “ผลงาน”  R2R2E เรื�องแรก 

ตวัอย่างโครงการพฒันา R2R2E ขององคก์าร 
คาํถามท้ายบทที� 6 
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บทที� 6 
การพฒันา R2R/R2R2E ที�ทกุคนทาํได้ 

(PRACTICAL R2R/R2R2E) 
 
ปรชัญา R2R2E 
  ตวัปรชัญา R2R2E คอื การทาํใหเ้กดิ R2R แทแ้ละด ีตลอดเวลา 
 

ความหมายและส่วนประกอบของ R2R2E 
 R2R2E = Routine to Research to Excellence หมายถงึ การทาํงานตามภารกจิให้
เป็นผลงานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิ เป็นกระบวนการในการพฒันางานที�ทาํ ใหเ้ป็นผลงานวจิยั
อยา่งต่อเนื�อง และทาํใหผ้ลงานนั $นไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นผลงานทางวชิาการชั $นเยี�ยมที�
ย ั �งยนื เป็นหนึ�งในวธิกีารพฒันางานอยา่งต่อเนื�องสูค่วามยั �งยนื ที�ผูป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถ
ทาํได ้ โดยไมยุ่ง่และไมย่าก เป็นสิ�งที�ผสมผสานการทาํงาน (Working), R2R, และ การ
จดัการความรู ้ (Knowledge Management: KM ที�ประกอบดว้ย Knowledge Vision: KV, 
Knowledge Sharing: KS และ Knowledge Asset: KA) ทั $ง 3 อยา่งนี$ เขา้ดว้ยกนั อยา่ง
กลมกลนื มปีระสทิธภิาพ และ เปี�ยมไปดว้ยคุณประโยชน์ที�งดงามน่าภาคภูมใิจ 
 จากปรชัญา R2R2E สามารถจาํแนก Key words ได ้4 คาํ คอื การทาํใหเ้กดิ, R2R, 
R2R แทแ้ละด ีและ ตลอดเวลา ซึ�งแต่ละคาํ มคีวามหมาย ดงันี$ 
 1. การทาํใหเ้กดิ หมายถงึ กระบวนการ (Processes) ที�ทาํใหเ้กดิสิ�งหนึ�งสิ�งใด อยา่ง
เป็นระบบที�ครบวงจร 
 2. R2R มาจาก Routine to Research หมายถงึ การพฒันางานตามภารกจิสู่
งานวจิยั ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 3. R2R แทแ้ละด ีหมายถงึ R2R ที�มลีกัษณะ 5 ประการ นี$ ครบถว้น คอื 
  3.1 เป็นงานที�คณะผูว้จิยัเป็นผูท้าํเอง และ เป็นความจรงิ (Routine & Fact) 
เนื�องจาก R2R นั $น เป็นการพฒันางานตามภารกจิ ผูว้จิยัจงึตอ้งเป็นผูป้ฏบิตังิานนั $น ในการนี$
ถา้ผูว้จิยัรูอ้ยูแ่ก่ใจวา่สิ�ง/ขอ้มลู ที�นํามาเสนอเป็นผลงานนั $น “ไมจ่รงิ” หา้มนํามาเขยีนเป็น
ผลงานวจิยัอยา่งเดด็ขาด ถา้มขีอ้นี$ ถอืวา่เป็น R2R แท ้แต่ถา้ไมม่ขีอ้อื�นดว้ย ถอืวา่ยงัไมด่ ี
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  3.2 เกดิการพฒันา ที�มหีลกัฐานยนืยนั (Evident Based Development / 
Improvement) โดยวดัผล ที� “ผูร้บับรกิาร” ดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ตามหลกัของ Research 
Methodology ทั $งขอ้มลูเชงิปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ เชน่ ดขีึ$นอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบัความเชื�อมั �นไมน้่อยกวา่ 95% (p<0.05) ในขอ้มลูเชงิปรมิาณที�ไดจ้ากการสุม่
ตวัอยา่ง แต่ถา้ใชข้อ้มลูประชากรทั $งหมด สามารถใชค้า่สถติเิชงิพรรณาได;้ คา่นํ$าตาลใน
เลอืด ลดลงจาก 185 mg% เหลอืเพยีง 110 mg% เป็นตน้ ในการนี$จะไมใ่ชร้ะดบัความ
คดิเหน็จากแบบสอบถาม มาใชใ้นการเปรยีบเทยีบกนั เนื�องจาก “ความคดิเหน็” นั $น ม ี
Factors ที�ไมส่ามารถควบคุมได ้อยูม่ากมาย จงึเป็นขอ้มลูที�มคีวามน่าเชื�อถอืตํ�า 
   การเกดิการพฒันา (Development / Improvement) นี$ ถอืวา่เป็นลกัษณะที�สาํคญั
ของ R2R ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช ไดก้ลา่วในการประชุม Core team ของคณะแพทยศ์าสตรศ์ิ
รริาชพยาบาล เมื�อ 10 ก.ค.2556 วา่ เนื�องจาก R2R ประสบความสาํเรจ็ มชีื�อเสยีง จงึมคีน
นําไปใช ้ ทั $งใชห้ากนิในการจดัการฝึกอบรม และนําไปใชใ้นกจิกรรม HRD โดยที�ในการ
นําไปใชน้ั $น มกีารตคีวามที�ทาํใหค้วามหมายของ R2R บดิเบี$ยวเบี�ยงเบนไปจากความหมาย
เดมิที�ทางศริริาชพฒันาขึ$น ถอืวา่เป็น R2R ปลอม ผูเ้ขยีนจงึขอขยายความวา่ ถา้ไมเ่กดิการ
พฒันา สิ�งที�อา้งวา่เป็น R2R นั $น เป็นของปลอม (Pseudo R2R) 
  3.3 ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง เกนิกวา่ 1 ปี (Longtime Continuous 
Implementation) โดยในการเปรยีบเทยีบนั $น จะนําขอ้มลูเชงิประจกัษ์ของผลการดาํเนินงาน
ในชว่งเวลาเดยีวกนัของแต่ละปี มาเปรยีบเทยีบกนั เพื�อลดความผนัแปรที�อาจเกดิจาก
ฤดกูาล (Seasonal Variation) ประกอบกบัการดาํเนินงานขององคก์ารทั $งหลายนั $น จะใช้
วงรอบ 1 ปี เป็นหลกั ซึ�งอาจเป็นปีงบประมาณ หรอื ปีปฏทินิ กไ็ด ้จงึถอืเป็นการควบคุมตวั
แปรภายนอกของการออกแบบวจิยัที�ดไีดว้ธิหีนึ�ง ดงันั $น ถา้ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื�องตั $งแต่ 3 ปีขึ$นไป และนําผลการดาํเนินงานในชว่งเวลาเดยีวกนัของแต่ละปี มา
เปรยีบเทยีบกนั กจ็ะเป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบ One group Pre-test Post-test Time 
series Design ที�มคีุณภาพดกีวา่ One group Pre-test Post-test Design ธรรมดา เนื�องจาก
สามารถบง่บอกความมุง่มั �นของผูท้าํ และสามารถวเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) ได ้
  3.4 เป็นผลงานวจิยั ที�มคีุณคา่ต่อทุกฝา่ย (Valuable Research for All) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เกดิประโยชน์และคุณคา่ต่อผูม้ารบับรกิาร ผูป้ว่ย ประชาชน หน่วยงาน/
องคก์ารผูใ้หบ้รกิารหรอืผูร้บัผดิชอบ และ ประเทศชาต ิอยา่งชดัเจน มากกวา่งานวจิยัทั �วๆไป 
ที�มกัจะเกดิประโยชน์กบัผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยั เป็นสว่นใหญ่ เทา่นั $น   
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  3.5 ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของวทิยาการวจิยั (Correct in Research 
Methodology) เนื�องจาก R2R เป็นวจิยั (Research) จงึตอ้งทาํใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ
วจิยั ซึ�งในที�นี$ เน้น 2 ประเดน็ คอื การไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่ (New knowledge) หรอืความรูท้ี�
นําไปสูก่ารพฒันาหรอืการแปรผลสูป่ระชากรเป้าหมาย (develop or contribute to 
generalizable knowledge) และ ประเดน็ “การเขยีน” เป็นหลกั โดยตอ้งเขยีนใหก้ระชบั 
ถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และ สั $นที�สุดเทา่ที�จาํเป็น โดยใชก้ลยทุธ ์ ST (Strength-Threat 
Strategy) คอื การนําจุดแขง็ของการวจิยั R2R ที�มขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ที�แสดงอยา่งชดัเจนวา่ 
เกดิผลดจีรงิต่อผูม้ารบับรกิารและประเทศชาต ิ มาปกป้องภาวะคุกคามจากนกัวชิาการที�
มุง่เน้น Research Methodology เป็นสรณะ 
 4. ตลอดเวลา หมายถงึ ทุกลมหายใจเขา้-ออก อยา่งต่อเนื�อง โดยไมเ่วน้วา่ง 
 

สิ�งสาํคญั ขั bนตอน และ วิธีการ ของ R2R2E 
 R2R2E นั $น เป็นสิ�งที�แต่ละคนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง แต่ถา้องคก์ารเป็นผูท้าํใหห้รอื
ชว่ยสนบัสนุนการทาํ จะดกีวา่ เนื�องจาก R2R2E ถอืเป็นภารกจิ/หน้าที� ขององคก์าร โดยมี
สิ�งสาํคญัที�จาํเป็นตอ้งม ี7 ประการ คอื 
 1. การไดร้บัการสนบัสนุน และ สง่เสรมิ อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเนื�อง จาก
ผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์าร เป็นเวลาที�ยาวนานไมน้่อยกวา่ 3 ปีตดิต่อกนัในระยะเริ�มตน้ เพื�อ
การวางรากฐานของงาน R2R2E นี$ ใหม้ั �นคงแขง็แรง 
 2. การม ี“ระบบงาน” ของการดาํเนินงาน R2R2E ที�เขม้แขง็ ชดัเจน เอื$อต่อการปฏบิตั ิ
เหมาะสมกบัหน่วยงาน/องคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 3. การมหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ที�ชดัเจนแน่นอน โดยควร
เป็น “หน่วยงานประจาํ” ไมใ่ชเ่ป็นหน่วยงานเฉพาะกจิ หรอืหน่วยงานชั �วคราว 
 4. การมผีูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ที�ม ี“อทิธบิาท 4” ที�ครบถว้น เขม้แขง็ 
มุง่มั �น อดทน มองโลกในแงด่ ี มภีาวะผูนํ้าและผูป้ระสานงานที�ด ี สามารถทาํงานเป็นทมี
รว่มกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอยา่งด ีและ มคีวามต่อเนื�องของการดาํเนินงานที�ไมส่ะดุดหรอืขาดตอน 
 5. การจดัใหม้กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ดว้ยการลงมอืทาํงาน R2R2E 
ของผูเ้ขา้อบรมใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ในสถานการณ์จรงิ ใหส้ามารถนําไป Present ใน
เวทวีชิาการได ้ซึ�งตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน ในการทาํผลงานทางวชิาการชิ$นแรกๆ ที�
อาจเป็นบทความ กรณีศกึษา นวตกรรม คูม่อืการปฏบิตังิาน หนงัสอื งานวจิยัแบบไมม่กีาร
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ทดลอง (Non-experimental Research) หรอื ถา้สามารถเป็นผลงานวจิยัเชงิทดลอง ที�มี
ลกัษณะ 5 ประการ ของ R2R แทแ้ละด ีอยา่งครบถว้น จะยอดเยี�ยมมาก โดยใช ้Research 
Design แบบวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) ที�ทาํมาแลว้
หลายๆปี โดยมกีารทดลองนําวธิกีารใหมม่าประยกุต/์ใช ้ เป็น Intervention ซึ�งก่อใหเ้กดิการ
เปลี�ยนแปลงที�ดขีึ$น ในกรณีเชน่นี$ อาจตอ้งใชเ้วลามากขึ$น และตอ้งการวทิยากรผูฝึ้กอบรม ที�
มคีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู ในการทาํหรอืชว่ยทาํ R2R2E จนประสบ
ความสาํเรจ็ อยา่งครบถว้น ครบวงจร ในสถานการณ์/บรบิท ที�หลากหลาย ซึ�งหาไดย้าก 
 6. การสรา้งและพฒันา ใหม้ ี “กลุม่” ของผูท้าํ R2R2E ของตนใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ ที�เขม้แขง็ มุง่มั �น และ มผีลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื�อง มาเป็นแบบอยา่งที�จบั
ตอ้งได ้ ในสถานการณ์จรงิ ขององคก์าร ซึ�งเราจะสามารถใชบุ้คคลกลุม่นี$ มาเป็นผูถ้่ายทอด
เทคนิคและวธิกีาร ในการทาํ R2R2E ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของชุมชนนกั
ปฏบิตั ิ (Community of Practice: CoP) ในกระบวนการ KM ทั $งในการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
(Knowledge Sharing: KS) และ การทาํใหเ้กดิ Knowledge Asset: KA 
 7. การจดัใหม้กีารนําผลงานทางวชิาการเหลา่นี$ มานําเสนอในเวทวีชิาการ และ ตพีมิพ์
เผยแพร ่ อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ตามรปูแบบ แนวทาง และ วธิกีาร ที�เป็นที�ยอมรบักนัใน
วงการวชิาการ อยา่งน่าภาคภมูใิจ และนํามาซึ�งความเจรญิกา้วหน้าของผูจ้ดัทาํผลงานทาง
วชิาการ และ การนําผลงานทางวชิาการไปใชป้ระโยชน์ต่อประชาชน และ ต่อประเทศชาต ิ 
 

 ข ั bนตอน และ วิธีการ ของ R2R2E ม ี7 ขั $นตอน ตามลาํดบัตั $งแต่จุดเริ�มตน้ คอื 
  ขั bนตอนที� 1. เริ�มตน้ดว้ย ปรชัญาการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื ตามที�ได้
กลา่วมาแลว้ในบทที� 4 ดว้ยหลกัปรชัญา (Principle of Philosophy) ที�ไดก้ลา่วไวใ้นบทที� 1 
ที�สรุปวา่ ปรชัญาเป็นกลุม่กจิกรรมของมนุษย ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสวงหาความรูแ้ละความ
จรงิทั $งหลายของสิ�งหนึ�งสิ�งใด อยา่งมุง่มั �นตั $งใจ ที�เปี�ยมลน้ดว้ยความรกั และ ความปรารถนา
ด ี ต่อทุกสรรพสิ�ง เป็นความตอ้งการจากหวัใจของผูแ้สวงหา เพื�อนําไปสูค่วามรูท้ี�แทจ้รงิที�
เรยีกวา่ “ปญัญา” ของสิ�งนั $น ซึ�งกค็อื การพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื นั �นเอง 
  ดงันั $น จุดเริ�มตน้ของ R2R2E คอื “ใจ” ที�เปี�ยมลน้ดว้ยความรกัและความปรารถนาด ี
ต่อทุกสรรพสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน อยา่งมุ่งมั �น ตั $งใจ และ ไมย่อ่ทอ้ อยา่งจรงิใจ
ตลอดเวลา สิ�งนี$ คอื ปรชัญา ของมนุษย ์ที�เป็นสตัวป์ระเสรฐิ  
 สิ�งสาํคญัในขั $นตอนนี$ คอื การพฒันา “กลุม่ผูนํ้า” ในการพฒันางานตามภารกจิหลกัสู่
งานวจิยั ในองคก์าร ซึ�งจะเป็นแกนหลกั ในการดาํเนินงานปลกูฝงัการพฒันางานตามภารกจิ
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หลกัสูง่านวจิยัใหก้บับุคลากรขององคก์าร (Rowitz, 2009) ไดแ้ก่ ผูท้ี�มผีลงานในชว่ง 3 ปีที�
ผา่นมา ที�แสดงวา่เป็นบคุลากรที�ทรงคุณคา่ในแต่ละหน่วยงานขององคก์าร ที�ยนิดแีละเตม็ใจ
เขา้อบรมเพื�อการพฒันาเป็นกลุม่ผูนํ้า จาํนวนหน่วยงานละ 2-3 คน ใชเ้วลาอบรมปีละไมเ่กนิ 
30 ชั �วโมง อยา่งเป็นระบบที�สรา้งสรรค ์และต่อเนื�อง 
  ขั bนตอนที� 2. ใช ้ SOAR Technique (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results) ที� Stavros, Cooperrider และ Kelly ไดพ้ฒันาขึ$น ในปี พ.ศ.2548 (2005) และไดม้ี
การนํามาใชใ้นกระบวนการพฒันาองคก์าร (Organization Development: OD) อยา่ง
แพรห่ลาย ในสถาบนัการฝึกอบรม OD ทั �วโลก ดงัแสดงในภาพที� 14  

Organization Development by SOAR Technique
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ภาพที� 14 แนวคดิรวบยอดของ SOAR Technique ในการพฒันางาน/องคก์าร 

 
 SOAR Technique เป็นวธิกีารในการวเิคราะหแ์ละพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร 
นกัวชิาการหลายคนมกัคดิวา่พฒันามาจาก SWOT Analysis ที�นํามาใชใ้นการวเิคราะหจ์ุด
แขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) ที�เป็นปจัจยัภายในองคก์าร และ ในการวเิคราะห์
โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) ที�เป็นปจัจยัที�มาจากภายนอกองคก์าร แลว้
นําเอาขอ้มลูที�ได ้ มาวางแผนกลยทุธข์องหน่วยงานหรอืองคก์ารของตนเอง แต่มใิชเ่ชน่นั $น 
เพราะ SWOT Analysis เป็นเครื�องมอืในการ “วเิคราะหอ์งคก์าร (Organization Analysis)” 
ซึ�งพบวา่ ไดผ้ลดใีนชว่งก่อนปี ค.ศ.1990 แต่ต่อมาพบวา่ มปีระสทิธภิาพตํ�า เนื�องจากปจัจยั
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แวดลอ้มทั $งปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์าร มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ทาํให้
แผนกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์ารที�ไดจ้าก SWOT ขาดความเป็นปจัจบุนั และยงัเป็นการ
วเิคราะหแ์บบ Top-down ที�ขาดการมสีว่นรว่มจากหลายๆภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้งอยา่งจรงิจงั
และทั �วถงึ 
 ตั $งแต่ปี พ.ศ.2533 (คศ.1990) เป็นตน้มา สิ�งแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลี�ยนแปลง
อยา่งรวดเรว็และรุนแรง คูแ่ขง่ขนัทั $งหลาย ต่างกม็กีารปรบัตวัอยา่งรวดเรว็และต่อเนื�อง ทาํ
ใหข้อ้มลูที�วเิคราะหม์าแลว้เมื�อหลายวนัหรอืหลายเดอืนที�ผา่นมา ไม่ถูกตอ้งและไมเ่ป็น
ปจัจุบนั จาํเป็นตอ้งทาํการวเิคราะหแ์ละวางแผนใหม ่ เพราะแผนที�ไดว้างไวอ้าจจะมจีุดออ่น
เพิ�มขึ$นอกีหลายอยา่งเพยีงชั �วขา้มคนื ดงันั $น การวางแผนทางกลยทุธท์ี�เหมาะสมกบัองคก์าร
สมยัใหม ่ จงึหนัมาใชแ้นวคดิและแนวทางในการบรหิารการเปลี�ยนแปลงเชงิบวก (Positive 
Thinking of Change Management) นํามาสูก่ารบรหิารองคก์ารของผูนํ้าแบบ Appreciative 
Leadership: AL ที�ใชเ้ครื�องมอืที�เรยีกวา SOAR Technique ซึ�งมคีวามหมาย ดงันี$ 
  S=Strength เน้นที�จุดแขง็ขององคก์าร ทั $งดา้นปจัจยัและความสาํเรจ็ ที�องคก์ารของ
เรา สามารถทาํไดแ้ลว้ ในอดตี 
 O=Opportunities โดยวเิคราะหว์า่ มปีจัจยัและสิ�งสนบัสนุนอะไรบา้ง ที�สามารถ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัองคก์ารของเรา ในการนําไปสูค่วามสาํเรจ็ที�ตอ้งการในอนาคต ทั $ง
ปจัจยัที�อยูภ่ายในองคก์าร และ ปจัจยัภายนอกองคก์าร 
 A=Aspirations ดว้ยการเชื�อมโยง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ เป้าหมายในอนาคต ของ
องคก์าร ใหเ้ป็นเป้าหมายที�ทุกคนในองคก์าร ตอ้งการใหเ้กดิขึ$นในอนาคต ดว้ยการจดัทาํให้
เป็น “แรงบนัดาลใจรว่ม” ที�ทรงพลงั 
 R=Results หรอื Reports คอื ผลลพัธ ์ / รายงานผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายที�
ไดต้ั $งไว ้ซึ�งวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของการบรหิารแบบ
มุง่ผลสมัฤทธิ _ (Management by Results: MBR) โดยจดัทาํใหเ้ป็นเอกสาร (Doccuments) 
ที�เป็น Knowledge Asset: KA ซึ�งสรา้งแรงบนัดาลใจที�มหาศาลใหก้บับุคลากร 
   ขอ้ด ีของการใช ้SOAR Technique คอื 
   1. ทุกคนในหน่วยงานหรอืองคก์าร มสีว่นรว่มในการวเิคราะห ์ วางแผนงาน 
และ ทาํตามแผนงานนั $น ตามแนวคดิพื$นฐานดา้น AI (Appreciative Inquiry) ซึ�งจะก่อใหเ้กดิ
การรว่มมอืกนัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายแบบบรูณาการ จาก Bottom-up เป็นฐาน ที�ดกีวา่วธิ ี
Top-down  
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   2. เป็นการสรา้งวฒันธรรมภายในองคก์ารเชงิบวก โดยมุง่ไปที�จุดแขง็และสิ�งที�
ทาํไดจ้รงิ ที�ประสบความสาํเรจ็แลว้ในชว่งเวลาที�ผา่นมา ดว้ยการคน้หาสิ�งที�เป็นโอกาสที�จะ
นํามาซึ�งความสาํเรจ็ ทั $งปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก แลว้ชว่ยกนัสรา้งแรงบนัดาลใจของ
บุคลากรในองคก์ารทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง ใหมุ้ง่ไปสูเ่ป้าหมายที�ตั $งไว ้รว่มกนั  
    3. SOAR เป็นตวัเชื�อมโยง วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) เป้าหมาย 
(Goals) และ วธิกีาร (Method) ที�ทุกฝา่ยไดร้ว่มกนักําหนดขึ$น ใหเ้ป็นรปูธรรมในเชงิแผนงาน
และการดาํเนินงาน ที�สอดคลอ้งกบัสภาพการแขง่ขนั ที�เป็นปจัจุบนั ไดอ้ยา่งทนักาล 
   4. ชว่ยทาํใหข้วญั กําลงัใจ การมสีว่นรว่ม และ การทาํงานเป็นทมี ของคนใน
หน่วยงานหรอืองคก์าร ดขีึ$น เพราะสิ�งที�ทุกคนอยากเหน็อยากได ้ถูกรวบรวมไวด้ว้ยกนั โดย
ใชก้ระบวนการ 4-D cycles ของ Appreciative Inquiry (AI) ดงัภาพที� 15 
 

Discovery
“What gives life?”
(The best of what is)

Appreciating

Dream
“What might be?”

(What is the world calling for)
Envisioning Results

Design
“What should be--the ideal?”

Co-constructing

Destiny
“How to empower, learn,
and adjust/improvise?”

Sustaining

Appreciative Inquiry “4-D” Cycle

Affirmative

Topic Choice

 

Discovery
•Opportunity Context

•Positive Core

Dream
•Purpose
•Vision

Design
•Constitutional Propositions

Relationship & Organization

Destiny
•People/Members 

•Structures
•Practices

AI “4-D” Cycle: Typical Summit

Summit 

Topic

 
 

ภาพที� 15 กระบวนการ 4-D cycles of Appreciative Inquiry 
 

 กระบวนการ 4-D cycles of AI ประกอบดว้ย 
   Discover คอื การคน้หาและคน้พบเพื�อการชื�นชมยนิดแีละใหคุ้ณคา่ กบัสิ�งดีๆ ที�พวก
เราม ีในหน่วยงานหรอืองคก์าร และ ความสาํเรจ็ที�พวกเราทาํไดแ้ลว้ อยา่งจรงิจงัและจรงิใจ 
   Dream คอื การรว่มกนั “ฝนั” วา่ พวกเรา ตอ้งการที�จะไดห้รอืเป็นอะไร ในอนาคต 
   Design คอื การชว่ยกนัออกแบบ แนวทางและวธิกีารที�สรา้งสรรคแ์ละทาํไดจ้รงิ ให้
พวกเราบรรลุ Dream นั $น (Determining What Should Be: How can we move from 
where we are now to this vision of the future that we have created? How can we put 
the ideas into practice? Who will be involved?) 
   Deliver (or Destiny) คอื การชว่ยกนั “ทาํ” ใหบ้รรลุความฝนัของพวกเรา ดว้ยการ
เสรมิสรา้งพลงัใหแ้ต่ละคนสามารถลงมอืปฏบิตัติามที�ตนปรารถนาไดด้ว้ยตนเอง (Innovating 
What Will Be, in this phase, practical strategies or projects are put into practice and 
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space created for ideas to flow and develop. There is an emphasis on empowering 
and encouraging people to take action and carry forward their own ideas) 
 ขั bนตอนที� 3. ถอดบทเรยีน (Lession learned) จากผลการดาํเนินงาน ของงานที�
หน่วยงานหรอืองคก์าร ของพวกเรา ทาํไวใ้นอดตี ในระยะแรกๆ แนะนําใหนํ้าผลงานที�
ประสบความสาํเรจ็ มาถอดบทเรยีนก่อน โดยนําผลงานที�มลีกัษณะเป็น R2R แท ้และ ด ีที�
ครบถว้นทั $ง 5 ประการ มา “เขยีน” เป็นผลงานวจิยั 
 แบบการวจิยั  (Research Design) ของ R2R แท ้และ ด ีนั $น เป็นการวจิยัพฒันาเชงิ
ทดลอง (Experimental Development Research: EDR) คอื การทาํวจิยั ดว้ยการทาํงาน
อยา่งเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ั $งหลายที�มอียู ่ ทั $งที�ไดร้บัจากการทาํวจิยั และจากการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ เพื�อการรเิริ�มสรา้งสรรค ์ หรอื การพฒันาผลติภณัฑ ์ / กระบวนการผลติ หรอื 
กระบวนการทาํงาน ใหม่ๆ  ในการนี$ ผูเ้ขยีนไดพ้ฒันาแบบการวจิยันี$มาจาก Research and 
Development for Continuous and Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI 
ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาการบรหิารโรงพยาบาล 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ที�พฒันามาตั $งแต่ พ.ศ.2530 อยา่งต่อเนื�อง โดย
ใชค้วามหมาย (Definition) ตามที� Australian Bureau of Statistics: ABS ซึ�งเป็นหน่วยงาน
หลกัดา้นสถติแิละขอ้มลูทางวชิาการของประเทศออสเตรเลยี ที�ไดใ้หค้วามหมายของ 
Experimental Development Research ไวว้า่ …The systematic work using existing 
knowledge gained from research or practical experience for the purpose of creating 
new or improved products / processes 
 การเขยีน ”ผลงานวจิยั” จากผลงานที�มลีกัษณะเป็น R2R แทแ้ละดนีั $น ในเรื�องแรกที�ทาํ 
จะใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน – 1 ปี โดยดาํเนินการ ในแต่ละเรื�อง ดงันี$ 
 1. เขยีนสาระสาํคญั ของผลงานวจิยั เพื�อตรวจสอบเนื$อหา และ จุดเดน่ 
 2. จดัทาํ Slide presentation เพื�อนําเสนอผลงานวจิยัในที�ประชุมวชิาการของ
หน่วยงาน เพื�อตรวจสอบความครบถว้นของเนื$อหา ตามหลกัวชิาการดา้นการวจิยั 
 3. นําเสนอผลงานวจิยัในที�ประชุมวชิาการ นอกหน่วยงาน เพื�อรบัฟงัความคดิเหน็จาก
ผูท้รงคุณวุฒทิี�หลากหลาย ทั $งในผลงานวจิยัที�ไป Present และ ผลงานวจิยัที�คนอื�นนําเสนอ 
 4. นําขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒทิั $งหลาย ที�ไดร้บัจากการนําเสนอ
ผลงานวจิยัในที�ประชุมวชิาการ มาปรบัปรุงสาระสาํคญั ของผลงานวจิยั ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 
และ มคีุณภาพทางวชิาการ มากขึ$น แลว้จดัทาํ นิพนธต์น้ฉบบั (Original article) เพื�อลง
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ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ โดยตอ้งจดัทาํนิพนธต์น้ฉบบั ตามขอ้แนะนํา/คาํแนะนํา ผู้
นิพนธ ์ของวารสารนั $น อยา่งเครง่ครดั  
 5. ปรบัปรุง/แกไ้ข นิพนธต์น้ฉบบั ตามขอ้แนะนําผูป้ระเมนิ (Readers/Reviewers) 
ของวารสารนั $น และจากบรรณาธกิาร จนเสรจ็สมบรูณ์ และไดร้บัการลงตพีมิพ ์ (Accept) ใน
วารสาร  
  ถา้ไมไ่ดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสาร (Reject) อยา่เพิ�งทอ้ถอย ถา้มั �นใจวา่ผลงานนั $น 
เป็น R2R แทแ้ละดจีรงิๆ ใหป้รบัปรุง/แกไ้ข เพื�อขอลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการฉบบัอื�น 
โดยตอ้งจดัทาํนิพนธต์น้ฉบบัใหม ่ตามขอ้แนะนํา/คาํแนะนํา ผูนิ้พนธ ์ของวารสารนั $นๆ อยา่ง
เครง่ครดัเชน่กนั จนไดร้บัการลงตพีมิพ ์
 เวลาที�ใชใ้นการจดัทาํผลงานวจิยันั $น จะใชม้ากในขั $นตอนการลงตพีมิพใ์นวารสาร ซึ�ง
อยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุมของผูว้จิยั จงึขอเสนอใหล้งตพีมิพ ์ ใน “หนงัสอืรายงาน
ผลงานวจิยัประจาํปี” ของหน่วยงาน/องคก์าร ซึ�งสามารถจดัทาํไดเ้อง ทุกปี 
 ขั bนตอนที� 4. เขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลงานที�มลีกัษณะเป็น R2R แทแ้ละด ีเรื�องต่อมา 
โดยเรื�องที� 2 จะใชเ้วลาลดลงครึ�งหนึ�งเหลอืเพยีงประมาณ 3-6 เดอืน และ เรื�องที� 3 กจ็ะใช้
เวลาลดลงไปอกี โดยดาํเนินการ เชน่เดยีวกบัเรื�องแรก 
  เมื�อไดเ้ขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลงานที�มลีกัษณะเป็น R2R แทแ้ละด ี มาอยา่งต่อเนื�อง
จนถงึเรื�องที� 5 จะใชเ้วลาในการทาํแต่ละเรื�องเพยีงประมาณ 2-3 เดอืน จะถอืไดว้า่ ผูน้ั $นเป็น
ผูนํ้า R2R (R2R Leader) 
 ขั bนตอนที� 5. เขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลงานที�มลีกัษณะเป็น R2R แทแ้ละด ี ดว้ย
ภาษาสากล เชน่ ภาษาองักฤษ เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิ ซึ�งจะพฒันาสู ่
R2E 
 ขั bนตอนที� 6. เขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลการดาํเนินงานของงานตามภารกจิ ที�มี
ลกัษณะเป็น R2R แทแ้ต่ยงัไมด่ ี เชน่ ยงัไมเ่กดิการพฒันา ยงัมจีุดอ่อนมากมาย ยงัขาด
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ ดว้ยการวเิคราะหค์วามไมส่าํเรจ็ในประเดน็ต่างๆ ซึ�งมกัจะมปีระโยชน์
มากกวา่ผลงานที�สาํเรจ็ แต่ไมค่อ่ยมผีูเ้ขยีนผลงานวจิยัในลกัษณะนี$ เนื�องจากเขยีนยาก ไม่
คอ่ยมแีรงบนัดาลใจ ขาดแรงจงูใจใหเ้ขยีน และไมค่อ่ยมเีวทใีหนํ้าเสนอ 
 ขั bนตอนที� 7. จดัทาํโครงการพฒันางานวจิยัจากงานประจาํ/งานตามภารกจิหลกั อยา่ง
ต่อเนื�อง โดยจดัทาํเป็น Research Proposal เพื�อขอใบรบัรองจรยิธรรมการทาํวจิยัในมนุษย ์
(Etical Certificate: EC) เพื�อคุม้ครองสทิธขิองกลุม่ตวัอยา่ง ที�เป็นมาตรฐานสากล โดยเริ�ม
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จากงานตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน แลว้ขยายไปจนครอบคลุมทุกงานขององคก์าร ใน
การนี$ เสนอใหอ้งคก์าร เป็นผูข้อ EC ไมค่วรใหผู้ป้ฏบิตังิานแต่ละคน ตอ้งมภีาระเป็นผูข้อ 
 ในขั $นที� 7. นี$ สามารถเขยีนผลงานวจิยั ในแต่ละงานไดปี้ละไมน้่อยกวา่ 1 เรื�อง (Paper) 
ทุกปี ซึ�งทุกหน่วยงาน/องคก์าร สามารถจดัทาํได ้ โดยไมยุ่ง่ยากมาก ดว้ยการพฒันาใหเ้กดิ 
“ระบบและกลไก” (System and Mechanism) ที�ชดัเจน และ เอื$ออาํนวย พรอ้มทั $งมกีาร
ดาํเนินงานอยา่งจรงิจงั เขม้แขง็ และ ต่อเนื�อง ซึ�งจะนําไปสู ่การพฒันา R2R2E ที�ย ั �งยนื 
 

กิจกรรมและระยะเวลา ในการดาํเนินงาน R2R2E โดยองคก์าร 
  ม ี8 กจิกรรมที�สาํคญั ใน 5 ปีแรก ใหเ้ป็นรากฐานที�ม ั �นคงในการดาํเนินงาน R2R2E คอื 
 1. การกําหนดเป็นนโยบายจากผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์าร ใหทุ้กๆหน่วยงานมกีาร
ทาํงานตามภารกจิของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ที�ชดัเจน เอื$อต่อการปฏบิตั ิ และ 
เหมาะสมกบัองคก์าร พรอ้มทั $งกําหนดมาตรการประกอบนโยบายที�เขม้แขง็ ที�สามารถ
ก่อใหเ้กดิความแตกต่างที�ชดัเจน ระหวา่งผูท้ี�ทาํกบัผูท้ี�ไมท่าํ และ ระหวา่งผูท้ี�ทาํไดด้กีบัผูท้ี�
ทาํแต่ไมด่ ี โดยมแีรงจงูใจใหม้กีารดาํเนินงานในการทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ ที�ต่อเนื�องและมากพอ ทั $งแรงจงูใจทางบวก ที�ชว่ยจงูใจ ใหข้วญักําลงัใจ ใหร้างวลั 
และ แรงจงูใจทางลบ ที�ก่อใหเ้กดิพลงัที�จะทาํเพื�อแขง่ขนักบัคนที�ทาํ อยา่งไมเ่ครยีดจนเกนิไป
และยงัคงมคีวามสุขอยู ่
 2. การกําหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของการทาํงานตามภารกจิให้
เป็นผลงานทางวชิาการ ใหช้ดัเจนแน่นอน โดยควรเป็น “หน่วยงานระดบัสงู” ขององคก์าร 
เชน่ สาํนกัพฒันา สาํนกัวชิาการ ฯลฯ 
 3. การสรรหาบุคคลผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของการทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ ที�มคีุณสมบตัทิี�พงึประสงคต์ามสิ�งสาํคญัของ R2R2E ขอ้ 4 ที�ไดก้ลา่ว
มาแลว้ ที�ครบถว้นมากที�สุด แลว้ชว่ยบุคคลผูน้ั $น ในการสรรหาผูร้ว่มงาน เพื�อจดัตั $งเป็น 
“ทมีงานผูร้บัผดิชอบ” อยา่งเป็นทางการ โดยกําหนดบทบาทหน้าที�ที�ชดัเจน รวมทั $งให้
อาํนาจในการดาํเนินงาน R2R2E นี$ อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
 4. การสง่เสรมิสนบัสนุนทมีงานผูร้บัผดิชอบ ใหร้ว่มกนัจดัทาํ “โครงการ” พฒันาการ
ทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ขององคก์าร โดยเป็นโครงการต่อเนื�องที�ใช้
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี โดยใหส้อดรบักบัแผนพฒันาองคก์ารในระยะยาว ในการนี$ KPI 
ตวัหนึ�งที�ตอ้งกําหนด คอื อตัราผลงานทางวชิาการ ต่อจาํนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
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 โครงการพฒันาการทาํงานตามภารกจิ ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการขององคก์ารนี$  
สามารถแบง่เป็น 4 ระยะ คอื 
  ระยะที� 1 การสรา้งตวัแบบ (Role Model) ของการดาํเนินงานทาํงานตามภารกจิให้
เป็นผลงานทางวชิาการ ที�ชดัเจน ปฏบิตัไิด ้ เหมาะสมกบัองคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู 
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 ตวัแบบของผลงานทางวชิาการ (บทความ เรื�องเลา่ Case study นวต 
กรรม วจิยั คูม่อื/หนงัสอื/ตํารา) ในแต่ละหน่วยงานหลกัขององคก์าร โดยเน้นที�ผลงานวจิยั  
  ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี 
  ระยะที� 2 การขยายผลจากตวัแบบ (Role Model Expansion) ของการดาํเนินงาน
ทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ โดยการใหต้วัแบบเป็นพี�เลี$ยงในการขยายผล
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ในอตัราสว่น 1 ตวัแบบ ต่อ 5 หน่วยงาน ใหค้รอบคลุมไมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 50 ของหน่วยงานทั $งหมดขององคก์าร 
  ใชเ้วลาอกีประมาณ 1 ปี 
  ระยะที� 3 การขยายผลทั �วทั $งองคก์าร ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์าร มผีลงานทาง
วชิาการครบทั $ง 3 ดา้น เป็นอยา่งน้อย คอื บทความ กรณีศกึษา และ งานวจิยั ที�ชดัเจน และ
มกีารพฒันาคุณภาพของผลงานทางวชิาการใหด้ยีิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง 
  ใชเ้วลาอกีประมาณ 1 ปี 
  ระยะที� 4 การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improvement) ดว้ยการผสมผสาน
การทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนี$ เขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงานปกตขิอง
แต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดเป้าหมายที�ชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด ้ มุง่สูก่ารให ้ “ทุกคน” 
ขององคก์าร ทาํงานตามภารกจิของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 เรื�อง 
  ใชเ้วลาอกีประมาณ 2 ปี 
 5. ทมีงานผูร้บัผดิชอบ รว่มกนั จดัทาํ “ระบบงาน” ของการดาํเนินงานทาํงานตาม
ภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจนเอื$อต่อการปฏบิตั ิ เหมาะสม
กบัองคก์าร และ พฒันาใหม้คีุณภาพ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพ สงูยิ�งๆขึ$น ตลอดไป 
 6. จดัใหม้กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการทาํงานตามภารกจิ
ของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ในสถานการณ์จรงิ ดว้ยการจดัหาวทิยากรที�มคีวามรู้
ความสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู และสามารถมาใหก้ารอบรมที�ต่อเนื�อง ไดน้าน
เพยีงพอ จนองคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
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 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการทาํงานตามภารกจิของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
ในสถานการณ์จรงินี$ ในระยะแรก จาํเป็นตอ้งอาศยัวทิยากรที�มคีวามรูค้วามสามารถและมี
ทกัษะประสบการณ์สงูจากภายนอกองคก์าร แต่ในขณะที�มกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารนั $น 
ทมีงานผูร้บัผดิชอบขององคก์าร จะตอ้งมาเรยีนรูห้ลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ต่างๆ เพื�อให้
องคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง อยา่งมั �นใจและมปีระสทิธภิาพสงู ภายในเวลาไม่
เกนิ 2 ปี โดยอาจเชญิวทิยากรภายนอกที�มคีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู
มา “กระตุน้ (Booster)” เป็นครั $งคราว ตามความเหมาะสม 
 7. จดัเวทใีหม้กีารนําผลงานทางวชิาการจากงานตามภารกจินี$ มาเผยแพรท่ั $งใน
องคก์าร และ นอกองคก์าร ทั $งการนําเสนอ (Presentation) และ การจดัพมิพเ์ผยแพร ่ “เป็น
ประจาํ” อยา่งเหมาะสม กวา้งขวาง และ มปีระสทิธภิาพสงู  
 8. สนบัสนุน และ สง่เสรมิ การทาํงานตามภารกจิของบุคลากรทุกคน ใหเ้ป็นผลงาน
ทางวชิาการ อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเนื�อง ตลอดไป จนเป็นคา่นิยมรว่ม 
(Common Value) หรอื วฒันธรรมขององคก์าร (Organization Culture) อยา่งแทจ้รงิ  
 

Tip ของการทาํ R2R2E โดยองคก์าร 
 1. ใชห้ลกัการสาํคญั 7 ประการ ของ R2R2E ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 2. ใช ้ R2R2E เป็นกลยทุธห์ลกัขององคก์าร โดยเริ�มตน้จากงานหลกัของแต่ละ
หน่วยงาน ที�บุคลากรของหน่วยงานนั $นๆชอบ ทาํไดด้ ี และ มคีวามภาคภมูใิจในผลการ
ดาํเนินงานชว่ง 3-5 ปีที�ผา่นมา และ ยงัทาํอยูใ่นปจัจุบนั อยา่งมคีวามสุข 
 3. ตอ้งทาํใหผู้ท้าํ มคีวามรูส้กึวา่ เป็นเรื�องที� “ไมย่าก และ ไมยุ่ง่ยาก” เป็นเรื�องที�คนดีๆ  
คนมคีุณภาพ คนที�ตั $งใจทาํงาน คนที�เสยีสละทุม่เทใหก้บัการทาํงาน ทาํอยูเ่ป็นประจาํ ดงันั $น 
“ตอ้ง” ไมเ่น้นความถูกตอ้งและความครบถว้นของวทิยาการวจิยั (Research Methodology) 
ในระยะแรกๆ โดยคอ่ยๆเพิ�มความถูกตอ้งและความครบถว้นของ Research Methodology 
ใหม้มีากขึ$นทลีะน้อยๆ ในการทาํผลงานวจิยัครั $งต่อๆมา 
 4. ตอ้งมผีูช้ว่ยในการ “เขยีนผลงานวจิยั” ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ที�มคีวามรู้
ความสามารถ มทีกัษะประสบการณ์สงู และ มคีวามเขา้ใจในกระบวนการและวธิกีาร ของ
การทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นอยา่งด ี และ ตอ้งสามารถจดัสรรเวลา
ใหก้บัการดาํเนินงานนี$ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ทนัเวลา และ ทนัใจ ซึ�งถา้ไดผู้นํ้าดา้น R2R ที�ผา่น
ขั $นที� 4 ของการเขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลงาน R2R แทแ้ละด ี ของตนเองมาอยา่งต่อเนื�อง
แลว้ จะดมีาก 
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 5. ถา้ตอ้งการผลงานวจิยัที�มคีุณภาพสงู ตอ้งออกแบบการวจิยั (Research Design) 
เป็นแบบที�มกีลุม่ควบคุม (Control Group) หรอื แบบวดัผลก่อน-หลงั การทดลอง หลายครั $ง 
(Time Series Design) ดว้ยการทาํมาอยา่งต่อเนื�อง ตั $งแต่ 3 ปี ขึ$นไป 
 6. ตอ้งผสมผสานการทาํ R2R2E นี$ เขา้ไปในกระบวนการพฒันางานและการพฒันา
คนของแต่ละหน่วยงาน/องคก์าร อยา่งกลมกลนื ใหก้ลุม่ผูป้ฏบิตังิานผูท้ําวจิยั เกดิความรูส้กึ
วา่ การที�ตอ้งทาํงานเพิ�มขึ$นบา้งเพยีงไมม่ากนกัเชน่นี$ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทั $งต่อทั $งตนเอง 
ต่อหน่วยงาน ต่อองคก์าร ต่อประชาชน/ผูม้ารบับรกิาร และ ต่อประเทศชาต ิ อยา่งมหาศาล 
ชดัเจน คุม้คา่ และน่าภาคภมูใิจ เป็นอยา่งยิ�ง  
 7. ตอ้งปลกูฝงัแนวคดิและการปฏบิตั ิ ของการทาํ R2R2E นี$ เขา้ไปในกระบวนการ
ปฏบิตังิานของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงาน จนเป็นกจิวตัรหรอืงานประจาํ ของบุคลากรทุกคน
ขององคก์าร อยา่งกลมกลนื เหมาะสม และ ต่อเนื�อง จนเป็น “วฒันธรรมขององคก์าร” 
(Organization Culture) ที�ทุกๆคนขององคก์ารยดึถอืปฏบิตั ิอยา่งภาคภูมใิจตลอดเวลา  
 

วิธีการ ในการเขียน “ผลงาน”  R2R2E เรื�องแรก 
 การเขยีนผลงาน R2R2E เรื�องแรก เป็นสิ�งที�ยากมาก เนื�องจากผูเ้ขยีนยงัไมเ่คยทาํมา
ก่อน ขอนําเสนอแนวทางและวธิกีาร ในกรณีที�ทาํโดยองคก์ารใหก้ารสนบัสนุน ประกอบดว้ย
กจิกรรมและขั $นตอน ในการดาํเนินงานที�สาํคญั 4 ประการ คอื 
 1. จดัทาํโครงการพฒันาการเขยีนผลงานวจิยั เพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื 

ขององคก์าร (R2R2E) ใหล้ะเอยีดและชดัเจน ทั $งกจิกรรม ชว่งเวลา และ ระยะเวลา โดยใช้
วทิยากรที�มคีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู ที�สามารถมาใหก้ารอบรมที�
ต่อเนื�องไดน้านเพยีงพอ จนองคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 2. สรา้งและพฒันาตวัแบบ (Role Model) ของการเขยีนผลงานวจิยั เพื�อพฒันางาน
อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร โดยดาํเนินการอยา่งเป็นขั $นตอน ดงันี$ 
  2.1  จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการเขยีนผลงานวจิยัเพื�อ
พฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร โดยคดัเลอืก “ทมีงาน” ของหน่วยงานที�มี
ผลงานในการพฒันางานของตนที�ชดัเจนในชว่ง 3-5 ปีที�ผา่นมา และยงัทาํต่อเนื�องมาจนถงึ
ปจัจุบนั จาํนวน 5–8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2-3 คน ใชเ้วลาในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เป็นระยะๆ รวม 5 วนัอบรม ใชเ้วลาในการดาํเนินงานประมาณ 4-5 เดอืน ดงันี$ 
  วนัอบรมที� 1 ในชว่งเชา้ จดับรรยายแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงาน
ตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-3 ชั �วโมง โดยเน้นสิ�งที�อยูใ่กล้
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ตวัของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มยกตวัอยา่งผลงานจรงิที�ชดัเจนและดไูมยุ่ง่ยากในการดาํเนินงาน 
การบรรยายชว่งเชา้นี$ สามารถจดัเป็นการบรรยายใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทั �วไป ทั $งบุคลากร
ภายในองคก์าร และ บุคคลภายนอกองคก์าร 
  ในชว่งสายๆ และ ชว่งบ่าย จะจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) การเขยีน
ผลงานวจิยั จากผลงานดีๆ  ที�ไดท้าํมาแลว้นานกวา่ 1 ปี (ดว้ย SOAR technique) และฝึกหดั
การทาํ Slide เพื�อนําเสนอผลงานวจิยั แบบ Oral Presentation 10-12 นาท ี ในเวทวีชิาการ 
ประมาณเรื�องละ 20 Slides แลว้มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่ละทมีงานไปปรบัแต่งใหส้มบรูณ์ขึ$น 
และ เตรยีมการนําเสนอความกา้วหน้า ในวนั/ครั $ง ต่อไป 
   ในตอนทา้ยของวนันี$ จะเปิดใหม้กีารอภปิราย ซกัถาม เพิ�มความเขา้ใจ และ คณะ
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม ผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรม และ วทิยากร จะชว่ยกนัสรุปการเรยีนรู ้ และ การ
ทาํการบา้น ดว้ยการจดัชุมชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) จากผูเ้ขา้ฝึกอบรม 2-3 ทมีงาน ต่อกลุม่ ตาม
ความเหมาะสมดว้ยความสมคัรใจ เพื�อ “ชว่ยกนั”ปรบัแต่งและพฒันาผลงานของแต่ละทมีงาน
ใหส้มบรูณ์ยิ�งๆขึ$น และ เตรยีมนําเสนอผลงาน ในที�ประชุม ใหเ้กดิความมั �นใจ 
  วนัอบรมที� 2 (หา่งจากวนัอบรมที� 1 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ
ความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน เพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละแบง่ปนัประสบการณ์ซึ�งกนั
และกนั แลว้นําเสนอ Oral Presentation ผูเ้ขา้ฝึกอบรม เรื�องละ 10-12 นาท ีซกัถาม 3 นาท ี
โดยประยกุตเ์ทคนิคของ Knowledge Sharing: KS, เรื�องเลา่เรา้พลงั (Dialogue) และการ
วพิากษ์เชงิเสรมิพลงั (Empowerment Commentation) ในการนําเสนอนี$ หลายคนอาจเป็น
การนําเสนอ “ครั $งแรก” ในชวีติ จงึควรชว่ยใหเ้ขาเกดิกําลงัใจ และ เกดิความภาคภมูใิจ ใน
การนําเสนอผลงานวชิาการครั $งนี$ และ เกดิแรงบนัดาลใจที�จะพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้
ความสามารถเพิ�มขึ$นโดยสามารถพฒันาต่อไปเป็น Paper ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได ้
จากผลงานของเอง อยา่งมั �นใจและสุขใจ จงึ “ตอ้ง”ไมเ่คร่งครดัเรื�อง Research Methodology
เน้นการผอ่นคลายอยา่งสนุกสนาน ความจรงิ ประโยชน์ต่อผูป้ว่ย/ประชาชน/ผูร้บับรกิาร และ 
ตอ้งไมม่กีารตําหนิผูนํ้าเสนอ ดว้ยการสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูร้ว่มกนัในหมูผู่นํ้าเสนอและผูฟ้งั 
  ชว่งบา่ย นําเสนอ Oral Presentation ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมต่อ จนครบทุกกลุม่ ถา้มี
จาํนวนกลุม่มาก สามารถจดัหอ้งนําเสนอเพิ�ม หรอื จดัวนันําเสนอเพิ�ม ในตอนทา้ยของวนันี$ 
กจ็ะเปิดใหม้กีารอภปิราย ซกัถาม เพิ�มความเขา้ใจ เชน่กนั และ มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่ละ
กลุม่/ทมีงาน ไปปรบัแต่งใหส้มบรูณ์ขึ$น และ เตรยีมจดัทาํ “บทคดัยอ่ (Abstract)” ของ
ผลงานวจิยั เพื�อสง่ไปขอนําเสนอในการประชุมวชิาการ ตามขอ้กําหนด คาํแนะนํา และ 
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แบบฟอรม์ ของผูจ้ดัการประชุมวชิาการเวทนีั $น อาทเิชน่ การประชุมวชิาการประจาํปีของ
กระทรวงสาธารณสุข ที�จดัโดยสาํนกัวชิาการ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 
ในการนี$ ชุมชนนกัปฏบิตั ิ (CoP) ที�ไดจ้ดัตั $งและพฒันาไว ้ สามารถมาชว่ยเสรมิการพฒันา
ผลงานของแต่ละทมีงานใหส้มบรูณ์ยิ�งๆขึ$น และ เตรยีมนําเสนอผลงานในวนัอบรมครั $งต่อไป 
  วนัอบรมที� 3 (ควรหา่งจากวนัอบรมที� 2 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ 
Abstract ผลงานวจิยัของแต่ละทมีงานในที�ประชุมใหญ่ ทมีละประมาณ 5 นาท ี ดว้ย
บรรยากาศเชงิวชิาการ ที�สรา้งสรรคแ์ละใหกํ้าลงัใจ แลว้ชว่ยกนั “ถอดบทเรยีน” ของแต่ละ
ทมีงาน เพื�อการเรยีนรูร้ว่มกนั และ นํามาประยกุตใ์นการพฒันางานของตน งานของ
หน่วยงาน และ การพฒันาตนเองของคณะผูว้จิยัทุกกลุม่ 
  ในชว่งบา่ย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีนผลงานวจิยัเพื�อการลงตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการ โดยการทาํงานเป็นทมี ดว้ยความชว่ยเหลอืของวทิยากร และการสง่เสรมิ
สนบัสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืจากทมีผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรม ทั $งการศกึษาคน้ควา้ทบทวน
วรรณกรรม (Literature Reviews) และ ชว่ยกนัจดัทาํ Version ที� 1 ของ “นิพนธต์น้ฉบบั 
(Original Article / Manuscript)” เพื�อการลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ แลว้นํามาแลกเปลี�ยน
เพื�อการเรยีนรูร้ว่มกนั และ นํามาประยกุตใ์นการพฒันาผลงานวจิยัของตน แลว้ให ้
“การบา้น” ไปปรบัปรุงใหส้มบรูณ์ขึ$น และ เตรยีมการนําเสนอ ในวนัอบรมครั $งต่อไป 
  วนัอบรมที� 4 (หา่งจากวนัอบรมที� 3 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ
ความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้ใหแ้ต่ละ CoP คดัเลอืกผลงานเดน่ของแต่ละกลุม่มา
นําเสนอผลงาน ต่อที�ประชุมใหญ่ เรื�องละประมาณ 15 นาท ี ช่วยกนัปรบัแต่งผลงานของแต่
ละเรื�อง เป็น Version ที� 2 ของ Original Article และ ถอืเป็นตวัอยา่งที�ด ี(Good example) 
ที�จะเป็นแบบอยา่งเบื$องตน้ใหก้บัเรื�องอื�นๆต่อไป  
   ในชว่งบา่ย นําเสนอผลงานนิพนธต์น้ฉบบั(ต่อ) จนครบทุกเรื�อง ถา้มจีาํนวนเรื�อง
มาก สามารถจดัหอ้งนําเสนอเพิ�ม หรอื จดัวนันําเสนอเพิ�ม ในตอนทา้ยของวนันี$ กจ็ะเปิดใหม้ี
การอภปิราย ซกัถาม เพิ�มความเขา้ใจ เชน่กนั และ มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่ละกลุม่/ทมีงาน 
ไปดาํเนินการ ตามสถานะของกลุม่/ทมีงาน ตน คอื 
   1.) ถา้จดัทาํ Original Article ไดแ้ลว้ ใหท้มีงาน ไปหา “ทมีงานของ
หน่วยงานอื�น” ที�มผีลงานในการพฒันางานของตนที�ชดัเจนในชว่ง 3-5 ปีที�ผา่นมา และยงัทาํ
ต่อเนื�องมาจนถงึปจัจุบนั แลว้ไปชว่ยเป็นพี�เลี$ยง ในการชว่ย “เขยีน”ผลงานวจิยัเพื�อนําเสนอ
ในที�ประชุมใหญ่ขององคก์าร หรอืในเวทวีชิาการอื�นๆ ใหก้บัทมีงานนั $น แลว้เตรยีมนําเสนอ
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ผลงานวจิยันั $น ในวนัอบรมครั $งต่อไป หรอื จดัทาํ ผลงาน R2R2E เรื�องที� 2 ของตน เพื�อ
นําเสนอผลงานวจิยันั $น ในวนัอบรมครั $งต่อไป 
   2.) ถา้ยงัจดัทาํ Original Article ไมไ่ด ้หรอื ยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย ใหท้มีงาน 
ไปจดัทาํเพิ�มเตมิ แลว้รายงานความกา้วหน้า ในวนัอบรมครั $งต่อไป พรอ้ม “แผน” ในการ
พฒันาในระยะต่อไปดว้ย ในทาํนองเดยีวกนักบัขอ้ 1.) 
   3.) เตรยีมสรุปการเรยีนรู ้ และสิ�งที�ไดร้บัจากการดาํเนินงานที�ทาํมาตั $งแต่วนั
อบรมที� 1 เพื�อนํามาแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้นั และนําไปสูก่ารพฒันางาน/หน่วยงาน อยา่งยั �งยนื 
ดว้ย R2R2E ในชว่งต่อไป ของระยะที� 1 
  วนัอบรมที� 5 (หา่งจากวนัอบรมที� 4 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ แต่ละทมี 
นําเสนอความกา้วหน้าของตน ทั $งความกา้วหน้าของการ “ตพีมิพ”์ นิพนธต์น้ฉบบัใน
วารสารวชิาการ และ ความกา้วหน้าของการเป็น “พี�เลี$ยง” ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยัเพื�อ
นําเสนอผลงานวจิยัใหก้บัทมีงานของหน่วยงานอื�น หรอื การจดัทาํผลงาน R2R2E เรื�องที� 
2,3,4,5 ของทมีงานตนเอง หรอื การขยายเครอืขา่ยไปชว่ยงาน/หน่วยงาน อื�นๆ ทั $งใน
องคก์าร และนอกองคก์าร แลว้ชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของพวกเราในแต่ละทมีงาน เพื�อการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และการเรยีนรูร้ว่มกนั อยา่งสรา้งสรรค ์ ดว้ยกระบวนการ KM ที�
ครบวงจร และเปี�ยมดว้ยความสุข 
  ในชว่งบา่ย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการพฒันาการทาํวจิยัเพื�อพฒันางาน
อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร (R2R2E) นี$ ใหด้ ี เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มาก
ขึ$น ในการดาํเนินงานชว่งต่อไป และ สรุป ตวัแบบ (Role Model) ของการทาํวจิยัเพื�อพฒันา
งานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร ที�ไดด้ําเนินการมา 4-5 เดอืนแลว้ ทั $งในแต่ละ
ทมีงาน แต่ละเรื�องที�เขยีนผลงานวจิยั และ ในภาพรวมขององคก์าร โดยเป็นตวัแบบที�
สามารถทาํไดจ้รงิแลว้ ซึ�งจะเป็นตวัอยา่งที�ด ีใหก้บัหน่วยงาน/องคก์ารอื�นๆ ต่อไป 
   บทเรยีน (Lession learned) ที�ไดจ้ากการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ (KS) และแบง่ปนั
ประสบการณ์ซึ�งกนัและกนั ดว้ยกระบวนการ KM ที�ครบวงจร แลว้ชว่ยกนัถอดบทเรยีน ที�
เกดิจากการที�ไดม้กีารรว่มมอืรว่มใจกนัดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ตั $งแต่วนัอบรมที� 1 
มาจนถงึ วนัอบรมที� 5 รวมทั $งสิ�งที�ไดร้ว่มมอืรว่มใจกนัดาํเนินการในพื$นที�จรงินอกหอ้งอบรม 
ตลอดระยะเวลา 4-5 เดอืน ที�ผา่นมา ที�ไดช้ว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัทาํ ชว่ยกนัเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์
ปรบัปรุงพฒันา และ ชว่ยกนัแกไ้ขปญัหา อยา่งต่อเนื�อง จนถงึปจัจุบนั แลว้ชว่ยกนัจดัทาํเป็น 
Explicit Knowledge ที�เป็น “ความรูจ้รงิ” คอื ความรูท้ี�เกดิขึ$นจากการ “ทาํ” ดว้ยตนเอง 
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หลายครั $ง จนเกดิเป็น Skills ซึ�งหมายถงึ เกดิความเชี�ยวชาญชาํนาญอยา่งแทจ้รงิ ในการทาํ
สิ�งนั $น ซึ�ง Explicit Knowledge เหลา่นี$ คอื สิ�งที�เรยีกวา่ Knowledge Asset: KA หรอื ขมุ/
แหลง่ ความรู ้ในกระบวนการ KM นั �นเอง  
  Explicit Knowledge ที�คาดหวงัหรอืตั $งใจจะใหไ้ดร้บัในวนัอบรมที� 5 ชว่งบา่ย คอื 
   1.) ตวัแบบ (Role Model) ของการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและ
ยั �งยนืขององคก์าร ที�สามารถทาํไดจ้รงิ และ สามารถนําไปใชใ้นองคก์ารอื�นๆ ไดโ้ดยสะดวก 
อยา่งมั �นใจ พรอ้มคาํแนะนําหรอืคาํอธบิายที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิ ที�เน้นการป้องกนัปญัหาที�
อาจเกดิขึ$น ทั $ง Primary Prevention, Secondary Prevention, และ Thirtiary Prevention 
และ วธิกีาร “แกป้ญัหา”ที�ถูกตอ้ง เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และ ครบวงจร 
   2.) ตวัอยา่ง (Example) ของโครงการพฒันาการทําวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่ง
ต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร (R2R2E) ที�ละเอยีดและชดัเจน ทั $งกจิกรรม ชว่งเวลา และ 
ระยะเวลา ที�สามารถนําไปใชเ้ป็นตน้แบบเบื$องตน้ใหก้บัองคก์ารอื�นๆ ไดโ้ดยสะดวก ดว้ย
แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ C & D (Copy and Development) ที�หลายประเทศ
นํามาใช ้ อาทเิชน่ จนี เกาหล ี ฯลฯ แมจ้ะไมถู่กตอ้งตามกฎหมายระหวา่งประเทศ แต่ถา้เรา
เน้นการทาํ D (Development) ใหม้ากๆ คอื ปรบัปรุงพฒันา ใหด้กีวา่สิ�งที� Copy มา กจ็ะเกดิ
ประโยชน์ต่อมวลหมูม่นุษยชาตไิดม้ากกวา่ แต่ตอ้งใหเ้กยีรตแิละใหผ้ลประโยชน์ กบัผูพ้ฒันา
ตน้แบบดว้ยเสมอ 
   3.) แผนพฒันา (Development Plan) ในการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่ง
ต่อเนื�องและยั �งยนื ขององคก์าร ในอนาคต (5-10 ปี) 
   4.) ตวัอยา่งการปฏบิตัทิี�ด ี (Good Practice) ของผลงาน R2R2E ที�น่าชื�นชม
และเป็นแรงบนัดาลใจ ใหผู้อ้า่น/ผูม้าศกึษาเรยีนรู ้ เกดิความรูส้กึที�อยากนําไปเป็นตวัอยา่งใน
การประยกุต ์ขยายผล และ ต่อยอด ทั $งการเขยีนสาระสาํคญั Slide Presentation บทคดัยอ่ 
และ นิพนธต์น้ฉบบั ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ C & D เชน่เดยีวกนั 
  “การบา้น” ในการดาํเนินโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง
และยั �งยนืขององคก์าร ในชว่งต่อไป ของระยะที� 1 นี$ จนครบปี (อยา่งน้อยอกี 6 เดอืน) คอื 
   1.) การผลกัดนัใหนํ้าผลงานวจิยัของแต่ละทมีงาน ไปนําเสนอในเวทวีชิาการ
นอกหน่วยงาน ในระดบัจงัหวดัขึ$นไป อยา่งสงา่งาม มคีวามสุข และ ภาคภมูใิจ 
   2.) การชว่ยใหนํ้าผลงานวจิยัของแต่ละทมีงาน ไดร้บัการลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัเขต (กลุม่จงัหวดั) ขึ$นไป 
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   3.) การเขยีนผลงานวจิยัเรื�องที� 2 ของแต่ละทมีงาน 
   4.) การชว่ยใหท้มีงานของหน่วยงานอื�น พฒันาผลงานวจิยัของหน่วยงานจน
ไดไ้ปนําเสนอผลงานวจิยั และ ไดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
  เมื�อถงึตอนนี$ เรากจ็ะได ้ “ตวัแบบ” ของทมีงานในการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่ง
ต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร เราไมไ่ดค้าดหวงัวา่ “ทุกทมี” จะสามารถเป็นตวัแบบได้
ทั $งหมด แต่ถา้ไดถ้งึครึ�งหนึ�ง (50%) ของจาํนวนทมีงานที�เขา้ฝึกอบรมในครั $งแรกนี$ ที�
สามารถพฒันาเป็นตวัแบบได ้ กถ็อืวา่เป็นความสาํเรจ็ที�น่าภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิ�ง โดยจะมี
การเสรมิสรา้งตวัแบบเหลา่นี$ ใหส้ามารถทาํหน้าที�ในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 
และชว่ยขยายผลในการสรา้ง “ตวัแบบใหม่ๆ ” ใหม้มีากขึ$นเรื�อยๆ ในองคก์ารของพวกเรา 
  2.2 ถอดบทเรยีน ของการดาํเนินงานโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพื�อพฒันางาน
อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร เพื�อนําไปสูก่ารดาํเนินงานในปีต่อไป ใหม้คีุณภาพและมี
ประสทิธภิาพมากยิ�งๆขึ$น  
 3. นําผลการดาํเนินงานที�ไดท้าํมาอยา่งต่อเนื�อง มาเขยีนเป็นผลงานวชิาการของงาน
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Development: HRD) ขององคก์าร ในการ
ดาํเนินงานโครงการพฒันาการเขยีนผลงานวจิยั เพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื  
 4. ขยายผล และ ต่อยอด ในการดาํเนินงานโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพื�อพฒันา
งานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร ในปีต่อๆไป ตามแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ 
Principle of Utilizing อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การจดัทาํ Research 
Proposal ในการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร ที�จะนําไปสูก่าร
ขอใบรบัรองการทาํวจิยัในมนุษย ์ (Ethical Certificate: EC) ที�เป็นหลกัมาตรฐานของการทาํ
วจิยั ในยคุปจัจุบนั 
 

ตวัอย่างโครงการพฒันา R2R2E ขององคก์าร 
 

โครงการร่วม 
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

หลกัสตูร การพฒันางานตามภารกิจสู่การวิจยั ที�มีประสิทธิภาพสงู และยั �งยืน 
A Joint Project Development of Routine Tasks to High Efficiency & Sustainable Researches 

ระหว่าง 
โรงพยาบาล......................กบั หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ (ภาคพเิศษ) 

สาขาวชิาเอก การบรหิารโรงพยาบาล 
ภาควชิาบรหิารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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หลกัการและเหตุผล 
 R&D (Research and Development) เป็นกจิกรรมที�สําคญัขององคก์าร/หน่วยงานสมยัใหม ่ ที�
ตอ้งการเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ การพฒันางาน และ การแกป้ญัหา เป็นหนึ�งในกจิกรรม
หลกัขององคก์ารตาม BSC (Balanced Scorecard) ดา้นที� 4 คอื Learning and Growth ที�จะนําพา
องคก์าร สู่ความอยูร่อด อยา่งมั �นคง เจรญิรุ่งเรอืง และสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ยา่งมชียัชนะ วธิกีาร
ที�ไมยุ่ง่ยาก เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพสงู คอื การพฒันางานตามภารกจิใหเ้ป็นงานวจิยั (Routine to 
Research) ใชค้าํยอ่ว่า R2R ซึ�งเน้นที�การพฒันา (Development/Improvement) ใหง้านตามภารกจิ
ทั $งหลาย ที�เป็นงานหลกัขององคก์าร/หน่วยงาน “ดขีึ$น” ตลอดเวลา นําไปสู่ความเจรญิกา้วหน้าอย่าง
มั �นคงขององคก์าร 
 โรงพยาบาล........ ตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของ R2R จงึไดพ้ฒันาหลกัสตูร “การ
พฒันางานตามภารกจิสู่การวจิยัที�มปีระสทิธภิาพสงูและยั �งยนื” นี$ขึ$น เพื�อใหบุ้คลากรทั $งหลายของ
โรงพยาบาล........ ที�ไดเ้สยีสละ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ใหก้บัการทาํงาน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง สามารถนํา
หลกัการและกระบวนการ ของการวจิยั เขา้มาผสมผสานกบัการทํางานที�ทําอยูเ่ป็นประจาํ อย่างมี
ความสุขและม ี Productivity ที�ด ี ช่วยใหก้ารดําเนินงานของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงาน ของโรงพยาบาล 
สามารถพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเนื�องและยั �งยนื ตลอดไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพื�อสรา้ง ส่งเสรมิ และ พฒันา บุคลากร ทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาล........ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
ใหส้ามารถทําวจิยัในงานตามภารกจิของตน ไดอ้ยา่งมคีวามสุขและมปีระสทิธภิาพสูง ยิ�งๆขึ$น 
 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าอบรม 
 1. บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล................. (ระบุ).............. 
 2. ผูร้บัผดิชอบงานพฒันาและงานวจิยัของหน่วยงาน 
 3. ผูท้ี�มคีวามสนใจในงาน R2R และ งาน R2R2E  
 

สิ�งที�ขอให้ผูเ้ข้าอบรมเตรียมมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และผลงาน 
  สรปุไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 
 ส่วนที� 1. ผลงาน ที�ผูเ้ขา้อบรมไดท้าํมาเองกบัมอื ในช่วง 3-5 ปี ที�ผ่านมา ในลกัษณะ ดงันี$  
   1.1 ผลงานเด่น ที�ผูเ้ขา้อบรมไดท้าํมาเองกบัมอื ในช่วง 3-5 ปีที�ผ่านมา ผลงานนี$ เป็นที�
ประจกัษ์ของหน่วยเหนือ พวกเราและผูเ้กี�ยวขอ้ง ใหค้วามชื�นชมและยอมรบัว่าเป็นผลงานที�ดจีรงิๆ เช่น 
ไดร้บัรางวลัในระดบัต่างๆ เป็นตน้ หรอื 
  1.2 ผลการดาํเนินงาน CQI ที�ผูเ้ขา้อบรมและทมีงานเหน็ว่า “เยี�ยมมาก” พรอ้มผลการวดั 
“การเปลี�ยนแปลง” ที�แสดงว่าเกดิ Improvement ที�เป็นตวัเลขชดัเจน เช่น ลดเวลาเฉลี�ย จาก 35.14 +/- 
3.25 นาท ีเหลอืเพยีง 25.36 +/- 3.18 นาท ีความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร เพิ�มจากรอ้ยละ 77.14 +/- 
2.32 เป็น รอ้ยละ 84.16 +/- 2.16 เป็นตน้ หรอื 
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  1.3 ผลการดาํเนินงาน ของโครงการ ที�ผูเ้ขา้อบรมชอบ ภาคภมูใิจ และ ประทบัใจ มากที�สุด 
ที�ไดร้ว่มพฒันา ในช่วงที�ผ่านมา พรอ้มรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ที�ละเอยีดและครบถว้นที�สุด (ที�ม)ี 
 ส่วนที� 2. ทมีงาน ของผูเ้ขา้อบรม ที�รว่มกนัทาํผลงาน/โครงการ นั $นๆ 3-5 คน เพื�อมารว่มเรยีนรู ้
ดาํเนินการ และ รว่มพฒันา ดว้ยกนั ซึ�งจะช่วยส่งเสรมิซึ�งกนัและกนั ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

เนืbอหาการฝึกอบรม 
  1. แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํ R2R อยา่งมคีวามสุข และมผีลผลติที�ด ีอยา่งยั �งยนื 
  2. การเลอืกหวัเรื�องวจิยั R2R  
  3. การแกไ้ขจดุอ่อนในการทาํ R2R ของพวกเรา 
  4. หลกัการและวธิกีาร ในการทาํ R2R ที�ไมยุ่ง่ยาก และ ไมต่อ้งใชง้บประมาณมาก 
  5. หลกัการและวธิกีาร ในการเขยีน Research Proposal งาน R2R  
  6. หลกัการและวธิกีาร ในการกําหนดดชันีชี$วดัผลการดําเนินงาน (Working Indicators) ใน R2R  
  7. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร (ทางลดั) ในการนําเสนอผลงานวจิยั  
  8. การสรา้งเครื�องมอืที�ใชใ้นการทาํวจิยั R2R 
  9. R2R เพื�อการพฒันาคน งาน และหน่วยงาน อยา่งมั �นคงและยั �งยนื 
 10. การพฒันารปูแบบการดําเนินงาน (Working Model) ใน R2R  
 11. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ที� Practical ในการนําเสนอผลงานวจิยั 
 12. การพฒันา Paper ผลงานวชิาการ เพื�อลงตพีมิพ ์ 
 13. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ในการเขยีนบทคดัยอ่ผลงาน R2R  
 14. หลกัการ เทคนิคและวธิกีาร ในการเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยั การอภปิราย
ผลการวจิยั และ การเขยีนขอ้เสนอแนะในการวจิยั ของ R2R อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื 
 15. ฝึกปฏบิตักิาร 
  15.1 การเขยีนโครงร่างการวจิยั ใน R2R  
  15.2 การสรา้งและพฒันาเครื�องมอืที�ใชใ้นการทาํ R2R 
  15.3 การเขยีนรปูแบบการดําเนินงาน (Working Model) ในการทํา R2R 
  15.4 การเขยีนบทคดัยอ่ ผลงานวจิยั ใน R2R 
  15.5 การเขยีนความเป็นมาและความสาํคญั ของการวจิยั  
  15.6 การเขยีนวสัดุและวธิกีาร ของการทํา R2R 
  15.7 การวเิคราะหข์อ้มลูผลการทํา R2R อยา่งงา่ย 
  15.8 การเขยีนการอภปิรายผลการทํา R2R 
  15.9 การเขยีนขอ้เสนอแนะในการทาํ R2R 
  15.10 การเขยีนกติตกิรรมประกาศในการทาํ R2R 
  15.11 การพฒันาPower point Presentation ในการนําเสนอผลงาน R2R 
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  15.12 การเขยีน Paper วจิยั (Original article) เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 16. แนวคดิหลกัการและวธิกีาร ในการบรหิารจดัการและการพฒันา งาน R2R  
 17. การป้องกนั และการแกไ้ขปญัหาอุปสรรค ที�อาจเกดิขึ$น ในการทาํ R2R 
 18. การอภปิรายผล และใหข้อ้เสนอแนะในการแก้ปญัหาและการพฒันา การทํา R2R 
 19. การใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัการทาํวจิยัในประเดน็ต่างๆ 
 20. การรว่มกนักําหนดนโยบาย มาตรการ ระบบ และ กลไก ในการสนับสนุนการทํา R2R 
 21. การพฒันา R2R ของพวกเรา อยา่งต่อเนื�อง มั �นคง ยั �งยนื และมคีวามสุข ในอนาคต 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  แบ่งเป็น 3 Stages คอื 
 Stage 1. Innovative Fundamental Stage (การสรา้งผู้นํา R2R) 
   รุน่ละ 5 วนัฝึกอบรม (รุ่นละ 30-50 เรื�อง/กลุ่มคน) 
 Stage 2. Extension Stage (การต่อยอดและเพิ�ม Competencies ใหก้บัผูนํ้า R2R) 
   รุน่ละประมาณ 5วนัฝึกอบรม (รุน่ละ10 ผูนํ้า R2R ที�ผ่าน Stage 1.กบั 30-50 เรื�อง/กลุ่มคน) 
 Stage 3. Advance Stage (การพฒันาสู่ R2RE สู่องคก์ารคุณภาพอย่างมั �นคงและยั �งยนื) 
   รุน่ละประมาณ 5 วนัฝึกอบรม (รุน่ละ 20-30 ผูนํ้า R2R ที�ผ่าน Stage 2.แลว้) 

 

STAGE 1.  
การสร้างผูนํ้า R2R 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม/รุน่ 
(รุน่ละ 30-50 เรื�อง/กลุ่มคน) 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 ไดผ้ลงานวจิยั ใน R2R ที�สามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์นวารสาร 
วชิาการ ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเรื�องที�เขา้ฝึกอบรม (รุ่นละ >15+10+10=35 เรื�อง จาก 30 คน) 
 วนัฝึกอบรมที� 1 
  1. หลกัการและวธิกีาร ในการทาํ นําเสนอ และ เขยีน Paper เพื�อลงตพีมิพ ์ ผลงานวจิยั ใน
R2R ที�ไมยุ่ง่ยาก ไมต่อ้งใชเ้วลาและงบประมาณมาก 
 2. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีนสาระสาํคญั และ บทคดัยอ่ ผลงานวจิยั ใน R2R 
 3. ฝึกปฏบิตั ิในการจดัทาํ Slide นําเสนอผลงานวจิยั แบบ Oral Presentation ใน R2R  
 วนัฝึกอบรมที� 2 
 1. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ในการนําเสนอผลงานวจิยั แบบ Oral ในที�ประชุมวชิาการ 
 2. ฝึกปฏบิตั ิในการจดัทาํ Slide และ การนําเสนอผลงาน R2R ในที�ประชุมวชิาการ 
 3. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีน Original Article ผลงาน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
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 วนัฝึกอบรมที� 3 
 1. ฝึกปฏบิตั ิการเขยีน Original Article ผลงาน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีน Original Article ผลงาน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารฯ 
 3. การพฒันาผลงาน R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล อยา่งยั �งยนื 
 วนัฝึกอบรมที� 4.1 สาํหรบักลุ่มที�จดัทาํผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ไดส้าํเรจ็แลว้ 
  การจดัทําผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 (ในผลงานที�ทําเสรจ็แลว้) 
 1. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีนสาระสาํคญั และ บทคดัยอ่ ผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 
  2. ฝึกปฏบิตั ิในการจดัทาํ Slide นําเสนอผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 
  วนัฝึกอบรมที� 4.2 สาํหรบักลุ่มที�จดัทาํผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ยงัไมส่ําเรจ็ 
  การจดัทําผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ใหส้าํเรจ็ 
 1. ฝึกปฏบิตั ิในการจดัทาํสาระสาํคญับทคดัยอ่และSlide นําเสนอผลงาน R2R เรื�องที�1 
 2. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 เพื�อลงตพีมิพ ์
 วนัฝึกอบรมที� 5.1 การจดัทําผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 ครั $งที� 2 
 การจดัทําผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 (ในผลงานที�ทําเสรจ็แลว้) 
 1. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 3. การนํา KM มาใชใ้นการพฒันาผลงานวจิยั ใน R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร/
โรงพยาบาล อยา่งยั �งยนื 
 วนัฝึกอบรมที� 5.2 สาํหรบักลุ่มที�จดัทาํผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ยงัไมส่ําเรจ็ ครั $งที� 2 
 1. ฝึกปฏบิตั ิในการเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เพื�อลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 3. การนํา KM มาใชใ้นการพฒันาผลงานวจิยั ใน R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร/
โรงพยาบาล อยา่งยั �งยนื 

STAGE 2.  
การต่อยอดและเพิ�ม Competencies ให้กบัผู้นํา R2R 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม ในแต่ละรุน่ 
กลุ่มเป้าหมายที�เข้าฝึกอบรม 
  คอื ผูท้ี�ไดจ้ดัทาํผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 2 สาํเรจ็แลว้ ในระดบัด ีถอืเป็น “ว่าที�ผูนํ้า R2R” ที�
ผ่านStage 1.แลว้ กบั 30-50 เรื�อง/กลุ่ม ที� “ว่าที�ผูนํ้า R2R” จะช่วยใหท้าํไดส้ําเรจ็ อยา่งภาคภมูใิจ 
 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 ไดผ้ลงาน R2R ที�สามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ที�ไม่
ซํ$ากบั Stage 1 ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของผูนํ้า R2R ที�เขา้ฝึกอบรม (รุน่ละ >20 เรื�อง) 
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 วนัฝึกอบรมที� 1 
 การช่วยจดัทาํผลงาน R2R เรื�องที� 1 ใหก้บัสมาชกิในหน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล ให้
สามารถพฒันาผลงานวจิยั ใน R2R ของตน ไดส้าํเรจ็ (ผูนํ้า R2R : สมาชกิ = 1 : 3-5) 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจดัทาํสาระสําคญั บทคดัย่อ และ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ของสมาชกิในหน่วยงาน (หน่วยเบกิ) และ องคก์าร/โรงพยาบาล 
 วนัฝึกอบรมที� 2 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 
ของสมาชกิในหน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล เพื�อลงตพีมิพ ์ 
 วนัฝึกอบรมที� 3 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจดัทําสาระสาํคญั บทคดัยอ่ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั และ การช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ของสมาชกิที�เขา้รว่มพฒันา
ผลงาน R2R ของตน ที�ยงัไมส่าํเรจ็ ใหส้าํเรจ็ อยา่งมคีุณภาพและภาคภูมใิจ 
 วนัฝึกอบรมที� 4 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R 
เรื�องที� 1 ใหก้บัสมาชกิในทุกหน่วยงาน (หน่วยเบกิ) จนสามารถลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได ้ 
 วนัฝึกอบรมที� 5 
 1. ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน 
R2R เรื�องที� 1 ใหก้บัสมาชกิในทุกหน่วยงาน (หน่วยเบกิ) ของโรงพยาบาล จนสามารถลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการได ้(ต่อ) 
 2. Knowledge Sharing: KS ในการพฒันาระบบ กลไก และ วธิกีาร ในการพฒันางานวจิยั ใน 
R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล อยา่งยั �งยนื ดว้ย Networking 
 

STAGE 3.  
การพฒันาสู่ R2RE สู่องคก์ารคณุภาพ อย่างมั �นคงและยั �งยืน 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม ในแต่ละรุน่ 
(รุน่ละ 20-30 ผูนํ้า R2R ที�ผ่าน Stage 2.แลว้) 

 

กลุ่มเป้าหมายที�เข้าฝึกอบรม 
 เป็น “ว่าที�ผูนํ้า R2R” และ ไดช่้วยจดัทําผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ใหก้บัสมาชกิใน
หน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล ใหส้ามารถพฒันาผลงาน R2R ของตน ไดส้าํเรจ็ 
 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 1. ไดผ้ลงานวจิยั ใน R2R ในผลงานที�ทําเสรจ็แลว้ ที�สามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ 
และ ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยเบกิ ขององคก์าร/โรงพยาบาล 
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 2. ได ้ Research Proposal ใน R2R ที�ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ ไดไ้มน้่อย
กว่ารอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 3. ไดผ้ลงานวจิยั ตาม Research Proposal ใน R2R ที�ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย ์ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 วนัฝึกอบรมที� 1 
 การช่วยจดัทาํผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ใหก้บัสมาชกิในหน่วยเบกิของโรงพยาบาล ที�ยงัไม่
ม ี ผลงาน R2R ในผลงานที�ทาํเสรจ็แลว้ ใหส้ามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ ไดส้าํเรจ็ (ใชส้ดัส่วน ว่าที�ผูนํ้า R2R 1 คน ต่อ สมาชกิ 3-5 หน่วยเบกิ) 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจดัทาํสาระสําคญั บทคดัย่อ และ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ของสมาชกิในหน่วยเบกิของโรงพยาบาล 
 วนัฝึกอบรมที� 2 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 
ของสมาชกิในหน่วยเบกิของโรงพยาบาล เพื�อลงตพีมิพ ์ 
 วนัฝึกอบรมที� 3 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจดัทําสาระสาํคญั บทคดัยอ่ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั และ การช่วยเขยีนผลงานวจิยั ใน R2R เรื�องที� 1 ของสมาชกิในหน่วยเบกิของ
โรงพยาบาล ที�ยงัไมส่ําเรจ็ ใหส้าํเรจ็ อยา่งมคีุณภาพและภาคภมูใิจ 
 วนัฝึกอบรมที� 4 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการจดัทาํ Research Proposal งาน R2R ให้
สามารถผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยไ์ด ้ 
 วนัฝึกอบรมที� 5 
 1. ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขยีนผลงานวจิยั ตาม Research 
Proposal ที�ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์เรื�องที� 1 
 2. Knowledge Sharing: KS ในการส่งเสรมิการพฒันาระบบ กลไก และ วธิกีาร ในการพฒันา
งานวจิยั ใน R2R ของหน่วยงาน และ โรงพยาบาล อย่างยั �งยนื ดว้ยเครอืขา่ย (Networking) 
  2.1 Networking ในแต่ละ CUP ของโรงพยาบาล........  
  2.2 Networking ในแต่ละภาคของโรงพยาบาล........  
  2.3 Networking ของโรงพยาบาล........ทั $งประเทศ  
  2.4 Networking ในแต่ละเครอืขา่ยบรกิาร (Service Plan) ของโรงพยาบาล........ 
 

☺☯☺☯☺ 
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 สิ�งสาํคญั ที�จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ที�ย ั �งยนื ของ R2R2E คอื การพฒันาระบบ กลไก และ 
วธิกีาร ในการทาํใหก้ารทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์ารนี$ เกดิการ
พฒันาต่อๆไป โดยตวัผูป้ฏบิตังิานแต่ละบุคคล ดว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมี ที�ม ี Self 
Assessment & Self Improvement อยูใ่นจติวญิญาณของทุกๆคนในองคก์าร ตลอดเวลา 
และ มมีากยิ�งๆขึ$น ตลอดไป ซึ�งเป็น Ultimate Goal ของทุกองคก์ารคุณภาพ 
 

คาํถามท้ายบทที� 6 
 1. อธบิายปรชัญา R2R2E ทั $งอภปิรชัญา ญาณวทิยา คุณวทิยา และ ตรรกวทิยา ของ 
R2R2E พรอ้มยกตวัอยา่ง กจิกรรมและระยะเวลา ในการดาํเนินงาน R2R2E โดยองคก์าร ที�
ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั ในชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา ระบุการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน 
มาใหช้ดัเจน แลว้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการปรบัปรุงใหด้ยีิ�งขึ$น  
 2. อธบิายวธิกีาร ในการเขยีนผลงาน R2R2E เรื�องแรกของทา่น มาใหช้ดัเจน 
สรา้งสรรค ์และ สามารถทาํไดจ้รงิ ในบรบิทและขอ้จาํกดัของทา่น 
 3. เขยีนโครงการพฒันา R2R2E ขององคก์ารที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั ใหเ้ป็น
ผูนํ้าดา้นการพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหเ้กดิ R2R แทแ้ละด ี ตลอดเวลา ดว้ยการ
ผสมผสานการทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงาน
ปกตขิองแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนดเป้าหมายที�ชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด ้ มุง่สูก่ารให ้
“ทุกคน” ขององคก์าร ทาํงานตามภารกจิของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการได ้ทุกปี 
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บทที� 
7 

 
 

 

การเริ�มต้นพฒันา R2R/R2R2E 
 (STARTING R2R/R2R2E) 

 

1.การประยกุตเ์ทคนิค How to do? 
ในการพฒันา “งาน” อย่างยั �งยืน 

2.การพฒันา “กลุ่มผูนํ้า”  
ในการพฒันา R2R ขององคก์าร 

3.การพฒันาระบบ กลไก และ วิธีการ 
ในการพฒันา R2R/R2R2E ขององคก์าร 

4.การส่งเสริม สนับสนุน  

การพฒันา R2R และ R2R2E สู่ความยั �งยืน 

5.รปูแบบการดาํเนินงาน 

พฒันา R2R สู่ R2R2E  
ของหน่วยงานและองคก์าร 

 

คาํถามท้ายบทที� 7 
 

 
 
  



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื

สมชาต ิ โตรกัษา 

การเริ�มต้น

 R2R/R2R2E นั $น เป็นสิ�งที�ผูป้ฏบิตังิานที�
ประจาํตั $งแต่วนัแรกที�เขา้ทาํงาน
of Managing ทั $ง 8 กจิกรรมหลกั ใน
ความสามารถอยูเ่สมอ ดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ จนประสบความสาํเรจ็ เรื�อยมา
ผูป้ฏบิตังิานที�มผีลงานที�ด ี “ทุกคน
ตั $งแต่อดตี จนถงึปจัจุบนั และตั $งใจที�จะทาํต่อไปในอนาคต อยา่งแน่นอน
  ในการทาํงาน ใหป้ระสบความสาํเรจ็
แพรห่ลาย คอื QC (Quality  Control
Cycle หรอื PDCA (Plan-Do
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในการหา 
การผสมผสานกระบวนการพฒันางานดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ ใหเ้ขา้กบักระบวน
ทาํอยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะชว่ยใหก้ารดาํเนินงาน
อยา่งรวดเรว็ ราบรื�น และ มั �นคง ยิ�ง
ต่อเนื�องในแต่ละปี สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนื อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู ดงัภาพที�
 

ภาพที� 16. Sustainable Development/Improvement 
 

การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื 

 

บทที� 7  
เริ�มต้นพฒันา R2R/R2R2E  

(Starting R2R/R2R2E) 
 

เป็นสิ�งที�ผูป้ฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และ Active 
ตั $งแต่วนัแรกที�เขา้ทาํงาน คอื ไมว่า่จะไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานอะไร จะใช ้

กจิกรรมหลกั ในการทาํงานนั $น อยา่งครบถว้น ดว้ยสตทิี�ตั $งมั �น และ สุด
ดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ จนประสบความสาํเรจ็ เรื�อยมา

ทุกคน” ทาํ R2R/R2R2E มานานแลว้ โดยทาํ
ตั $งแต่อดตี จนถงึปจัจุบนั และตั $งใจที�จะทาํต่อไปในอนาคต อยา่งแน่นอน 

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ มตีวัอยา่งกจิกรรมที�ไมยุ่ง่ยากและ
Quality  Control) ซึ�งเป็นพื$นฐานที�ดขีองการทาํงาน 

Do-Check-Act) Cycle ดงันั $น เมื�อเอากระบวนการวจิยั
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในการหา Fact คอื ความจรงิ เขา้มาเป็นกระบวนการหลกัใน

กระบวนการพฒันางานดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ ใหเ้ขา้กบักระบวน
ทาํอยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานของ “งาน” ต่างๆเหลา่นั $น  สามารถพฒันาไปได้
อยา่งรวดเรว็ ราบรื�น และ มั �นคง ยิ�งๆ ขึ$น มุ่งสูก่ารเป็นหน่วยงานและองคก์ารคุณภาพที�
ต่อเนื�องในแต่ละปี สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนื อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู ดงัภาพที� 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustainable Development/Improvement ในการทาํงาน
 

R2R2E 

204 

 

Active กระทาํอยูแ่ลว้เป็น
ไมว่า่จะไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานอะไร จะใช ้Principle 

ทาํงานนั $น อยา่งครบถว้น ดว้ยสตทิี�ตั $งมั �น และ สุด
ดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ จนประสบความสาํเรจ็ เรื�อยมา จงึกลา่วไดว้า่ 

โดยทาํเป็นประจาํทุกวนั 

ไมยุ่ง่ยากและรูจ้กักนัอยา่ง
งาน ดว้ย Deming 

ดงันั $น เมื�อเอากระบวนการวจิยั ซึ�งเป็น
นกระบวนการหลกัใน

กระบวนการพฒันางานดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ ใหเ้ขา้กบักระบวนการทาํงานที�
นั $น  สามารถพฒันาไปได้

มุ่งสูก่ารเป็นหน่วยงานและองคก์ารคุณภาพที�
16 

ทาํงาน 
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 ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็อยา่งยั �งยนื (Sustainable Working Development / 
Improvement) นั $น มสีิ�งที�เกี�ยวขอ้งมากมาย ขอนําเสนอ Principle of How to do for SD? 
ซึ�งเป็นเทคนิค/วธิกีาร ที�ไมยุ่ง่และไมย่าก สามารถนําไปใชไ้ดก้บัทุกงาน ดงันี$ 
 How to do? ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย 5 คาํถาม เรยีงลาํดบัตามระยะเวลา คอื 
 1. How to Start? คอื จะเริ�มตน้อยา่งไร? 
 2. How to Achieve? คอื จะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายเบื$องตน้ไดอ้ยา่งไร? 
 3. How to Maintain? คอื จะรกัษาสิ�งที�บรรลุเป้าหมายเบื$องตน้ ไวไ้ดอ้ยา่งไร? 
 4. How to Expand? คอื จะขยายผลและต่อยอดต่อไป ไดอ้ยา่งไร? 
 5. How to be Sustainable Improvement Forever? คอื จะดาํเนินงานต่อไป ใหเ้กดิ
การพฒันาที�ย ั �งยนื ไดอ้ยา่งไร? 
  คาํตอบ คอื ใช ้Principle of Managing ทุกลมหายใจ  
 ดงัภาพที� 17 

1.How to Start?
2.How to Achieve?
3.How to Maintain?
4.How to Expand?

and 
5.How to be Sustainable 
Improvement Forever?

Principle of
How to do for SD?

Compose of 5 steps

Using Principle of Managing  
ภาพที� 17. Principle of How to do for SD? ในการทาํงาน 

 

การประยกุตเ์ทคนิค How to do? ในการพฒันา “งาน” อย่างยั �งยืน 
 สามารถดาํเนินการ ใน 7 ขั $นตอน ไดด้งัต่อไปนี$ 
 1. กําหนด “เป้าหมายหลกั” ของการพฒันางานพรอ้มกรอบเวลา ที�ชดัเจน 
 2. กําหนด “เป้าหมายรอง (Milestones)” พรอ้มกรอบเวลา ในแต่ละ Milestones ที�
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั 
 3. จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Operational Plan มกันิยมขยีนเป็น GANTT Chart) ในการ
ดาํเนินงานสูเ่ป้าหมายหลกั อยา่งครบถว้นตามเป้าหมายรองทั $งหมด  
 4. จดัทาํแผนพฒันา 5 ปี (5 years’ Development Plan) สูเ่ป้าหมายหลกัชว่งแรก ที�
ม ั �นใจไดว้า่ จะนําไปสูค่วามยั �งยนื พรอ้มแผนปฏบิตักิารอยา่งครอบคลุม  
 5. ดาํเนินการตามแผนพฒันา 5 ปี ดว้ยความมุง่มั �นตั $งใจ อยา่งเตม็ที� โดยนํา Principle 
of Managing และ Principle of Utilizing มาประยกุต/์ใช ้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 6. ถอดบทเรยีนการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 5 ปี และ ผลการดาํเนินงาน ใหเ้ป็น 
Explicit Knowledge แบบ KA  
 7. ดาํเนินการต่อเนื�อง สูก่ารพฒันา “งาน” อยา่งยั �งยนื 
  ในแต่ละขอ้/กจิกรรม ใช ้PoM อยา่งครบวงจร ตลอดเวลา อยา่งต่อเนื�อง 
 การประยกุตเ์ทคนิค How to do? ในการพฒันา R2R2E อย่างยั �งยืน 
 R2R2E (Routine to Research to Excellence) คอื การทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็น
ผลงานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิ จงึขอเสนอแนวทางการประยกุตเ์ทคนิค How to do? ในการ
พฒันา R2R2E ขององคก์าร อยา่งยั �งยนื มาเป็นตวัอยา่ง ดงันี$ 
 1. กําหนด “เป้าหมายหลกั” ชว่ง 5 ปีแรก คอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 R2R2E ของ
องคก์าร เกดิการพฒันาที�ย ั �งยนื (ใชเ้วลาประมาณ 5 ปี จาก 1 ตุลาคม 2560) 
 2. กําหนด “เป้าหมายรอง” ของการพฒันา R2R2E ขององคก์าร คอื 
  2.1 วนัที� 30 เมษายน 2561 มรีะบบและกลไกขององคก์าร ที�ม ั �นใจไดว้า่จะทาํใหเ้กดิ 
R2R2E ที�ย ั �งยนื ตามเป้าหมายหลกัขององคก์าร ในชว่ง 6 เดอืนแรก 
  2.2 วนัที� 30 กนัยายน 2563 (ใชเ้วลา 3 ปี) มรีปูแบบการดาํเนินงาน R2R2E ของ
องคก์าร ที�มผีลการดาํเนินงานที�ยนืยนัไดว้า่ ไดท้าํใหเ้กดิ R2R2E ในเบื$องตน้แลว้ 
  2.3 วนัที� 30 เมษายน 2564 มรีปูแบบการดาํเนินงาน R2R2E ขององคก์าร ที�
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถนําไปเป็นตน้แบบ/ตวัอยา่ง ของการดาํเนินงานที�ด ี
(Good practice) ที�เป็น Knowledge Asset: KA ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์าร อื�น ไดอ้ยา่งมั �นใจ 
  2.4 วนัที� 30 กนัยายน 2564 มเีครอืขา่ยการพฒันา R2R2E ขององคก์าร ทั $งภายใน
และภายนอกองคก์าร ที�มผีลการดาํเนินงานที�เป็น KA ทั $งเชงิกวา้งและเชงิลกึ ที�ยนืยนัการ
เกดิ R2R2E ในชว่ง 5 ปีแรก แลว้ 
  2.5 วนัที� 30 กนัยายน 2565 มผีลการดาํเนินงานที�เป็น KA ขององคก์าร ที�บง่บอก
การเกดิ R2R2E ที�ย ั �งยนืในชว่ง 5 ปีแรกแลว้ สอดคลอ้งกบั “เป้าหมายหลกั” ที�กําหนดไว ้
 3. จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (GANTT Chart) 5 ปี ในการดาํเนินงานสูเ่ป้าหมายหลกัและ
เป้าหมายรอง อยา่งชดัเจน และครบถว้น สามารถใชเ้ป็นแกนหลกัในการตดิตามประเมนิผล 
 4. จดัทาํแผนพฒันา/แผนกลยทุธ ์5 ปี สูเ่ป้าหมายหลกั พรอ้มแผนปฏบิตักิาร  
 5. ดาํเนินการตามแผนพฒันา 5 ปี ดว้ยความมุง่มั �นตั $งใจ อยา่งเตม็ที� ตามที�กําหนดไว ้
 6. ถอดบทเรยีนการดาํเนินงานตามแผนและผลการดาํเนินงาน ทุกปี ใหเ้ป็น Explicit 
Knowledge แบบ KA  
 7. ดาํเนินการต่อเนื�อง สูก่ารพฒันา “งาน” อยา่งยั �งยนื ในชว่งต่อๆไป อยา่งไรร้อยต่อ 
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 เนื�องจาก“ใจ”ที�เปี�ยมลน้ดว้ยความรกัและความปรารถนาด ี ต่อทุกสรรพสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการทาํงาน อยา่งมุง่มั �น ตั $งใจ และ ไมย่อ่ทอ้ อยา่งจรงิใจตลอดเวลา เป็นจุดเริ�มตน้ของ 
R2R2E ซึ�งมขี ั $นตอนและวธิกีารในการดาํเนินงานพฒันา R2R2E อยู ่ 7 ขั $นตอน ตามที�ได้
กลา่วมาแลว้ โดยในขั $นตอนที� 1 มสีิ�งสาํคญั คอื การพฒันา “กลุม่ผูนํ้า” ในการพฒันางาน
ตามภารกจิสูง่านวจิยั ในองคก์าร ซึ�งจะเป็นแกนหลกั ในการปลกูฝงัการพฒันางานตาม
ภารกจิสูง่านวจิยัใหก้บับุคลากรขององคก์าร 
 

การพฒันา “กลุ่มผู้นํา” ในการพฒันา R2R ขององคก์าร 
 มเีป้าหมาย แนวทาง และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน ตามลาํดบั ดงันี$ 
 1. พฒันาผูป้ฏบิตังิานใหม้ผีลงาน R2R 
 2. พฒันาใหม้ผีูนํ้า R2R 
 3. พฒันาทมีงานของผูนํ้า R2R 
 4. พฒันาผูนํ้า R2R2E 
 5. พฒันาทมีผูนํ้า R2R ใหเ้ป็นผูนํ้า R2R2E สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
 

 I. การพฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีผลงาน R2R 
 ผลงาน R2R ในบทที� 7 นี$ ขอใชค้วามหมายของ R2R ที�สํานกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิไดพ้ฒันาต่อยอด จาก R2R ของ ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช ที�หมายถงึ การพฒันางาน
ตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 5 ดงันั $น ถา้องคก์ารไดด้าํเนินงานตาม
กระบวนการและวธิกีาร ในการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ดงักลา่ว กม็ั �นใจไดว้า่ 
ผูป้ฏบิตังิานที�ดทุีกคน มผีลงานวจิยั ใน R2R ของตนได ้เนื�องจากผูป้ฏบิตังิานที�ดทุีกคน ทาํ 
R2R อยูแ่ลว้เป็นประจาํ ตั $งแต่วนัแรกที�เขา้ทาํงาน โดยพจิารณาจากการใช ้ Brain ในการ
ทาํงาน ดว้ยความตั $งใจและมุง่มั �น จนเสรจ็สิ$นการทาํงานในแต่ละครั $ง/แต่ละงาน สิ�งที�ขาดไป 
คอื ยงัไมไ่ดเ้ขยีนผลงาน R2R นั $น ใหเ้ป็นผลงานวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ผลงานวจิยั  
  การเขยีนผลงาน R2R ใหเ้ป็นผลงานวจิยั สามารถดาํเนินการไดท้ั $งโดยผูป้ฏบิตังิานแต่
ละคนทาํดว้ยตนเอง และ ทาํโดยองคก์ารของผูป้ฏบิตังิาน ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ โดยเน้นใหม้ี
การดาํเนินงานอยา่งจรงิจงัและต่อเนื�อง จนเป็นวฒันธรรมที�ดขีององคก์าร ที�ผูป้ฏบิตังิานทุก
คน มผีลงานวจิยั ใน R2R ที�น่าชื�นชมและภาคภมูใิจ เพิ�มขึ$น ทุกปี ดว้ยการปลกูฝงัตั $งแต่การ
ปฐมนิเทศ (Orientation) ใน “วนัแรก” ที�เขา้ทาํงาน และ ดาํเนินการอยา่งจรงิจงัและต่อเนื�อง 
มาจนถงึปจัจุบนั ถอืเป็นหนึ�งในกจิกรรมที�สาํคญัขององคก์าร 
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 จงึขอเสนอ การพฒันาผูป้ฏบิตังิานใหม้ผีลงานวจิยั ใน R2R ที�ไมยุ่ง่และไมย่าก ดงันี$ 
 1. กําหนดให ้R2R เป็นสิ�งที�ผูป้ฏบิตังิานทุกคน “ตอ้งทาํ” โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตั $งแต่วนัแรกที�เขา้ทาํงาน 
 2. สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถทาํผลงานวจิยั ใน R2R ไดอ้ยา่งมี
ความสุข และม ีProductivities ที�ด ียิ�งๆขึ$น ซึ�งจะเป็นผูป้ฏบิตังิานที�ดขีององคก์าร 
 3. Empower ใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน นํา Research Methodology มาประยกุต/์ใช ้ ใน
การปฏบิตังิาน อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และต่อเนื�อง จนเป็น Organization Culture 
 4. สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน พฒันา R2R สู ่R2R2E ไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 การพฒันาผูป้ฏบิตังิานใหม้ผีลงานวจิยั ใน R2R ที�ไดก้ลา่วมานี$ จะชว่ยใหห้น่วยงาน/
องคก์าร มผีูป้ฏบิตังิานที�ด ีมคีุณภาพ ซึ�งเป็นหนึ�งใน Key to success ขององคก์าร คาํถาม
สาํคญั คอื How to do? ในสภาวการณ์ปจัจุบนั ที�มขีอ้จาํกดัมากมาย และมอุีปสรรคที�ใหญ่ยิ�ง 
คอื นกัวชิาการระดบัปรญิญาเอกจาํนวนมาก ที�ทาํ R2R ไมเ่ป็น ไมเ่คยทาํ R2R แต่ดหูมิ�น 
R2R วา่ ไมใ่ชว่จิยั จงึขดัขวางการทาํ R2R ดว้ยอคต ิ
 

 II.การพฒันาให้มีผูนํ้า R2R 
 ผูนํ้า R2R คอื ผูท้ี�มที ั $งความรูแ้ละความสามารถในการทาํ เขยีน นําเสนอ ผลงาน R2R 
ในเวทวีชิาการ และ จดัทาํ Original Article ผลงาน R2R ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได้
อยา่งมั �นใจ ทั $งผลงาน R2R ของตน และ ผลงาน R2R ของผูอ้ื�น 
 คุณสมบตัเิบื$องตน้ของผูนํ้า R2R ม ี2 ประการ คอื 
 1. สามารถทาํ เขยีน นําเสนอ ผลงาน R2R ของตน ในเวทวีชิาการ และ จดัทาํ 
Original Article ผลงานนั $น ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได ้ไมน้่อยกวา่ 2 เรื�อง  
 2. สามารถชว่ยคนอื�น ในการเขยีน นําเสนอ ผลงาน R2R ของผูน้ั $น ในเวทวีชิาการ 
และ ชว่ยจดัทาํ Original Article ผลงานนั $น ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได ้ 
  ผูนํ้า R2R นั $น มทีั $งผูนํ้า R2R เฉพาะตน และ ผูนํ้า R2R ขององคก์าร ในที�นี$ ขอเสนอ
แนวทางและวธิกีาร ในการพฒันาผูนํ้า R2R ขององคก์าร วา่สามารถดาํเนินการได ้ดงันี$ 
 1. คน้หาผูม้ศีกัยภาพที�สามารถพฒันาใหเ้ป็นผูนํ้า R2R ในองคก์าร ไดแ้ก่ 
  1.1 ทาํผลงาน R2R ที�มลีกัษณะ 5 ประการ ของ R2R แทแ้ละด ีอยา่งครบถว้น คอื 
   1.1.1 เป็นผลงานที�คณะผูว้จิยัเป็นผูท้าํเอง และ เป็นความจรงิ  
   1.1.2 เกดิการพฒันา ที�มหีลกัฐานยนืยนั โดยวดัผลที� “ผูร้บับรกิาร” ดว้ยขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ ที�ไมไ่ชเ่พยีงความคดิเหน็จากแบบสอบถาม  
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   1.1.3 ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องมาแลว้ เกนิกวา่ 1 ปี  
   1.1.4 เป็นผลงานวจิยั ที�มคีุณคา่ต่อทุกฝา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เกดิประโยชน์และ
คุณคา่ต่อผูม้ารบับรกิาร อยา่งชดัเจน  
   1.1.5 ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของวทิยาการวจิยั (Research Methodology)  
  1.2 มใีจใหบ้รกิาร (Service Mind)  
  1.3 เป็นที�ยอมรบัของบุคคลในองคก์าร 
  1.4 มลีกัษณะผูนํ้า (Leadership) ที�พงึประสงค ์
  1.5 สมคัรใจเขา้โครงการพฒันาใหเ้ป็นผูนํ้า R2R ในองคก์าร  
 2. พฒันาผูม้ศีกัยภาพนั $น ใหเ้ป็นผูนํ้า R2R ขององคก์าร ที�สมบรูณ์พรอ้ม 
 3. พฒันาทมีงานและเครอืขา่ยใหก้บัผูนํ้า R2R สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
 4. พฒันาต่อเนื�อง สู ่R2R2E 
 การพฒันาผูนํ้า R2R ในองคก์ารทั $ง 4 ประการนี$ จะใชร้ะยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
 

 การทาํงานให้ประสบความสาํเรจ็ (Working to success) 
 ในการทาํงานหนี�งงานใดนั $น มอีงคป์ระกอบ 8 ประการ ดงันี$ 
 1. งานที�ทาํ (Work/Task) 
 2. ระบบและกลไก (System and Mechanism) ในการทาํงาน 
 3. วธิกีาร (Method) ในการทาํงาน 
 4. ทรพัยากรในการทาํงาน (Working Resources) คอื คน เงนิ ของ เทคโนโลย ีเวลา 
 5. การทาํงาน (Working) 
 6. การดแูล (Caring) การทาํงาน  
 7. การวดัผล (Measuring) การทาํงาน  
 8. การปรบัปรุงพฒันา (Improving) การทาํงาน อยา่งต่อเนื�อง  
 ในการทาํงาน ใหป้ระสบความสาํเรจ็อยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพสงูนั $น จาํเป็นตอ้งมกีาร
จดัการที�ด ี โดยนําหลกัการบรหิาร หลกัการพฒันา และหลกัการแกป้ญัหา ในการดาํเนินงาน 
ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร สาธารณสุข ที�เป็นหลกัวชิาการสหสาขา ตาม Principles of 
Hospital Management ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ วชิาเอก
การบรหิารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ที�ม ี12 Main Creative 
& Practical Theories in Health & Hospital Management ไดแ้ก่ 
  1. Principle of Managing 
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  2. Principle of Situational Analysis 
  3. Principle of Problem Analysis 
  4. Principle of Working System 
  5. Standard Working Service System  
  6. Principle of Working Indicators 
  7. Principle of Working Model 
  8. Principle of Utilizing 
  9. Principle of R&D for CSWI to R2R2E 
 10. Principle of Health & Hospital Marketing 
 11. Principle of How to do for SD? 
 12. Principle of Holistic Integration for LO 
 โดยนําทั $ง 12 หลกัการ มาประยกุต ์แบบผสมผสาน อยา่งเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของ
แต่ละบรบิท ตลอดเวลา ดว้ยการใชง้าน พื$นที� และ กลุม่เป้าหมาย เป็นศนูยก์ลาง ในการบรู
ณาการ สูค่วามยั �งยนื 
 

 III.การพฒันาทีมงานของผูนํ้า R2R 
 ผูนํ้า R2R แต่ละคน ยากที�จะพฒันางาน R2R สูค่วามยั �งยนืไดด้ว้ยตนเองเพยีงคนเดยีว 
จาํเป็นตอ้งมทีมีงานที�ดมีารว่มมอืรว่มใจกนัในการพฒันาการดาํเนินงาน R2R ใหม้คีุณภาพ
และมปีระสทิธภิาพสงู ซึ�งมอีงคป์ระกอบของทมีงานที�ด ีดงันี$ 
 1. มแีกนนําทมี (Team leader) ที�ด ีคอื เป็นศูนยร์วมใจของทมีงาน สามารถแกป้ญัหา
อุปสรรคที�เกดิขึ$น ไดอ้ยา่งมศีลิปะ หมดจด ครบถว้น ไมค่า้งคาใจ 
 2. มสีมาชกิทมี (Team members) ที�ด ี คอื มสีว่นประสมของทมีงานที�ลงตวั สง่เสรมิ
สนบัสนุนกนัและกนั ไมจ่าํเป็นที�สมาชกิแต่ละคนจะตอ้งเก่งมากๆ โดยใชแ้นวคดิและหลกัการ
ของการทาํงานเป็นทมีที�ด ีคอื 1+1 ตอ้ง >2 ดว้ยการนําความเก่งของแต่ละคน มาเสรมิกนั 
 3. มรีะบบและสไตลก์ารทาํงานของทมี (Team working) ที�ด ี คอื ชดัเจน ยดืหยุน่ ได้
อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักจิกรรม บรบิท ขอ้จาํกดั และ ลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน 
 4. มทีรพัยากรในการทาํงานของทมี (Resources of Team) ที�ด ีคอื ถูกตอ้ง ถูกใจ ถูก
เวลา ถูกสถานที� พรอ้มใช ้เพยีงพอ ไมเ่กดิความขดัขอ้ง ตลอดระยะเวลาที�จาํเป็นตอ้งทาํ 
 5. ไมม่ขีอ้จาํกดัในการทาํงานของทมี (Limitations of Team) ที�ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายที�รุนแรงโดยไมท่ราบลว่งหน้า 
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 6. มกีารทาํงานจรงิของทมี (The Implementing of Team) ที�ด ีคอื สามารถปฏบิตัไิด ้
ตามแนวทางที�กําหนดไว ้อยา่งราบรื�นและมปีระสทิธภิาพสงู 
 7. มกีารพฒันาการทาํงานของทมีอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improving of Team) 
โดยไมต่ดิขดัและไมยุ่ง่ยาก 
 8. มกีารนําสิ�งที�ไดจ้ากการทาํงานของทมีไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) สูค่วามเจรญิอยา่ง
ยั �งยนืขององคก์าร 
 ในการพฒันาทมีงานของผูนํ้า R2R นั $น องคป์ระกอบที�สาํคญั และ เป็นปจัจยัสู่
ความสาํเรจ็ คอื การมแีกนนําทมีที�ด ี ซึ�งนอกจากจะสามารถเป็นศูนยร์วมใจของทมีงาน 
สามารถแกป้ญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$น ไดอ้ยา่งมศีลิปะ หมดจด ครบถว้น ไมค่า้งคาใจ แลว้ 
แกนนําผูน้ั $น ยงัตอ้งเขา้ใจถงึแก่นแทข้อง R2R และ R2R2E รวมทั $งการพฒันาเครอืขา่ยผูนํ้า 
R2R สูก่ารเป็นผูนํ้า R2R2E แนวทางและวธิกีารในการดาํเนินงาน สามารถทาํได ้ดงันี$ 
 1. คดัเลอืกจากผูผ้า่นการพฒันาเป็นผูนํ้า R2R แลว้ โดยเน้นที�ความม ี Leadership 
และ Service Mind มากกวา่ความรูค้วามสามารถดา้น Research Methodology 
 2. จดัทรพัยากรพื$นฐานที�จาํเป็นในการทาํงานเป็นทมีให ้ไดแ้ก่ 
  2.1 สถานที�ทาํงานที�เป็นสดัสว่น มคีวามเป็นสว่นตวัที�สมควร สะดวกและปลอดภยั 
  2.2 ม ี Facility พื$นฐานในการทาํงานที�เพยีงพอ ที�มคีุณภาพด ี สามารถใชง้านได้
เทยีบเทา่กบัหน่วยงานอื�นในองคก์าร ไดแ้ก่ โต๊ะ-เกา้อี$ ในการทาํงาน ไมน้่อยกวา่ 3 ชุด โต๊ะ-
เกา้อี$ ในการประชุมไมเ่กนิ 5 คน ม ีFacility พื$นฐานดา้น ICT เชน่ โทรศพัทท์ั $งภายในและ
ภายนอกองคก์าร Computer, Printer, Internet, เครื�อง Fax, เครื�อง Scan เป็นตน้ 
  2.3 มเีจา้หน้าที�ทั �วไป มาชว่ยเหลอืในการทาํงานทางธุรการ เชน่ การพมิพ ์ การรบั
โทรศพัท ์การนดัหมาย การตดิต่อประสานงาน การจดัเกบ็เอกสาร การจดัทาํรายงาน ฯลฯ ที�
ม ีService Mind ขยนั อดทน สูง้าน เสยีสละ มคีุณธรรม ไมม่ภีาระสว่นตวัมากจนเกดิผลเสยี
ต่อการทาํงาน 
 3. ใหอ้าํนาจพื$นฐานที�จาํเป็น และ ความเป็นอสิระในการทาํงาน อยา่งเพยีงพอ 
 4. ใหม้ผีูส้นบัสนุน/พี�เลี$ยง ที�มอีาํนาจเตม็ในการสนบัสนุนการทาํงาน ตามหลกัการ 
แนวทาง และ วธิกีาร ของคุณอาํนวย (Knowledge Facilitator: KF) และ คุณเอื$อ (Chief 
Knowledge Officer: CKO) ที�ด ีใน KM 
 5. ใหไ้ดล้งมอืทาํงานแบบ Adult Learning และ Learning by doing อยา่งอสิระ ดว้ย
การ Empowerment ของผูส้นบัสนุน/พี�เลี$ยง ตามสไตลก์ารทาํงานของผูเ้ป็นแกนนําทมี 
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 6. ใหกํ้าลงัใจในการทาํงาน อยา่งเหมาะสม กบักาละ เทศะ และบุคคล  
 

 ทมีงาน R2R นั $น ตอ้งไดร้บัการพฒันา 21 ทกัษะที�จาํเป็นสาํหรบัทมีงาน ตามที�ได้
กลา่วมาแลว้ในบทที� 2 โดยนําหลกัการ แนวทาง และ วธิกีาร ของ R2R มาประยกุต ์ ดว้ย
กระบวนการ Learning by Doing ในการนี$ จาํเป็นตอ้งมกีารสนบัสนุนใหเ้กดิ Self Active 
Learning ของทมี ใหส้มาชกิทุกคน ชว่ยกนัผสมผสานงานพฒันาทมีงาน R2R ใหเ้ป็นผลงาน
วชิาการ โดยนํา Principle of Managing มาใชเ้ป็นหลกัการ และ แนวทาง สูค่วามสาํเรจ็
อยา่งยั �งยนื โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การนํากจิกรรมหลกัที� 6 การตดิตามงาน การควบคุมงาน 
และ การประสานงาน มาใชใ้นการดาํเนินงานและการพฒันาทมีงาน R2R ใหม้ผีลการ
ดาํเนินงานที�ดแีละมปีระสทิธภิาพสงูยิ�งๆขึ$นไป สู่การเป็นทมีผูนํ้า R2R2E 
 

 IV.การพฒันาผูนํ้า R2R2E 
 ใหนํ้าผลงานของผูนํ้า R2R ที�มลีกัษณะครบถว้นทั $ง 5 ประการ ของ R2R แทแ้ละด ีโดยมี
การดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนื�อง นานกวา่ 5 ปี และ ปจัจุบนั ยงัดาํเนินการอยูอ่ยา่งจรงิจงั มา
เขยีน นําเสนอ ผลงาน R2R นั $น ในเวทวีชิาการระดบัชาตขิึ$นไป และ ชว่ยจดัทาํ Original 
Article ผลงานนั $น ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ “นานาชาต”ิ ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 6 
ในหวัขอ้ สิ�งสาํคญั ขั $นตอน และ วธิกีาร ของ R2R2E แต่มคีวามเขม้ขน้ทาง Research 
Methodology และขอ้มลูทางวชิาการเฉพาะเรื�องนั $น ในระดบัสากล โดยเน้นขอ้คน้พบที�เป็น 
New Knowledge ของวงการวชิาการเฉพาะเรื�องนั $น ซึ�งใน R2R2E นั $น เน้นการเพิ�ม
ประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน ภายใตค้วามจาํกดัของทรพัยากร และ สามารถเป็นตน้แบบ 
หรอื ตวัอยา่ง ที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิใหก้บัหน่วยงาน/องคก์าร อื�นๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ผูนํ้า R2R ที�มผีลงาน R2R2E นี$ จะสามารถพฒันาเป็น “นกัวจิยัระดบั Expert” ที�มที ั $ง
ความรูแ้ละความสามารถ ในการพฒันางานตามสาขาวชิาการหนึ�งสาขาวชิาการใด สู่
ผลงานวจิยัระดบัประเทศและระดบัโลก ในบรบิทและเครอืขา่ยของผูนํ้า R2R นั $น ทั $งในแต่ละ
หน่วยงาน/องคก์าร/มหาวทิยาลยั/สถาบนัทางวชิาการ/ประเทศ หรอื ในแต่ละพื$นที� ถา้เป็น
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั สามารถพฒันาผลงานตามสาขาวชิาการหนึ�งสาขาวชิาการใด เป็น
ผลงานระดบัศาสตราจารย ์ไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ
 

 V. การพฒันาทีมผูนํ้า R2R ให้เป็นผูนํ้า R2R2E สู่การพฒันาที�ย ั �งยืนขององคก์าร 
 ถงึตอนนี$ ทมีผูนํ้า R2R ขององคก์าร จะมคีวามรูค้วามสามารถที�ดแีละแขง็แกรง่
พอสมควรแลว้ สิ�งที�ควรทาํต่อไป คอื การพฒันาทมีงานของผูนํ้า R2R นี$ ใหเ้ป็นทมีผูนํ้า 
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R2R2E สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร เป็นการขยายบทบาทของทมีผูนํ้า R2R โดยยงัคง
บทบาทของทมีผูนํ้า R2R ไว ้ซึ�งมแีนวทางและวธิกีาร ในการดาํเนินงาน เชน่เดยีวกนักบัการ
พฒันาทมีงานของผูนํ้า R2R ดงัที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ โดยมุง่สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
 

 ผลผลิตที�จะได้รบัจากการพฒันา “กลุ่มผูนํ้า” ในการพฒันา R2R ขององคก์าร  
  จากการดาํเนินงานในชว่งเริ�มตน้ของการพฒันา “กลุม่ผูนํ้า” ในการพฒันา R2R ของ
องคก์าร ซึ�งใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปี จะไดผ้ลผลติ (เป็นตุ๊กตา) ตามกจิกรรม ดงันี$ 
 1. จากกจิกรรมจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการเขยีน
ผลงานวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร โดยคดัเลอืก “ทมีงาน” ของ
หน่วยงานที�มผีลงานในการพฒันางานของตนที�ชดัเจนในชว่ง 3-5 ปีที�ผา่นมา และยงัทาํ
ต่อเนื�องมาจนถงึปจัจุบนั รุน่แรก จาํนวน 6 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน มาฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เป็นระยะๆ รวม 5 วนัอบรม ใชเ้วลาในการดาํเนินงานประมาณ 5 เดอืน จะได้
ผลผลติ คอื 
  1.1 ผลงาน R2R ไมน้่อยกวา่ 6 เรื�อง (6-18 เรื�อง ตามจาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม) 
  1.2 ผลงาน R2R เรื�องที� 2 ไมน้่อยกวา่ 3 เรื�อง (50% ของ 1.1) 
 2. จากกจิกรรมจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการเขยีน
ผลงานวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์าร รุน่ที� 2 โดยดาํเนินการใหม้ี
ประสทิธภิาพมากกวา่รุน่ที�  1 ใชเ้วลาในการดาํเนินงานประมาณ 5 เดอืน จาก 6 
ทมีงาน/หน่วยงาน รวมผูเ้ขา้ฝึกอบรม 6x3 = 18 คน โดยใหผู้ม้ผีลงาน R2R แลว้ จากรุน่ที� 1 
มารว่มเป็นทมีวทิยากรดว้ย จะไดผ้ลผลติ คอื 
  2.1 ผลงาน R2R ไมน้่อยกวา่ 6 เรื�อง (6-18 เรื�อง ตามจาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม) 
  2.2 ผลงาน R2R เรื�องที� 2 อกีไมน้่อยกวา่ 4 เรื�อง (80% ของ 2.1) 
  2.3 ได ้“วา่ที�” ผูนํ้า R2R ขององคก์าร ที�ชดัเจน ไมน้่อยกวา่ 5 คน 
  2.4 ไดร้ะบบและกลไก ในการพฒันา R2R ขององคก์าร สูค่วามยั �งยนื ในปีต่อๆไป 
 รวมแลว้ 1ปี ไดผ้ลงาน R2R ไมน้่อยกวา่ 19 เรื�อง ไดร้ะบบและกลไกในการพฒันา 
R2R ขององคก์ารสูค่วามยั �งยนื ในเบื$องตน้ ซึ�งจะนําไปสูก่ารพฒันา R2R2E ขององคก์าร 
 

การพฒันาระบบ กลไก และ วิธีการ ในการพฒันา R2R/R2R2E ขององคก์าร 
 ระบบ และ กลไก ในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร เป็นสิ�งสาํคญั ที�จะ
นําไปสูค่วามสาํเรจ็ที�ย ั �งยนื ของ R2R และ R2R2E ชว่ยทาํใหก้ารทาํวจิยัเพื�อพฒันางาน
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อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืขององคก์ารนี$ เกดิการพฒันาต่อๆไป โดยตวัผูป้ฏบิตังิานแต่ละบุคคล 
ดว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมี ที�ม ี Self Assessment & Self Improvement อยูใ่นจติ
วญิญาณของทุกๆคนในองคก์าร ตลอดเวลา และ มมีากยิ�งๆขึ$น ตลอดไป 
 1. ระบบ (System) ในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร ประกอบดว้ย 4 
ระบบงาน คอื  
  1.1 ระบบงานบรกิารในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
  จุดตั $งตน้ คอื ผูป้ฏบิตังิานตอ้งการทาํ R2R จนไดผ้ลงาน R2R นําเสนอในเวที
วชิาการขององคก์าร เป็น Milestone ที� 1 แลว้ต่อเนื�องสูก่ารทาํ R2R จนไดผ้ลงาน R2R 
เรื�องที� 2 นําเสนอในเวทวีชิาการ เป็น Milestone ที� 2 แลว้ต่อเนื�องเป็นการพฒันาการเขยีน
ผลงาน R2R จนไดล้งตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิเป็น Milestone ที� 3 แลว้ต่อเนื�องสู่
การทาํ R2R2E จนไดผ้ลงานลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิเป็น Milestone ที� 
4 แลว้ทาํ R2R ต่อไป อยา่งต่อเนื�อง เป็น Loop ที�ชดัเจน สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
  1.2 ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร 5Ms ใหก้บัการพฒันา R2R และ R2R2E ของ
องคก์าร 
  จุดตั $งตน้ คอื การจดัหาทรพัยากร 5Ms (Man, Money, Material, Management, 
Minute) ที�จาํเป็นตอ้งใช ้ อยา่งพรอ้มมลู เพยีงพอ พรอ้มใชง้าน และสามารถนํามาให้
ผูป้ฏบิตังิานที�ตอ้งการทาํ R2R และผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้นัท ี และ ทนัใจ พรอ้มทั $งการจดัหา
ทรพัยากร 5Ms ในแต่ละกจิกรรม ของการทาํและการพฒันา R2R สู ่ R2R2E ขององคก์าร 
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกใจ และ นํามาใหผู้ป้ฏบิตังิานไดท้นัททีี�ตอ้งการตลอดเวลา 
  1.3 ระบบงานพฒันาการดาํเนินงานในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร  
  จุดตั $งตน้ คอื การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของการพฒันา R2R สู ่
R2R2E ขององคก์าร ในภาพรวม ตั $งแต่อดตี (>5 ปี) จนถงึปจัจุบนั รวมทั $งแนวโน้มใน
อนาคต ((>10 ปี) การวางแผน (Planning) ในการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่ R2R2E การ
ดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ที�วางไว ้ การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) 
ตลอดเวลา การนําสิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งต่อเนื�องและ
คุม้คา่ ทั $งในทนัท ี ในระยะสั $น และระยะยาว การตดิตาม ควบคุม และประสาน การ
ดาํเนินงาน (Monitoring Controlling and Coordinating) ใหก้จิกรรมการดาํเนินงาน
สอดคลอ้งเป็นแนวทางเดยีวกนัอยา่งกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพ การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร 
และระบบการตดิต่อสื�อสาร (Information System & Communication System Setting) ให้
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ผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถเชื�อมโยงกนัอยา่งใกลช้ดิในทนัททีี�ตอ้งการ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา และ การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง (Continuing) สูค่วามยั �งยนืของการพฒันา R2R 
และ R2R2E ขององคก์าร ในชว่งต่อๆไป 
  1.4 ระบบงานบรหิารจดัการ ในการดาํเนินงานพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
  จุดตั $งตน้ คอื การจดัตั $งหน่วยงานที�รบัผดิชอบงานพฒันา R2R และ R2R2E ของ
องคก์าร เป็นหน่วยงานเกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพองคก์าร (Quality Development of 
Organization) ในสงักดัของสว่นพฒันาองคก์าร (Organization Development Section) ที�
เป็นสว่นงานหลกั 1 ใน 5 ขององคก์าร 
  หน้าที�ของหน่วยงานที�รบัผดิชอบงานพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร คอื 
ดาํเนินงานตามหน้าที�สาํคญัในการบรหิารจดัการ (Management Tasks) ของผูบ้รหิาร 7 
ประการ ตาม POSDCoRB Model ของ Gulick & Urwick เริ�มตน้ที�การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร 
(Planning) ใหก้ารดาํเนินงานกจิกรรมทั $งหลายของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ในการพฒันา 
R2R และ R2R2E ขององคก์าร เป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ไมซ่ํ$าซอ้น ทาํใหส้ามารถใช้
ทรพัยากรที�มอียู ่ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยใช ้ “เวลา” เป็นแกนหลกัในการเชื�อมโยง
กจิกรรมทั $งหลาย เขา้ดว้ยกนั ทั $งแผนปฏบิตักิารประจาํปี แผนปฏบิตักิารประจาํเดอืน 
แผนปฏบิตักิารประจาํสปัดาห ์แผนปฏบิตักิารประจาํวนั/เวร และ แผนปฏบิตักิารประจาํในแต่
ละครั $ง ซึ�งเป็น Fundamental ในการดาํเนินงาน R2R และ R2R2E 
  หน้าที�สาํคญัลาํดบัต่อไป ในการบรหิารจดัการงานพฒันา R2R และ R2R2E ของ
องคก์าร คอื การจดัองคก์าร (Organizing) ใหเ้หมาะสมกบังาน/กจิกรรมทั $งหลาย ที�จะตอ้ง
ดาํเนินการ และ ดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ ทั $งการจดัแบง่หน่วยงานยอ่ย พรอ้มทั $งกําหนด
ภาระกจิของแต่ละหน่วยงานนั $น ใหช้ดัเจน; การจดัตําแหน่งของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 
อยา่งครบถว้นกําหนด Job Description และ Job Specification ของแต่ละตําแหน่ง อยา่ง
ชดัเจน แน่นอน เป็นลายลกัษณ์อกัษร; และ การจดับุคลากรที�มอียู ่ (Staffing) ลงในตําแหน่ง
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม ใหทุ้กคนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีวามสุข และ ไดผ้ลติผล 
(Productivities) สงูสุด ตลอดระยะเวลาที�อยูใ่นตําแหน่ง  
  หน้าที�สาํคญัลาํดบัต่อไป คอื การอาํนวยการ (Directing) ใหง้านทั $งหลาย ดาํเนินไป
ไดอ้ยา่งราบรื�น สอดคลอ้งกนั และมปีระสทิธภิาพสงู;  การประสานงาน (Coordinating)   ให้
งานทั $งหลายดําเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�น ทั $งการประสานงานภายในงาน การประสานงาน
ภายในหน่วยงาน และการประสานงานภายนอกหน่วยงาน ในทุกทศิทาง ทั $งที�เป็นทางการ
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และไมเ่ป็นทางการ ทั $งในภาวะปกตแิละในภาวะเรง่ดว่น อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม และ 
ต่อเนื�องจนเสรจ็สมบรูณ์; การรายงาน (Reporting) ใหข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
ไปถงึผูท้ี�สมควรทราบ อยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้น และ ทนัเวลา; และ การจดั
งบประมาณ (Budgeting) ใหเ้หมาะสม เพยีงพอ ทนัเวลา ประหยดั ไมร่ ั �วไหล และ คุม้คา่  
  ระบบงาน ไดม้กีารจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิที�สามารถชว่ยใหผู้้
มาศกึษา สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ในการปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสะดวก ไมยุ่ง่ ไม่
ยาก ใชเ้วลาและทรพัยากรไมม่าก 
 2. กลไก (Mechanism) ในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร เป็นสิ�งที�ชว่ย
กระตุน้ สนบัสนุน สง่เสรมิ บุคคลากรขององคก์าร ใหอ้ยากทาํ R2R สู ่R2R2E ยิ�งๆขึ$น และ 
ชว่ยปกป้องคุม้ครองผูท้ี�อยากทาํ R2R สู ่R2R2E และ ผูท้ี�กําลงัทาํ ใหส้ามารถทาํ ไดอ้ยา่งมี
ความสุขยิ�งๆขึ$น รวมทั $งชว่ยขดัขวางสิ�งที�จะมาทาํใหก้ารทาํ R2R สู ่ R2R2E เกดิปญัหา
อุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง มใิหเ้กดิขึ$นหรอืบรรเทาเบาบางลง ประกอบดว้ย 
  2.1  กลไกเชงิบวก (Positive Mechanism) ในการพฒันา R2R และ R2R2E ของ
องคก์าร เชน่ 
   2.1.1 นโยบายที�สนบัสนุนการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
   2.1.2 ตวัอยา่งที�ปรากฏชดัเจนถงึประโยชน์ของการพฒันา R2R และ R2R2E  
   2.1.3 การใหร้างวลั 
     ฯลฯ 
  2.2  กลไกเชงิลบ (Negative Mechanism) ในการพฒันา R2R และ R2R2E ของ
องคก์าร เชน่ 
   2.2.1 นโยบายที�ไมส่ง่เสรมิ ไมส่นบัสนุน หรอืขดัขวาง การพฒันา R2R และ 
R2R2E ขององคก์าร ทั $งทางตรงและทางออ้ม 
   2.2.2 ตวัอยา่งที�ปรากฏชดัเจนถงึผลเสยีที�เกดิจากการไมพ่ฒันา R2R และ R2R2E 
   2.2.3 ผลประโยชน์ที�ไมไ่ดร้บัจากการที�ไมพ่ฒันา R2R และ R2R2E 
     ฯลฯ 
 3. วธิกีาร ในการพฒันาระบบและกลไก ในการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
สามารถดาํเนินการได ้ตามลาํดบั ดงันี$ 
  3.1 สรรหาแกนนําผูร้บัผดิชอบงานพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
  3.2 พฒันา “กลุม่ผูนํ้า” การพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
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  3.3 กําหนดนโยบายการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร  
  3.4 พฒันาใหม้ผีลงาน R2R ในองคก์าร 
  3.5 จดัตั $งคณะกรรมการพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
  3.6 จดัตั $ง/กําหนด หน่วยงานที�รบัผดิชอบงานพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร 
  3.7 พฒันาใหม้ผีูนํ้า R2R 
  3.8 พฒันาทมีงานของผูนํ้า R2R 
  3.9 พฒันาเครอืขา่ยผูนํ้า R2R สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
  3.10 พฒันาผูนํ้า R2R ใหม้ผีลงาน R2R2E 
  3.11 พฒันาผูนํ้า R2R2E  
  3.12 พฒันาเครอืขา่ยผูนํ้า R2R2E 
  3.13 พฒันาผูนํ้า R2R และ ผูนํ้า R2R2E สูค่วามยั �งยนื 
  3.14 พฒันาทมีผูนํ้า R2R ใหเ้ป็นผูนํ้า R2R2E สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
 การพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร ทั $ง 14 ประการนี$ จะใชร้ะยะเวลาในชว่ง
เริ�มตน้ประมาณ 5 ปี แนวทาง ขั $นตอน ลาํดบัของขั $นตอน และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน 
สามารถปรบัปรุง/เปลี�ยนแปลง ได ้ ตามบรบิท สถานการณ์ ขอ้จาํกดั ทรพัยากรที�มแีละ
สามารถนํามาใชไ้ด ้ในการดาํเนินงานพฒันา R2R และ R2R2E ของแต่ละองคก์าร  
 

การส่งเสริม สนับสนุน การพฒันา R2R และ R2R2E สู่ความยั �งยืน 
 ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 6 วา่ R2R2E เป็นกระบวนการในการพฒันางานที�ทาํ ให้
เป็นผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื�อง และทาํใหผ้ลงานนั $นไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นผลงานทาง
วชิาการชั $นเยี�ยมที�ย ั �งยนื R2R2E จงึเป็นหนึ�งในวธิกีารพฒันางานอยา่งต่อเนื�องสูค่วามยั �งยนื 
ที�ผูป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถทาํได ้ โดยไมยุ่ง่และไมย่าก เป็นสิ�งที�ต่อยอดและขยายผลจาก 
การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ในบทที� 5 ซึ�งมปีระโยชน์ทั $งต่องานที�พฒันา ต่อคน
ที�เกี�ยวขอ้ง ต่อหน่วยงานที�ทาํ ต่อองคก์าร ต่อชุมชนหรอืสาธารณะ ตอ่สงัคม/ประเทศชาต ิ
ต่อมนุษยชาต ิต่อวชิาการ และ ต่อโลก  
 การสง่เสรมิ สนบัสนุน การพฒันา R2R และ R2R2E สูค่วามยั �งยนืนั $น สามารถทาํได้
หลากหลายวธิ ี ตามลกัษณะของงานที�ตอ้งการพฒันา; ตามบรบิท สถานการณ์ ขอ้จาํกดั 
ทรพัยากรที�มแีละสามารถนํามาใชไ้ด ้ ในการดาํเนินงานพฒันา R2R2E ของแต่ละองคก์าร; 
ตาม Style ทศันคต ิคา่นิยม และความเชื�อ ของผูเ้กี�ยวขอ้ง ที�สาํคญั คอื ของผูบ้รหิารสงูสุด 
และ ของแกนนําผูร้บัผดิชอบงานพฒันา R2R และ R2R2E ขององคก์าร ในที�นี$ ขอนําเสนอ
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แนวทางการดาํเนินงานที�ไดจ้ากประสบการณ์นานกวา่ 10 ปี ในการไปเป็นวทิยากร และชว่ย
หน่วยงาน/องคก์าร ต่างๆ อาทเิชน่ โรงพยาบาล ทั $งภาครฐั รพ.เอกชนและรพ.Not for profit; 
คปสอ.; สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั; กรม; มหาวทิยาลยั ฯลฯ ในการดาํเนินงานและการ
พฒันา R2R สู ่ R2R2E โดยใหม้กีารดาํเนินงาน พรอ้มตวัชี$วดัเป้าหมายและผลการ
ดาํเนินงาน ที�ชดัเจน ตามลาํดบั ดงันี$ 
 1. กําหนดนโยบายการพฒันา R2R สู ่R2R2E ขององคก์าร โดยผูบ้รหิารสงูสุด 
 2. สรรหาแกนนําผูร้บัผดิชอบงานพฒันา R2R สู ่R2R2E ขององคก์าร 
 3. พฒันาใหม้ผีลงาน R2R ในองคก์าร มากกวา่ 15 เรื�อง ใน 3 ปี 
 4. พฒันา “กลุม่ผูนํ้า” การพฒันา R2R สู ่R2R2E ขององคก์าร 
 5. จดัตั $งคณะกรรมการพฒันา R2R สู ่R2R2E ขององคก์าร 
 6. จดัตั $ง/กําหนด หน่วยงานที�รบัผดิชอบงานพฒันา R2R สู ่R2R2E ขององคก์าร จาก
ประสบการณ์ของผูเ้ขยีนบง่บอกวา่ งานพฒันา R2R ที�อยูก่บัฝา่ยพฒันาคุณภาพ (Quality 
Development) จะมผีลงาน ดกีวา่ ที�ไปขึ$นอยูก่บัฝา่ยพฒันาวจิยั (Research Development) 
 7. พฒันาใหม้ผีูนํ้า R2R ขององคก์าร มากกวา่ 5 คน ใน 3 ปี 
 8. พฒันาเครอืขา่ยผูนํ้า R2R สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืของงาน/พื$นที�/องคก์าร 
 9. พฒันา ใหม้ผีลงาน R2R2E จากเครอืขา่ยผูนํ้า R2R 
 10. พฒันาใหม้ผีูนํ้า R2R2E ในเครอืขา่ย ไมน้่อยกวา่ 2 คน ใน 5 ปี 
 11. พฒันาทมีผูนํ้า R2R ใหเ้ป็นทมีผูนํ้า R2R2E สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนืขององคก์าร 
 การพฒันา R2R สู ่ R2R2E ขององคก์าร ทั $ง 11 เป้าหมายและกจิกรรมนี$ จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี แนวทาง ขั $นตอน ลาํดบัของขั $นตอน และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน 
จาํเป็นตอ้งปรบัปรุง/เปลี�ยนแปลง ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบังานที�ตอ้งการพฒันา และ
บรบิทของแต่ละองคก์าร ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่R2R2E นั $น 
 

รปูแบบการดาํเนินงานพฒันา R2R สู่ R2R2E ของหน่วยงานและองคก์าร 
 รปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) หมายถงึ “ทั $งหมด” ของสี�งที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงาน ของงานหนึ�งงานใด ในแต่ละชว่งเวลา ตั $งแต่เริ�มตน้จนสิ$นสุด เพื�อใหบ้รรลุ
เป้าหมายสงูสุด ของการดาํเนินงาน ในชว่งเวลานั $น เป็นสิ�งที�ใชเ้ป็น Intervention (สิ�งที�ใชใ้น
การทดลอง) ประกอบดว้ย สิ�งสาํคญั 3 ประการ คอื หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของ
รปูแบบ และ วธิกีารในการนํารปูแบบนั $นไปปฏบิตัหิรอืนําไปดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง สูค่วาม
ยั �งยนื อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด  



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  219 

 ดงันั $น รปูแบบการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่ R2R2E ของหน่วยงานและองคก์าร จงึ
หมายถงึ “ทั $งหมด” ของสี�งที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ของการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่R2R2E 
ของหน่วยงานและองคก์าร ในแต่ละชว่งเวลา ตั $งแต่เริ�มตน้จนสิ$นสุด (จาํแนกเป็นชว่งเวลา
หลกัรวม 5 ปี และ ชว่งเวลายอ่ยในแต่ละปี) เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสุด ของการดาํเนินงาน 
พฒันา R2R สู ่R2R2E (ขอใช ้R2R2E) ในแต่ละชว่งเวลานั $น  
 หลกัการของรปูแบบ (Principles of Model)  
 หลกัการของรปูแบบการดาํเนินงาน R2R2E ของหน่วยงานและองคก์าร ไดแ้ก่ 
 1. หลกัวชิาการดา้นการบรหิาร (Management Principles) ม ี7 หลกัวชิาการ คอื 
  1.1 หลกัการบรหิารองคก์าร ตาม POSDCoRB Model ของ กูลคิและเออรว์คิ 
(Gulick and Urwick) 
  1.2 หลกัการบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by Objective: MBO) ของ 
ปีเตอร ์เอฟ ดรกัเกอร ์(Peter F Drucker) 
  1.3 หลกัการบรหิารตามสภาวการณ์ (Contingency Management) ตามแนวคดิ
ของ ไวทร์ชิและคนูซ ์(Heim Weihrich and Horold Koontz) 
  1.4 หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Management by Participation: MBP) ตาม
แนวคดิของ เอลตนั เมโย (Elton Mayo, 1933) 
  1.5 หลกัการบรหิารทมีงานและการแกป้ญัหา (Team Management & Problem 
Solving) ตามแนวคดิของ Douglas McGreger 
  1.6 หลกัการบรหิาร (Principles of Managing) ตามแนวคดิของ สมชาต ิโตรกัษา 
  1.7 หลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ตาม
แนวคดิของ W. Edward Deming  
 2 หลกัการดา้นวชิาการเฉพาะ (Specific Principles) ของงาน R2R2E ม ี6 หลกัการ คอื 
  2.1 ปรชัญาการวจิยั (Philosophy of Research)  
  2.2 หลกัการวจิยั (Principles of Research) ของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ
  2.3 หลกัการ R2R ของคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล 
  2.4 หลกัการ R&D for CSWI ตามแนวคดิของ สมชาต ิโตรกัษา 
  2.5 หลกัการพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ
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  2.6 มาตรฐานทางวชิาการของงานที�ตอ้งการทาํ R2R2E  
 3 หลกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง (Relating Principles) กบังาน R2R2E มอียา่งน้อย 8 หลกั
วชิาการ คอื 
  3.1 หลกัการตดิต่อสื�อสาร (Principles of Communication) 
  3.2 หลกัการประสานงาน (Principles of Coordinating) 
  3.3 หลกัการพฒันาเครอืขา่ย (Principles of Networking Development) 
  3.4 หลกัการพฒันาที�ย ั �งยนื (Principles of Sustainable Development) 
  3.5 หลกัการจงูใจ (Principles of Motivation) 
  3.6 หลกัการเสรมิพลงั (Principles of Empowerment) 
  3.7 หลกัการใหร้างวลั (Principles of Reward) 
  3.8 หลกัการทาํงานเป็นทมี (Principles of Team Working) 
 4. หลกัการดา้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวขอ้งกบังานR2R2E ม6ีประการ คอื 
  4.1 กฎหมายสงูสุดของประเทศ คอื รฐัธรรมนูญ 
  4.2 กฎหมายของประเทศ เชน่ พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา พระราชกําหนด 
ประมวลกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีเป็นตน้  
  4.3 กฎหมายระหวา่งประเทศ เชน่ กฎหมายลขิสทิธิ _ ขอ้ตกลงทางการคา้  
  4.4 สทิธมินุษยชน (Human Right) 
  4.5 กฎ/ประกาศ กระทรวง ทบวง กรม ที�มอีาํนาจตามกฎหมาย   
  4.6 ระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ารหรอืกลุม่บุคคลที�รบัผดิชอบ 
 5. หลกัการดา้นสงัคม ประเพณี วฒันธรรม ความเชื�อ ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบังาน R2R2E  
  5.1 ของผูร้บับรกิาร / ผูใ้ชบ้รกิาร และครอบครวั 
  5.2 ของผูใ้หบ้รกิาร ทั $งรายบุคคล รายกลุม่ และ พวกพอ้ง  
  5.3 ขององคก์ารผูใ้หบ้รกิาร  
  5.4 ของชุมชนที�ตั $งองคก์าร และ ชุมชนของผูร้บับรกิาร / ผูใ้ชบ้รกิาร  
  5.5 ของสงัคม ทั $งสงัคมที�ตั $งองคก์าร และสงัคมทั �วไป 
 โครงสร้างของรปูแบบ (Structures of Working Model)  
 โครงสรา้งของรปูแบบการดาํเนินงาน R2R2E ขององคก์าร ม ี4 ดา้น คอื 
 1. โครงสรา้งดา้นของ (Material) ตามหลกัพสัดุ ไดแ้ก่ 
  1.1  อาคารสถานที�ของหอ้งทาํงานพรอ้มอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวก 
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  1.2  ครุภณัฑท์ี�ตอ้งใชท้าํงาน ทั $ง Fixed และ Movable 
  1.3  วสัดุที�ตอ้งใชท้าํงาน 
 2. โครงสรา้งดา้นคน (Man) ตามหลกัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก่  
  2.1  ตําแหน่งที�ตอ้งใชใ้นการบรรจุคนที�ทาํงาน ไมน้่อยกวา่ 4 ตําแหน่ง 
  2.2  จาํนวนคนที�ตอ้งใชใ้นการทาํงาน ไมน้่อยกวา่ 3 คน 
  2.3  โครงสรา้งทางการบรหิารคนที�ทาํงาน เชน่ การจดัทมี การจดัเวร ฯลฯ 
  2.4  การบรหิารกําลงัคนทดแทน ทั $งชั �วคราว และ ถาวร 
 3. โครงสรา้งดา้นเงนิ (Money) ตามหลกัการเงนิ ไดแ้ก่  
  3.1  แหลง่เงนิที�ตอ้งใชใ้นตําแหน่งที�บรรจุคนทาํงาน ที�ม ั �นคง 
  3.2  จาํนวนเงนิที�ตอ้งใช ้ทั $งในตําแหน่งที�บรรจุคน และในการทาํงาน ที�เพยีงพอ 
  3.3  ความคลอ่งตวัในการใชเ้งนิในการทาํงาน 
  3.4  เงนิสาํรองในการทาํงาน 
  3.5  การควบคุมการใชเ้งนิในการทาํงานที�ด ีมปีระสทิธภิาพ และไมอ่ดึอดั 
 4. โครงสรา้งดา้นระบบงาน (System) ตามหลกัระบบการดาํเนินงาน 4 ระบบ ไดแ้ก่  
  4.1  ระบบงานบรกิาร (Service System) ใหก้บัผูท้ี�ตอ้งการทาํ R2R2E 
  4.2  ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร 5Ms ใหก้บัผูท้ี�ตอ้งการทาํ R2R2E 
  4.3  ระบบงานพฒันาคนที�ตอ้งการทาํ R2R2E และ พฒันางานที�ทาํ 
  4.4  ระบบงานบรหิารจดัการงานและทรพัยากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํ R2R2E 
 วิธีการนํารปูแบบไปดาํเนินการ (The Implementation of Working Model)  
 ใชห้ลกัการและวธิกีาร ของการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (R&D for 
CSWI) ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 4 ซึ�งมกีจิกรรมหลกั ในแต่ละชว่งเวลา (จาํแนกเป็นใน
แต่ละครั $ง ในแต่ละเวร ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์ในแต่ละเดอืน ในแต่ละไตรมาศ ในแต่ละ
ปี ในแต่ละ 3-5 ปี) อยา่งต่อเนื�อง ดงันี$ 
 1. การเตรยีมการ (Preparing) สาํหรบัชว่งเวลานั $น 
 2. การดาํเนินการ (Implementing) ในชว่งเวลานั $น 
 3. การประเมนิผลและการพฒันา (Evaluating and Improving) ในชว่งเวลานั $น 
 4. การก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยั �งยนื (Continuing to Sustainable Development) 
ของการดาํเนินงานในชว่งเวลานั $น ใหต้่อเนื�องไปยงัชว่งเวลาต่อไป อยา่งไรร้อยต่อ 
 สิ�งจาํเป็นที�จะชว่ยใหเ้กดิความสาํเรจ็ คอื Principle of Managing 
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 วธิกีาร ในการนํารปูแบบ R2R2E ไปดาํเนินงาน ใชก้จิกรรมในระบบงานบรกิารในการ
พฒันา R2R2E ขององคก์าร เป็นแกนหลกั เริ�มตน้เมื�อผูป้ฏบิตังิานตอ้งการทาํ R2R จนได้
ผลงาน R2R นําเสนอในเวทวีชิาการขององคก์าร เป็น Milestone ที� 1 แลว้ต่อเนื�องสู ่
Milestone ที� 2, 3 และ Milestone ที� 4 คอื ไดผ้ลงานลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิ (เป็น R2R2E) โดยใชง้าน เวลา และกลุม่เป้าหมาย (Customer) เป็นแนวทาง
หลกัในการดาํเนินงาน ใหเ้ป็น Loop ที�ต่อเนื�อง ดว้ย Principles of Managing 
  รปูแบบการดาํเนินงาน R2R2E ที�กลา่วมานี$ เป็นเพยีง “หวัขอ้” ของกจิกรรม 
จาํเป็นตอ้งมรีายละเอยีดของแต่ละกจิกรรม ที�ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิ มาประกอบใหส้มบรูณ์ 
โดยทั �วไป รปูแบบการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่ R2R2E ของแต่ละองคก์าร จะมเีนื$อหาไม่
น้อยกวา่ 50 หน้า 
 

คาํถามท้ายบทที� 7 
 1. อธบิายการประยกุตเ์ทคนิค How to do? ในการพฒันา “งาน” อยา่งยั �งยนื โดย
ยกตวัอยา่งการดาํเนินงานที�เกดิขึ$นจรงิแลว้ ที�ทา่นตั $งใจจะนํามาเป็นแบบอยา่งของการ
ดาํเนินงาน ในงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั สูก่ารเป็น “กลุม่ผูนํ้า” 
ในการพฒันา R2R สู ่R2R2E ในอนาคตอกีไมเ่กนิ 10 ปี อยา่งมคีวามสุข 
 2. อธบิาย “การพฒันา”ระบบ กลไก และ วธิกีาร ในการพฒันา R2R สู ่R2R2E ของ
องคก์ารที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั พรอ้มแสดงตวัอยา่งของการดาํเนินงาน ที� Practical 
เหน็ชดัเจนถงึวธิปีฏบิตัมิาใหค้รบถว้น แจม่แจง้ เป็นรปูธรรม 
 3. อธบิายแนวทางและวธิกีาร ในการสง่เสรมิ สนบัสนุน การพฒันา R2R สู ่ R2R2E 
ขององคก์ารที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั สูค่วามยั �งยนื ที�สรา้งสรรค ์และเป็นไปได ้
 4. แสดงรปูแบบการดาํเนินงานพฒันา R2R สู ่R2R2E ของหน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่น
ปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นทั $ง 3 องคป์ระกอบสาํคญั  
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บทที� 
8 

 
 
 

เทคนิคการเรียนลดั 
ในการเขียน และนําเสนอ ผลงาน R2R/R2R2E 

 (THE SHORTCUTS OF WRITING & PRESENTATION IN R2R/R2R2E) 
 

Concept หลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน R2R/R2R2E 
เทคนิคการเขียน และนําเสนอ ผลงาน R2R/R2R2E 

การเขียนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงาน R2R/R2R2E 
การจดัทาํ Slide การนําเสนอผลงานวิจยั ในเวทีวิชาการ 

การเขียนบทคดัย่อผลงานวิจยั 

การนําเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการ 
การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

การติดตาม ส่งเสริม และ สนับสนุน  
การพฒันา R2R/R2R2E  
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บทที� 8  
เทคนิคการเรียนลดั 

ในการเขียน และนําเสนอ ผลงาน R2R/R2R2E 

(THE SHORTCUTS OF WRITING & PRESENTATION IN R2R/R2R2E) 
 

  การทาํวจิยัโดยทั �วไป ประกอบดว้ย 7 กจิกรรมสาํคญั คอื 
 1. การคดิจะทาํวจิยั 
 2. การจดัทาํแผนงานการทาํวจิยั ที�พวกเราคุน้เคยกนัที�เรยีกวา่ โครงรา่งวจิยั 
 3. การนําเสนอโครงรา่งการทาํวจิยั (Research Proposal) เพื�อขออนุมตักิารทาํวจิยั 
 4. การลงมอืทาํวจิยั 
  4.1 การเตรยีมการก่อนเกบ็ขอ้มลู 
  4.2 การเกบ็ขอ้มลู 
  4.3 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.4 การสรุปผลขอ้มลูการวจิยั 
  4.5 การอภปิรายผลการวจิยั และ ใหข้อ้เสนอแนะ 
 5. การเขยีนรายงานผลการทาํวจิยั 
 6. การเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
 7. การขยายผลการทาํวจิยั 
 ในการทาํวจิยัอยา่งมคีุณภาพด ี เทยีบไดก้บั บณัฑตินิพนธใ์นระดบัปรญิญาตรขีึ$นไป  
จนถงีวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโท และ ดุษฎนิีพนธใ์นระดบัปรญิญาเอก ตามลาํดบั แต่
การทาํวจิยัเชน่นั $น ตอ้งใชเ้วลามาก หลายเดอืน จนถงึหลายปี เพราะผูค้วบคุมการทาํวจิยั 
คอื คณาจารย ์เน้น Research Methodology อยา่งเขม้ขน้และเครง่ครดั แต่การทาํ R2R นั $น 
ผูรู้จ้รงิทั $งหลายไดแ้นะนําวา่ ขอใหเ้น้นที�คุณคา่ของการทาํวจิยั ที�ก่อใหเ้กดิการพฒันา 
(Development) มากกวา่การไปเน้นที� Research Methodology ซึ�งจะทาํใหผู้ท้าํ ซึ�งเป็น
ผูป้ฏบิตังิานที�ตอ้งใชเ้วลาสว่นใหญ่ในการทาํงานเพื�อบรกิาร Customer จงึมเีวลาไมม่ากที�จะ
นํามาใชใ้นการวจิยั เกดิภาระเพิ�มขึ$น ที�ยุง่และยาก จนไมม่คีวามสุขในการทาํ R2R ประกอบ
กบัการมคีวามเชื�อจากประสบการณ์ที�เหน็มามากมายวา่ “การวจิยั” เป็นสิ�งที�ยากมาก 
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 R2R ที�สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิใหค้วามหมายใหมว่า่ เป็นการพฒันางาน
ตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ถอืเป็นผลงานวจิยัที�มคีุณคา่อยา่งยิ�งต่อมนุษยชาต ิ เป็นการวจิยั
เพื�อแกป้ญัหา ถา้พฒันาต่อไปเป็น R2R แทแ้ละด ี (R2R2E) ซึ�งเป็นการวจิยัเพื�อแกป้ญัหา
อยา่งยั �งยนื กจ็ะทวคีุณคา่ต่อมวลหมูม่นุษยชาต ิมากยิ�งขึ$น 
 

Concept หลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน R2R/R2R2E 
 R2R2E นั $น เป็น การ “ทาํ” งาน อยา่งครบวงจร และ ต่อเนื�อง ในแต่ละชว่งเวลา 
นําไปสูก่ารพฒันาที�ต่อเนื�อง มั �นคง และ ยั �งยนื (Continuous Stable and Sustainable 
Improvement: CSSI) ดงัภาพที� 18 

เป็น การ “ทํา” งาน
อยา่งครบวงจร และ ตอ่เนื�อง ในแตล่ะชว่งเวลา 
นําไปสูก่ารพฒันาที�ตอ่เนื�อง ม ั�นคง และ ย ั�งยนื

(Continuous Stable and Sustainable Improvement: CSSI)

เร ิ�มตน้
ดําเนนิการ

ทดลอง
/พฒันา

X = รูปแบบการดําเนนิงาน (Working Model)
เป็น Intervention คอื สิ�งท ี�กอ่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง

O = ผลการดําเนนิงานตามดชันชีีVวดั (Working Outputs)

เร ิ�มตน้
“ทํา”
งาน

กอ่นทดลอง
หลงัทดลอง

เวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา
ระยะ 

1 ชว่งเวลา

X5
สิ�งที�ใช้

ในการทดลอง
/พฒันา

X1 X2 X3 X4 X6

O1 O2 O3 O5
ผลการ

ดําเนนิงาน O4 O6

ระยะ 1 ชว่งเวลา
โดยท ั�วไป คอื 1 ปี

 
ภาพที� 18. การ “ทาํ” งาน อยา่งครบวงจร และ ต่อเนื�อง ในแต่ละชว่งเวลา  

นําไปสูก่ารพฒันาที�ต่อเนื�อง มั �นคง และ ยั �งยนื 
 

 เพื�อสง่เสรมิ สนบัสนุน และ ชว่ยแกป้ญัหา ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน R2R/R2R2E จงึ
ขอนําเสนอ 2 Concepts หลกั ในการทาํ R2R/R2R2E ของหน่วยงาน / องคก์าร คอื 
 Concept หลกัที� 1 
 พวกเรา ได ้ “ทาํวจิยั” ในงานที�พวกเรา “ทาํ” ตั $งแต่วนัแรก ที�พวกเราเขา้ทาํงาน และ 
ยงัคงทาํอยูจ่นถงึปจัจุบนั และ ตั $งใจที�จะทาํต่อไปอยา่งไมห่ยดุยั $งในอนาคต คอื ทาํ R2R อยู่
ทุกวนั ตลอดเวลา พจิารณาจาก พวกเราไมไ่ดใ้ช ้Spinal cord ในการทาํงาน แต่ใช ้Brain 
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 Concept หลกัที� 2 
 งานทุกงาน ที�พวกเรา “ทาํ” อยูใ่นปจัจุบนั ไดร้บัการ “ทาํ R2R” โดย พวกเรา ที�ได้
ทาํงานนี$มาตั $งแต่วนัแรก ที�งานนี$เกดิขึ$นในหน่วยงานของพวกเรา ไดท้าํต่อเนื�องมาจนถงึทุก
วนันี$ และ ตั $งใจที�จะรว่มมอืรว่มใจกนัทาํต่อๆไป อยา่งไมส่ิ$นสุด จนกวา่องคก์ารจะเลกิทาํ 
 Concept หลกัทั $ง 2 นี$ สมควรพฒันาใหเ้ป็นคา่นิยมรว่ม (Share Value) ที�พวกเรา
ภาคภมูใิจ ถอืเป็น“วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture)” ของพวกเรา ดว้ยการ
พฒันาใหเ้ป็น R2R แทแ้ละด ี (เป็น R2R2E) ซึ�งเป็นกระบวนการทาํงานของคนด ี ที�มุง่มั �น
ทาํงานเพื�องาน และเพื�อผูร้บับรกิาร อยา่งเสยีสละ และ น่าชื�นชม มาเป็นระยะเวลาที�ยาวนาน
หลายๆปี ตดิต่อกนั 
 Concept หลกัดงักลา่ว ไดบ้ง่บอกวา่ พวกเราไดร้ว่มมอืรว่มใจกนัทาํ R2R มานานแลว้ 
ในทุกงานที�พวกเราทาํอยูใ่นปจัจุบนั แต่สิ�งที�ขาดไป คอื ยงัไมไ่ดเ้ขยีน/นําเสนอ ผลงาน R2R 
นั $น ใหว้งการวชิาการและสาธารณะ ไดร้บัรู-้รบัทราบ ซึ�งเป็น “จุดออ่น”ของพวกเรา วธิกีาร
แกไ้ข คอื เขยีน/นําเสนอ ผลงาน R2R ของพวกเรา บอ่ยๆ จนเป็น Skills 
 เพื�อให ้ R2R/R2R2E สามารถเกดิขึ$น โดยผูท้าํมคีวามสุข และ ภาคภมูใิจในผลงาน
ยิ�งๆขึ$น จงึขอนําเสนอเทคนิคการทาํ R2R/R2R2E แบบเรยีนลดั ในการเขยีนและนําเสนอ 
ผลงาน R2R/R2R2E ที�เน้นการนําผลงาน R2R ที�พวกเราไดร้ว่มมอืรว่มใจกนัทาํเสรจ็แลว้ มา
เขยีน/นําเสนอ เป็นผลงานวจิยัที�ทรงคุณคา่ต่อวงการวชิาการ สาธารณะ และ เชดิชผููท้าํงานนั $น 
 

เทคนิคการเขียน และนําเสนอ ผลงาน R2R/R2R2E 
 เทคนิคการเขยีนและนําเสนอผลงาน R2R/R2R2E แบบเรยีนลดั สรุปได ้5 ขั $นตอน คอื 
 1. ยอมรบั Concept ที�วา่ พวกเราทาํ R2R ในงานของเรา มาตั $งแต่ “วนัแรก” ที�พวก
เราเขา้มาทาํงาน ในหน่วยงาน โดยยงัคงทาํตดิต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั และ ตั $งใจจะทาํต่อไป 
ในอนาคต อยา่งไมห่ยดุยั $ง 
 2. งาน R2R ที�พวกเราทาํ เป็น Action Research เพื�อการแกป้ญัหา 
 3. คดัเลอืกผลงานที�พวกเราทาํแลว้ มคีวามภาคภมูใิจ และ มคีวามสุขเมื�อคดิถงึ ที�มี
คุณสมบตัขิอง R2R แทแ้ละด ีมาเขยีนเป็นผลงาน R2R เรื�องแรกๆ 
 4. เขยีนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงาน R2R ซึ�งจะนําไปสูบ่ทคดัยอ่ที�ครบถว้น 
 5. เขยีนบทคดัยอ่ผลงานวจิยั เพื�อนําไปสูก่ารขอนําเสนอผลงานวจิยัในเวทวีชิาการ 
 6. จดัทาํ Slide การนําเสนอผลงานวจิยั ประมาณ 20 Slides ที�มเีนื$อหาสาํคญัครบถว้น 
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 7. Present ผลงานวจิยั ในที�ประชุม ดว้ย แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีารของ KM 
 8. จดัทาํ “นิพนธต์น้ฉบบั” (Original Article) ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 9. การขยายผลการทาํวจิยั 
 การทาํวจิยัโดยทั �วไป ทั $ง 7 กจิกรรมสาํคญัที�กลา่วมา ถา้เป็น Action Research เพื�อ
การแกป้ญัหาที�ใชเ้วลา Implement 3 ปี จะใชเ้วลาทาํใหเ้ป็นผลงานวจิยัประมาณ 3 ปีครึ�ง 
หรอื 42 เดอืน แต่ถา้ใชเ้ทคนิคการเรยีนลดันี$ จะใชเ้วลาทาํเพยีงไมเ่กนิ 6 เดอืน ในผลงาน
เรื�องแรก (ไมร่วมระยะเวลาในการลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ เนื�องจากผูว้จิยัควบคุม
ไมไ่ด)้ และจะใชเ้วลาน้อยลงไปอกีในผลงานเรื�องต่อๆมา 
 

การเขียนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงาน R2R/R2R2E  
 สาระสาํคญัโดยสรุป ของผลงานวจิยั 1 เรื�อง (Paper) ม ี8 หวัขอ้หลกั ดงันี$ 
 1. ชื�อเรื�อง (Topic) 
  ทาํอะไร? กบัใคร? ที�ไหน? เมื�อไร? ดว้ยวธิใีด? 
 2. ชื�อนกัวจิยั (Researchers)  
  รวมกนัไมเ่กนิ 6 ชื�อ (แบบแวนคเูวอร)์ ในกรณีที�เกนิ ใหใ้ชค้าํวา่ “และคณะ” แทน  
 3. บทนํา (Introduction)  
  ความหมาย ความเป็นมา และ ความสาํคญั ของงาน และ ปญัหา ในการศกึษา/วจิยั  
 4. วตัถุประสงค ์(Objective)  
  สิ�งที�ตอ้งการศกึษา/วจิยั อยา่งสั $น รดักุม ไดใ้จความ ควรมน้ีอยๆไมเ่กนิ 3 ประเดน็  
 5. วธิวีทิยาการวจิยั (Research Methodology)  
  ไดแ้ก่ แบบการวจิยั ประชากรและการกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง การเกบ็ขอ้มลู การ
วดัผลการศกึษา/วจิยั เครื�องมอืที�ใช ้การวเิคราะหข์อ้มลู และ สถติทิี�ใชใ้นการวจิยั  
 6. ผลการศกึษา/วจิยั (Results)  
  ผลการศกึษาที�สาํคญั รดักุม และ ชดัเจน สอดคลอ้งกบั “วตัถุประสงค”์  
 7. สรุป และ ขอ้เสนอแนะ (Conclusion & Recommendation)  
  สรุปสิ�งที�ไดจ้ากการศกึษา และ ขอ้เสนอแนะในการนําสิ�งที�ไดจ้ากการศกึษา/วจิยั 
ครั $งนี$ ไปใชป้ระโยชน์ ทั $งสาํหรบัพื$นที�วจิยัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และ สาํหรบัการทาํวจิยั
ต่อไป ทั $งในเรื�องเดมิและในเรื�องใหม ่ 
 8. คาํสาํคญั Key Words  
  ไมเ่กนิ 5 คาํ 
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 ตวัอยา่ง แบบฟอรม์ เพื�อการเขยีนสาระสาํคญัโดยสรุป ของผลงาน R2R 
 

แบบฟอรม์สรปุประเดน็เนืbอหาสาํคญั ของผลงาน R2R 
ชื�องานวิจยั ........................................................................................................................................ 
ชื�อภาษา องักฤษ. .............................................................................................................................. 
ชื�อผูวิ้จยั ..............................1   .........................1   ............................2   และ .....................................1 
ความเป็นมาและความสาํคญัของงาน และ ปัญหาในการศึกษา/วิจยั 
 งาน ..............................................เป็นงานที�สาํคญั  คอื/เนื�องจาก ....................................... 
ปญัหาที�พบในโลก คอื................................................................................................... ปญัหาที�พบใน 
ประเทศไทย คอื.................................... ........................................ ปญัหาที�พบในภาค................. คอื
..............................................ปญัหาที�พบในจงัหวดั.................... คอื................................................... 
............ ปญัหาที�พบใน อ.............. รพ............. สอ................ คอื......................................................... 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา/วิจยั 
 1. ....................................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................................... 
วิธีการศึกษา/วิจยั 
 แบบการวจิยั 	 แบบทดลอง ดว้ย Designการวจิยั............................................................. 
 ประชากร คอื  .............................................................................................. จาํนวน ........ 
 กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน ........................ คดัเลอืกโดย ........................................................... 
 Intervention ที�ใชใ้นการวจิยั คอื.................................................................................................. 
 เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ม ี...... ชิ$น คอื ............................................................... 
 การทดสอบคุณภาพของเครื�องมอื ดําเนินการ ดงันี$ .................................................................... 
 ขั $นตอนการวจิยั ม ี.....ขั $นตอน ดงันี$ ............................................................................................ 
 การเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ดําเนินการ ดงันี$ ...................................................................................... 
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ดาํเนินการ ดงันี$ .............................................................................. 
  สถติทิี�ใช ้..................................................................................................................................... 
ผลการศึกษา/วิจยั 
 พบว่า .............................................................................................เพิ�มขึ$น (p<0.05) 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
การนําสิ�งที�ได้จากการศึกษา/วิจยั ครั bงนีb  ไปใช้ประโยชน์ 
 สาํหรบัพื$นที�วจิยัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ควร.......................................................................... 
    สาํหรบัการทาํวจิยัต่อไป ควร..................................................................................................... 
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ตวัอย่างการเขียนสาระสาํคญัโดยสรปุ 
ชื�องานวิจยั    การพฒันารปูแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู สอ.หนองเกยีบ อ.เมอืง จ.
บุรรีมัย ์ ดว้ยวธิจีติอาสาและภาวะผูนํ้า 
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung District, 
Burirum Province by Humanize Health Care and Leadership 
ชื�อผูวิ้จยั โฉมยงค ์จติสตัย ์ 
ความเป็นมาและความสาํคญั ของงาน และ ปัญหา ในการศึกษา/วิจยั 
 งานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเป็นงานที�สาํคญั เนื�องจากช่วยในการลดความรุนแรงและอตัรา
ตายจากมะเรง็ปากมดลกูของสตร ี โดยตอ้งมกีารดําเนินงานใหค้รอบคลุมประชากรกลุ่มอาย ุ 30-65 ปีให้
มากที�สุด ปญัหาที�พบในโลก คอื มอีตัราการตรวจคดักรองตํ�าโดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทศกําลงัพฒันา 
ปญัหาที�พบในประเทศไทย คอื มอีตัราการตรวจคดักรองเพยีงรอ้ยละ......ปญัหาที�พบในภาค ตอ.ฉน. คอื 
มอีตัราการตรวจคดักรองเฉลี�ยเพยีงรอ้ยละ......ปญัหาที�พบในจงัหวดับุรรีมัย ์ คอื มอีตัราการตรวจคดั
กรองเพยีงรอ้ยละ...... ปญัหาที�พบในพื$นที�รบัผดิชอบ ของสถานีอนามยัหนองเกยีบ อําเภอเมอืง คอื มี
ผลการคดักรองในปี งป. 2549 เพยีงรอ้ยละ 60.32 ซึ�งตํ�ากว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 ที�กําหนดไว ้ และพบ
มะเรง็ระยะลุกลาม 1 ราย ผูว้จิยัจงึตั $งใจที�จะพฒันางานบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิจีติ
อาสาและภาวะผูนํ้า แลว้นํารปูแบบที�พฒันาขึ$นไปดาํเนินการระหว่าง 10 มกราคม 2550 - 9 มกราคม 
2551 เพื�อเป็นแนวทางในการแกป้ญัหามะเรง็ปากมดลูกในระดบั สอ. 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา/วิจยั 
 1.เพื�อพฒันารปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ที�เหมาะสมกบัสถานีอนามยั
หนองเกยีบ โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู่  
 2.เพื�อเปรยีบเทยีบผลการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก ระหว่าง ก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบ
ใหมท่ี�พฒันาขึ$น ไปดําเนินการ 
 3.เพื�อพฒันาคู่มอืการนํารปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ไปดาํเนินการใน
สถานีอนามยัของกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีการศึกษา/วิจยั 
 แบบการวจิยั 
แบบทดลอง ดว้ยDesign การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental 
Development Research) แบบกลุ่มเดยีววดัผลก่อน-หลงั การทดลอง 
 ประชากร คอื สตรกีลุ่มอายุ 30 35 40 45 50 55 60 และ 65 ปี ในพื$นที�รบัผดิชอบของสถานี
อนามยัหนองเกยีบ ณ วนัที� 1 ธนัวาคม 2549 จาํนวน 203 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง  คอื ประชากรทั $งหมด ที�ไมป่ฏเิสธการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู  
 Intervention ที�ใชใ้นการวจิยั คอื รปูแบบใหม่ของงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิจีติ
อาสาและภาวะผูนํ้า ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ$น 
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 เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ม ี 4 ชิ$น คอื รปูแบบที�พฒันาขึ$น แบบบนัทกึการตรวจคดั
กรองมะเรง็ปากมดลกู แบบบนัทกึเหตุการณ์ และ กลอ้งถ่ายรปู 
 การทดสอบคุณภาพของเครื�องมอื รปูแบบใหม ่ ไดร้บัการตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและ
เนื$อหาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 3 คน คอื ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสาธารณสุข ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันารปูแบบ และ 
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู และไดร้บัการอนุมตัใิหด้าํเนินการได ้ จาก นพ.สสจ.
บุรรีมัย ์
 ขั $นตอนการวจิยั ม ี7 ขั $นตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิก่อนการทดลอง การสรา้งรปูแบบใหม่
เบื$องตน้ การวดัผลการดําเนินงานก่อนการทดลอง (Pre-test) การนํารปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$นไป
ดาํเนินการ การวดัผลการดําเนินงานหลงัการทดลอง (Post-test) การวเิคราะหผ์ลการทดลอง และ การ
ปรบัปรงุรปูแบบใหมห่ลงัการทดลอง 
 การเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูเอง โดยตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูที�เกบ็ทุกรายการ ก่อนส่งใหศู้นยข์อ้มลูการวจิยัเพื�อการวเิคราะห ์
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ดาํเนินการโดยนําขอ้มลูที�ไดผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นแลว้ ไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ EpiInfo ver.6 และ การวเิคราะหเ์ชงิเนื$อหา 
(Content Analysis)  
   สถติทิี�ใช ้จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถติไิคสแควรท์ี�ระดบัแอลฟ่า 0.05 
ผลการศึกษา/วิจยั 
 พบว่า รปูแบบใหม ่ประกอบดว้ย การกําหนดแผนปฏบิตักิารประจาํปี อยา่งสอดคลอ้งและต่อเนื�อง 
เน้นการวางระบบงานที�ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใชผู้ร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง จดัใหม้กีารเตรยีม
ความพรอ้มของทรพัยากรที�ตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานของแต่ละกจิกรรมในแต่ละครั $ง จงึสามารถใหบ้รกิาร
ไดท้ั $งปีและตรงตามความต้องการของผูร้บับรกิาร กลุ่มเป้าหมายไดพ้บปะเจา้หน้าที�มากขึ$น เกดิความ
สะดวกในการรบับรกิาร อตัราการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเพิ�มเป็น 88.67% (p<0.001) รปูแบบ
ใหมเ่น้นการมสี่วนรว่มของ  อสม.และกลุ่มเป้าหมายที�ไดร้บัการคดัเลอืกในการเขา้มามบีทบาทในการคดั
กรองมะเรง็ปากมดลกูในชุมชน โดยใชภ้าวะผูนํ้าและจติอาสาเป็นตวักระตุ้นการแสดงบทบาท ดว้ยการ
ใหข้อ้มลูขา่วสาร 7 กจิกรรม คอื การใหค้าํแนะนํา ปรกึษา เชญิชวนสตรกีลุ่มเป้าหมายใหม้ารบับรกิาร
ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู; การวางแผนล่วงหน้าในการดาํเนินงาน; การประสานงานกบัเจา้หน้าที�
สาธารณสุข; การรบั-ส่งกลุ่มเป้าหมายเขา้รบับรกิาร; การแจง้ผลการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมาย; การตดิตาม/
แจง้ญาต/ิกลุ่มเป้าหมายที�ไปทาํงานต่างจงัหวดั; และการรว่มเยี�ยมบา้นพรอ้มเจา้หน้าที� สรปุไดว้่ารปูแบบ
ใหมท่ี�ไดพ้ฒันาขึ$นเป็นรปูแบบที�ดแีละเหมาะสมกบัสถานีอนามยั ที�มขีอ้จาํกดัดา้นบุคลากรและมภีาระ
งานมาก เนื�องจากไดพ้ฒันาขึ$นจากความรว่มมอืรว่มใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะเครอืขา่ย อยา่ง
เหมาะสมกบัวถิชีวีติของประชาชนในแต่ละฤดกูาล มกีารทํางานเป็นทมีที�ด ี เป็นที�ยอมรบัจากทมีนิเทศ
งานระดบัอําเภอ จากการที�มวีวิฒันาการในการพฒันามาอยา่งต่อเนื�องนานกว่า 5 ปี ดว้ยความเสยีสละ
และความทุ่มเทของ จนท.สถานีอนามยั; ไดจ้ดัทาํคู่มอืการนํารปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลกูไปดาํเนินการในสถานีอนามยัของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุสิ�งสาํคญัและขอ้ควรระวงัใน
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แต่ละขั $นตอนของการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน เน้นการประยกุต/์ขยายผลโดยใชพ้ื$นที�และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนยก์ลาง ดว้ยการพฒันาแบบองคร์วมอยา่งต่อเนื�องสู่ความยั �งยนื อยา่งเหมาะสม 
เพื�อประโยชน์สุขของผูป้ว่ย ประชาชน และ เกดิผลดต่ีอประเทศชาต ิ
การนําสิ�งที�ได้จากการศึกษา/วิจยั ครั bงนีb  ไปใช้ประโยชน์ 
 สาํหรบัพื$นที�วจิยั ควรพฒันาต่อไปอยา่งต่อเนื�อง จนเป็นตวัแบบ (Role model) ที�ดเียี�ยม
ระดบัประเทศ อยา่งยั �งยนื    
 สาํหรบัหน่วยงานบรหิารพื$นที�วจิยั คอื สสจ.บุรรีมัย ์ สามารถส่งเสรมิ สนบัสนุน เผยแพร่ ต่อยอด 
และขยายผล ใหท้ั �วทั $งจงัหวดั อยา่งรวดเรว็ มั �นคง และ มปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$นไป ดว้ยแนวคดิ หลกัการ 
และวธิกีาร ของ KM ที�สมบรูณ์แบบ นําไปสู่การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยันี$ และผลงานวชิาการที�จะ
พฒันาต่อๆไป ทั $งในระดบัชาต ิและ ระดบันานาชาต ิ  
 สาํหรบัผูส้นใจ ควรศกึษาแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร จากคู่มอืการนํารปูแบบใหมไ่ปดําเนินการ 
ใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ก่อนนําไปประยกุตใ์นบรบิท (Context) ของตน  
 สาํหรบัการทาํวจิยัต่อไป ควรทาํวจิยัในเรื�องนี$ต่อไปตามแนวทางของ R2R แท ้ที�มกีารวดัผลอยา่ง
ครบถว้นทั $ง 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลาและแรงงานที�ใช ้ดา้นความพงึพอใจ
ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตรเ์กี�ยวกบัความคุม้ค่าของการดาํเนินงาน พรอ้มทั $งไดเ้สนอแนะ
ใหข้ยายผลไปยงังานตามภารกจิอื�นๆ อยา่งต่อเนื�องและครอบคลุม ยิ�งๆขึ$น 
คาํสาํคญั: มะเรง็ปากมดลกู/งานประจาํสู่การวจิยั/จติอาสา/การพฒันารปูแบบ/การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง 
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development, Experimental 
Development Research 
 

ตวัอย่าง การเขยีนสาระสาํคญัโดยสรุป ของผลงาน R2R ตามแนวทางของสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 
 

ชื�องานวิจยั: การพฒันาระบบบรกิารในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวานโดยแนวคดิ Lean 
ชื�อผูวิ้จยั: สุวฒัน์ ธนกรนุวฒัน์, เนาวรตัน์ สุ่มติ�บ, กรุณา ตรผีล, จริกญัญา ชื�นใจ, สุภาภรณ์ ลามอ, 
ทพิวรรณ มสุกิ, และคณะ  
สรปุสาระสาํคญั 
ที�มาของปญัหาวจิยั: องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระมาณการว่า ผูป้ว่ยเบาหวานทั �วโลกจะเพิ�มขึ$นจาก 220 
ลา้นคนในปี2543 เป็น 333ลา้นคนในปี2568 ในรอบ10ปีที�ผ่านมา ประเทศไทยมผีูป้ว่ยเบาหวานเขา้รบั
บรกิารในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข เพิ�มขึ$นถงึ4เท่า โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา ใหบ้รกิารผูป้ว่ยเบาหวานโดยเฉลี�ย 180–200 รายต่อวนั จากการรวบรวมขอ้มลูปีงบประมาณ 
2551พบว่า ระยะเวลารอคอยทั $งหมดเฉลี�ยนานถงึ258นาทต่ีอคนต่อครั $ง ผูป้ว่ยรอ้ยละ 67.02 ไมส่ามารถ
ควบคุมระดบันํ$าตาลใหอ้ยูใ่นระดบั 80 – 130 มลิลกิรมัต่อเดซลิติรได ้ ดงันั $น ในเดอืนตุลาคม 2551 
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แผนกผูป้ว่ยนอก จงึไดม้กีารนําแนวคดิ และหลกัการของ Lean มาใชพ้ฒันาระบบบรกิารผูป้ว่ย
เบาหวาน โดยไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัเพิ�มผลติแห่งชาต(ิFTPT),สถาบนั APO และสถาบนัรบัรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มกีารดาํเนินงานต่อเนื�อง 2 โครงการ โดยโครงการแรกเป็น
การลดระยะเวลารอคอยของผูป้ว่ย และโครงการที�สองเป็นการใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัอํานาจแก่ผูป้ว่ย 
เพื�อนําไปสู่การเกดิสายธารแห่งความสุขของผูร้บับรกิาร 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั: เพื�อพฒันาระบบบรกิารในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ตามแนวคดิ และหลกัการ
ของ Lean โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู ่ และเพื�อเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ก่อน กบั หลงั การนํา
ระบบบรกิารที�พฒันาขึ$น มาดาํเนินการ  
ระเบยีบวธิวีจิยั: การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อน-หลงั การทดลองนําระบบบรกิารที�
พฒันาขึ$น ไปทดลองในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา กลุ่มตวัอยา่ง 
คอื จาํนวนครั $งของการมารบับรกิารของผูป้ว่ยเบาหวานในเขตอําเภอเสาไหท้ั $งหมด 724 คน รวม 4,910 
ครั $ง ระหว่างเดอืน ตุลาคม 2551 ถงึ กนัยายน 2552 เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานระหว่างก่อนกบัหลงั
การพฒันา ดว้ยค่าสถติไิคสแควร ์ที�ระดบัแอลฟ่า 0.05 โดยใชโ้ปรแกรม Epi Info Version 3.5.1 
ผลการวจิยั: พบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลี�ยต่อคนต่อครั $ง จาก 258 นาท ี เหลอื 196 นาท ี คดิ
เป็นรอ้ยละ 57 (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทยล์ดลงจากเดมิ 72 นาทเีป็น 30 นาท ี ผูป้ว่ยสามารถ
ควบคุมระดบันํ$าตาลใหอ้ยูใ่นระดบั 80-130 มลิลกิรมัต่อเดซลิติรเพิ�มขึ$นจากเดมิรอ้ยละ 32.98 เป็นรอ้ย
ละ 43.49 สดัส่วนของเวลาที�ก่อใหเ้กดิคุณค่าเพิ�มขึ$นจากเดมิรอ้ยละ 7.8 เป็นรอ้ยละ 21.7 และรอ้ยละ 40 
ในโครงการแรกและโครงการที�สองตามลําดบั ระดบัความพงึพอใจเพิ�มขึ$นจากเดมิรอ้ยละ 81 เป็นรอ้ยละ 
88 และรอ้ยละ 90.52 ตามลาํดบั ระบบบรกิารที�พฒันาขึ$น ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งด ีจากทมีงานสห
สาขาวชิาชพี คอื แพทย ์ พยาบาล เจา้หน้าที�ผูเ้กี�ยวขอ้งในโรงพยาบาล เจา้หน้าที�สาธารณสุขใน
เครอืขา่ยสถานบรกิารปฐมภมู ิผูป้ว่ยเบาหวาน และ ญาต ิกจิกรรมสําคญั คอื การจดัใหม้กีารเจาะเลอืด
ตรวจนํ$าตาลที�สถานบรกิารปฐมภมูใิกลบ้า้นล่วงหน้าก่อนถงึวนันดั 1 วนั มรีะบบนดัแบบกระจายทั $งวนั
ในคลนิิกเบาหวาน แบ่งเป็นช่วงเวลาละ 1 ชั �วโมง เริ�มตั $งแต่ 9.00 – 12.00 น และ 13.00-15.00 น. โดย
ในแต่ละช่วงเวลาจะนดัผูป้ว่ย 30 คน มกีระบวนการใหค้วามรู ้ และเสรมิพลงัอํานาจโดยการทํากลุ่ม
มติรภาพบําบดั ดว้ยกระบวนการเพื�อนช่วยเพื�อน ในผูป้ว่ยเบาหวานที�มรีะดบันํ$าตาลในเลอืดสงูกว่า 160 
มลิลกิรมัต่อเดซลิติร รวมทั $งใหผู้ป้ว่ยและญาต ิ ไดร้บัความรูเ้รื�องเบาหวานจากทมีสหสาขาวชิาชพีใน
โรงพยาบาลและเจา้หน้าที�ในสถานบรกิารปฐมภูม ิและ ไดร้บัการตรวจเทา้อย่างสมํ�าเสมอ 
การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในงานตามภารกจิ: ทาํใหก้ารดแูลผูป้ว่ยเบาหวานดขีึ$นอยา่งรอบดา้น 
ไดแ้ก่ การดแูลผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ขึ$น มคีุณภาพดขีึ$น และค่าใชจ้่ายดา้นยาลดลง สามารถนําไปเผยแพร่ 
ถ่ายทอด และแลกเปลี�ยนกบัโรงพยาบาลอื�นๆ ตามแนวทางของการจดัการความรู ้เพื�อรว่มกนัคน้หาและ
รเิริ�มแนวทางใหม่ๆ ที�สรา้งสรรค ์ในการพฒันางานของสถานบรกิาร ใหด้แีละกวา้งขวางยิ�งๆขึ$น  
บทเรยีนที�ไดร้บั: ไดป้ระสบการณ์จากทมีงานสหสาขาวชิาชพี ในการทํางานรว่มกนั ของโรงพยาบาล
อําเภอ รพ.สต. และ ผูป้ว่ยพรอ้มครอบครวั อยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงานทางวชิาการ 
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  แผนงานต่อไป ควรหาโอกาสที�จะลดความสญูเปล่าในการดแูลผูป้ว่ย ลดค่าใชจ้า่ยของผูป้ว่ย และ
ควรวดัเวลาและตน้ทุนของสถานบรกิารปฐมภมูใิกลบ้า้นดว้ย ควรใหค้รอบครวัและชุมชนมามสี่วนรว่ม
มากขึ$น เช่น ญาตผิูป้ว่ย ผูนํ้าทอ้งถิ�นหรอือาสาสมคัรสาธารณสุข เน้นความรว่มมอืของผูป้ว่ยเป็นสิ�งสําคญั 
ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็: ความรว่มมอืรว่มแรงรว่มใจจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในการทาํงานโดยใชผู้ป้ว่ยเป็น
ศูนยก์ลาง ดว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมีที�ใหก้ําลงัใจซึ�งกนัและกนั ทั $งในโรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา และเจา้หน้าที�สาธารณสุขในเครอืขา่ยสถานบรกิารปฐมภูมขิองอําเภอเสาไหทุ้กแห่ง 
การสนับสนุนที�ไดร้บัจากผูบ้รหิาร/หน่วยงาน/องคก์ร: ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญัและสนบัสนุนการจดัเวที
วชิาการ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ มกีารสนบัสนุนบุคลากรโดยใหโ้อกาสในการพฒันาและดําเนินงาน; 
สถาบนัเพิ�มผลติแห่งชาต ิ สถาบนั APO และสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ใหค้าํแนะนํา จดั
อบรม ตดิตามประเมนิผล และ สนบัสนุนการปรบัปรงุ/พฒันา อยา่งต่อเนื�อง 
 

การจดัทาํ Slide การนําเสนอผลงานวิจยั ในเวทีวิชาการ 
  ประมาณ 20 Slides ที�มเีนื$อหาสาํคญัของผลงานวจิยั อยา่งครบถว้น 18 ประเดน็ คอื 
 1. Slide เปิดตวัการนําเสนอ เพื�อสรา้งความประทบัใจตั $งแต่เริ�มตน้  
 2. ชื�อเรื�อง และ ชื�อผูว้จิยั  
 3. บทนํา (ความหมาย ความเป็นมา ความสาํคญั และ ปญัหา)  
 4. วตัถุประสงค ์ 
 5. แบบการวจิยั 
 6. สิ�งที�ใชใ้นการทดลอง 
 7. พื$นที�วจิยั 
 8. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
 9. ขั $นตอนและวธิกีาร  
 10. เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั และผลการวจิยั 
 11. การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และ สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
 12. ผลการวจิยั 
 13. อภปิรายผลการวจิยั 
 14. ขอ้เสนอแนะ ในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 15. สรุป สิ�งสาํคญัที�ไดจ้ากการวจิยัครั $งนี$ 
 16. กติกิรรมประกาศ  
 17. ภาพประกอบ (เพิ�มความเขา้ใจ) 
 18. Slide จบการนําเสนอ 
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 ขอนําเสนอ Slide Template ในการนําเสนอผลงานวจิยั ในเวทวีชิาการทั �วไป เพื�อเป็น
แนวทาง และตวัอยา่ง ในการจดัทาํ ดงันี$ 
 

คณะผู้วิจัย................., ..............., ..............., ............ 
โรงพยาบาล.............................

 ผู้นําเสนอ .............. นักวิชาการ/พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

Slide เปoด (ตัว)

 

การพัฒนางาน..........................
โรงพยาบาล............................

พ.ศ.2552-2555 ด้วยวิธี................
AN IMPROVEMENT OF …………….……………, 

……………………………… HOSPITAL
2009-2012, BY …………………………………

โดย
........................................... และคณะ

 

2. ...............................................................................  
....................................................................................
............................................................................

1. ...................................................................... 
.......................................................................... 
................................................................

3. ..........................................................................  
...............................................................................
..........................................................................

(เอกสารอา้งองิ..............................................)

 

1.เพื�อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
.................................................  

โดยใช้ ..............................

2.เพื�อเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน.................................... 
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ

ที�พัฒนาขึqน ไปดําเนินการ

                                                       

วัตถุประสงค์การวิจัย

 

Research Design
 วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 

แบบกลุ่มเดียว วัดผล ก่อน-หลัง การทดลองหลายครัqง 
 (Experimental Development Research, one group Pre-test 

and Post-test, Time series Design)

 
สิ�งที�ใช้ในการทดลอง 

คือ รูปแบบการดําเนินงาน
...............................โดยใช้ ..................................

ที�พัฒนาขึqน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเปsนระยะๆอย่างต่อเนื�อง 
ด้วยการนําหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ 

นําไปทดลอง
ที�......................โรงพยาบาล.....................................

ระหว่างวันที� .................. ถึง .......................

 

Population and Samples
คือ

 

การดําเนินงานให้บริการ....................
ใน..................................

ของพืqนที�ทดลอง
จํานวน  ....... ครัqง

และ
...พยาบาลวิชาชีพ....

ใน............. ของพืqนที�ทดลอง
จํานวน ...... คน

ใช้ประชากรทัqงหมดเปsนกลุ่มตัวอย่าง
 

Research Instruments

1. แบบบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน ................ 
.........................
2. แบบบันทึก..............................................
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี�ยวข้อง
กับงาน .........................
4. แบบบันทึกเหตกุารณ์ ที�มีผลต่อการ
ดําเนินงาน .................................
5. แบบบันทึกการประชุมผู้เกี�ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน................................................
6. แบบสังเกตสิ�งที�มีผลต่อการดําเนินงาน
.........................................
7. กล้องถ่ายรูป

 

ขัqนตอน และ วิธีการ
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่

ในแต่ละวงรอบ (Cycle) สรุปได้เปsน 4 ขัqนตอน คือ

วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการเดิม ในการดําเนินงาน...................... 
ร่วมกับผู้เกี�ยวข้อง เพื�อหาจุดหรือประเด็น ที�ต้องปรับปรุงแก้ไข

กําหนดระบบงาน/วิธีการใหม่ เบืqองต้น โดยการนําทฤษฎีและ 
หลักวิชาการที�เกี�ยวข้อง มาประยุกต์ ในการปรับปรุงกระบวนการ 
ดําเนินงาน................... ให้สอดคล้องกับบริบทของพืqนที�ทดลอง
และ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ขัqนตอนที� 1

ขัqนตอนที� 2

 

นําระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบืqองต้น ที�พัฒนาขึqน ไปดําเนินการ 
โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปzญหา
อุปสรรคที�เกิดขึqน เปsนระยะๆ แล้วนําผลที�ได้ มาปรับปรุง
ระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน 
....................... ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ�งๆขึqน

สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทัqงหลาย จากขัqนตอนที�
1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป เปsนรูปแบบใหม่ของการ 
ดําเนินงาน........... ที�ได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืqนที�ทดลองแล้ว 
ที�เปsนผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 1

ขัqนตอนที� 3

ขัqนตอนที� 4

ขัqนตอน และ วิธีการ (ต่อ)

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้
 

Descriptive Statistics

และ

Content Analysis

 

ผลการวิจัย
สรุป เปsน 2 ส่วน คือ

1. ลักษณะของรูปแบบ................. 
.................. ที�พัฒนาขึqน
 
2. ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงาน
........................... ระหว่าง ก่อน กับ 
หลัง การนํารูปแบบใหม่ที�พัฒนาขึqนไป
ดําเนินการ

 

1.ลักษณะของรูปแบบที�พัฒนาขึqน
เปรียบเทียบกับรปูแบบเดิม

รูปแบบเดิม

1.แบบฟอร์มรายการปzญหา
   (focus list)
  แบบบันทึกทางการพยาบาล
  บันทึกความก้าวหน้าของผู้ป|วย

2.รูปแบบการบันทึก
เปsนแบบบรรยาย เขียน
ต่อเนื�องกัน เปsนแต่ละเวร

รูปแบบใหม่

1.แบบฟอร์มบันทึก focus และ
Goal/outcome

2.บันทึก focus และส่วน
รายละเอียด Assessment 
(A) Intervention (I)
และ Evaluation (E)

 

เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงาน ป} 2552-2555

ผลการดําเนินงาน 2552 2553 2554 2555
1. ปริมาณงาน

2. คุณภาพงาน

3. ความพึงพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

4. เวลา/แรงงาน ที�ใช้ในการดําเนินงาน

5. ต้นทุนที�ใช้ในการดําเนินงาน

6. ผลได้ของการดําเนินงาน

7. ความคุ้มค่าของการดําเนินงาน

 

สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ของงาน...............................
ตามรูปแบบใหม่ ที�คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึqน

“ ดีกว่า” ผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบเดิม

คือ

1.คุณภาพสูงขึqน
2.ใช้เวลาในการดําเนินงาน น้อยลง

3.ผู้เกี�ยวข้องมีความพึงพอใจ มากขึqน

 

อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบงานใหม่ ที�พฒันาขึqน

เปsนรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ที�ดี  
มีระบบงาน/วิธีการ ที�เหมาะสม กับโรงพยาบาล    

............... ที�มีข้อจํากัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก

เนื�องจาก

1.ได้พัฒนาขึqนด้วยความร่วมมือ ของผู้ที�เกี�ยวข้อง       
มีการทํางานเปsนทีมอย่างจริงจัง เปsนที�ยอมรับ

จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื�อง
โดยไม่เปsนภาระมากนักกับผู้ให้บริการ

โดยใช้ทรัพยากรที�มีอยู่
สอดคล้องกับ

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื�อการพัฒนา
ที�เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบ 

จากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตัqงแต่เริ�มต้น 
โดยใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(สมชาติ โตรักษา, 2548) 
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ข้อเสนอแนะทั�วไป
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธกีาร

ที�ได้ดําเนินการในการวิจัยครัqงนีq
ไปเปsนบทเรียนตัวอย่างของการพัฒนา

ที�ไม่ต้องเพิ�มทรัพยากร 
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการพัฒนาบคุลากร งาน หน่วยงาน 

องค์การ ต่างๆ 
โดยใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
นําไปสู่ความมั�นคง และ ยั�งยืน ยิ�งๆขึqน

 

1.สําหรบัพืVนที�วจิยั 
คอื โรงพยาบาล...................... 

2.สําหรบั สสจ............
3.สําหรบักระทรวงสาธารณสขุ

4.สําหรบัผูส้นใจ 

ขอ้เสนอแนะเฉพาะ

 

ข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยต่อไป

การทําวิจัยในเรื�องเดิม
ควร..................................................................  
........................................................................ 

....................................................................

การทําวิจัยในเรื�องใหม่
ควร..................................................................  
........................................................................ 

....................................................................

 

ขอขอบพระคุณ
นพ. .....................

ผู้อํานวยการ รพ.........................
.............................

หัวหน้าพยาบาล รพ....................
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

ของหอผู้ป|วย......................
ผู้ป|วยและญาติ ที�เปsนผู้ให้ข้อมูล

กิตติกรรมประกาศ

 

รูปภาพที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงาน

ภาพก่อนพัฒนา ภาพการพัฒนาป}๑ ภาพการพัฒนาป}๒

ภาพการพัฒนาป}๓ ภาพผลการวิจัย ภาพประกอบอื�น

 

Slide จบ
 

 

การเขียนบทคดัย่อผลงานวิจยั 
 บทคดัยอ่ผลงานวจิยั (Abstract) คอื เอกสารสรุปเนื$อหาสาํคญัของผลงานวจิยั 1 Paper
ที�เราตอ้งการนําเสนอในวงการวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดา้นนั $น จงึจาํเป็นที�ผูว้จิยั ตอ้ง
ฝึกฝนใหส้ามารถเขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกใจ ผูพ้จิารณาคดัเลอืกผลงานวจิยั เพื�อใหไ้ดร้บั
การคดัเลอืกขึ$นนําเสนอในเวทวีชิาการนั $น 
  ประเดน็สาํคญัของบทคดัยอ่ผลงานวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. ชื�อเรื�อง (Topic) ตอ้งกระทดัรดั โดดเดน่ น่าสนใจ สื�อความหมาย และ สอดคลอ้งกบั 
วงการ/เวท ีทางวชิาการ ที�จดัใหม้กีารนําเสนอผลงานวจิยันั $นๆ 
 2. ชื�อนกัวจิยั (Researchers) ถา้ม ี Big name ในวงการทางวชิาการของเรื�องนั $น จะ
ชว่ยใหไ้ดร้บัการพจิารณามากขึ$น 
 3. บทนํา (Introduction) เน้นความสาํคญัของเรื�องที�วจิยั และ ปญัหาวจิยั  
 4. วตัถุประสงค ์(Objective) ที�ชด้เจน สอดคลอ้งกบัชื�อเรื�อง 
 5. ระเบยีบวธิวีจิยั/วธิวีทิยาการวจิยั (Research Methodology) ที�ถูกตอ้ง น่าเชื�อถอื มี
คุณภาพด ีและไมม่ปีระเดน็ที�จะก่อใหผู้พ้จิารณาเกดิความสงสยั จงึควรเขยีนใหส้ั $นที�สุด  
 6. ผลการศกึษา (Results) ที�สาํคญั โดดเดน่ ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ ม ี
New Knowledge ใหก้บัวงการวชิาการ 
 7. สรุป และ ขอ้เสนอแนะ (Conclusion & Recommendation) ที�เกดิประโยชน์มาก ใน
วงกวา้ง และ หลากหลาย ทั $งต่อวงการวชิาการ ต่อกลุส่เป้าหมาน และตอ่สาธารณะ 
 8. จาํนวนคาํ ไมเ่กนิขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ หรอืของวารสาร 
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ตวัอย่าง 
การพฒันาระบบบริการในการดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยแนวคิด Lean 
สุวฒัน์ ธนกรนุวฒัน์ เนาวรตัน์ สุ่มติ�บ กรณุา ตรผีล จริกญัญา ชื $นใจ สุภาภรณ์ ลามอ  

ชณฐัมาศ โกญจนาวรรณ และคณะ 
  ผูป้ว่ยเบาหวานทั �วโลกจะเพิ�มเป็น 333 ลา้นคนในปี 2568 ประเทศไทยมผีูป้ว่ย
เบาหวานเขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลเพิ�มขึ$น4เทา่ใน10ปี รพ.เสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต8ิ0
พรรษา ใหบ้รกิารผูป้ว่ยเบาหวาน180–200รายต่อวนั ในปี2551 มรีะยะเวลารอคอยทั $งหมด
เฉลี�ย 258 นาท/ีคน/ครั $ง รอ้ยละ67.02 ไมส่ามารถควบคุมระดบันํ$าตาลได ้ จงึนําแนวคดิและ
หลกัการของ Lean มาใช ้ มวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบบรกิารดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน เป็น
วจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบกลุม่เดยีววดัก่อน-หลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง คอื จาํนวนการ
มารบับรกิารของผูป้ว่ยเบาหวานในเขตอาํเภอเสาไห ้ระหวา่งเดอืนตุลาคม2551 ถงึ กนัยายน
2552 ทั $งหมด 724คน รวม 4,910ครั $ง เปรยีบเทยีบผลระหวา่งก่อนกบัหลงัการพฒันา ดว้ย
คา่สถติพิรรณาและคา่ไคสแควร ์ ที�แอลฟา่ 0.05 พบวา่ สามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลี�ย
จาก258นาท ี เหลอื196นาท ี (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทยล์ดลงจาก72นาทเีป็น30นาท ี
ผูป้ว่ยสามารถควบคุมระดบันํ$าตาลไดเ้พิ�มขึ$นจากรอ้ยละ 32.98 เป็น 43.49 สดัสว่นของเวลา
ที�ก่อใหเ้กดิคุณคา่เพิ�มขึ$นจากรอ้ยละ 7.8 เป็น 40 ความพงึพอใจเพิ�มขึ$นจากรอ้ยละ 81 เป็น
90.52 ระบบบรกิารที�พฒันาขึ$น ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากทมีงานสหสาขาวชิาชพี
และผูเ้กี�ยวขอ้งในโรงพยาบาล ในเครอืขา่ยสถานบรกิารปฐมภมู ิ ผูป้ว่ยเบาหวานและญาต ิ มี
การเจาะเลอืดที�สถานบรกิารใกลบ้า้นลว่งหน้า1วนั มรีะบบนดัแบบกระจายทั $งวนั ตั $งแต่ 9-15 
น.ชว่งละ 1 ชั �วโมง / ผูป้ว่ย 30 คน มกีารเสรมิพลงัอาํนาจโดยกลุม่มติรภาพบาํบดัดว้ย
กระบวนการเพื�อนชว่ยเพื�อน ไดนํ้าไปเผยแพร ่ถ่ายทอด และแลกเปลี�ยนกบั รพ.อื�นๆแลว้ 
 

 การนําเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการ 
  ผลงานวจิยั ที�จะไดร้บัการคดัเลอืกขึ$นนําเสนอในเวทวีชิาการ ตอ้งเขยีนบทคดัยอ่
ผลงานวจิยั (Abstract) ไดด้ ี ตามความตอ้งการของเวทวีชิาการ และ สง่บทคดัยอ่ และ 
เอกสาร/ขอ้มลู ถูกตอ้งและครบถว้น ตามขอ้กําหนด และระยะเวลา ของเวทวีชิาการ ซึ�ง
บางครั $ง ตอ้งสง่ Paper วจิยั 10-15 หน้า ดว้ย เพื�อประกอบการพจิารณา แต่ถา้ผูว้จิยั
ตอ้งการที�จะนําผลงานวจิยันี$ ไปลงตพีมิพใ์นวารสาร กส็ามารถแจง้ความจาํนงไดว้า่ ขอ
นําเสนอ และ ใหล้ง Abstract ใน Proceeding ของการประชุม เทา่นั $น 
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 การนําเสนอผลงานวจิยัในเวทวีชิาการ แบง่เป็นการนําเสนอดว้ยวาจา (Oral 
Presentation) และ การนําเสนอดว้ยโปสเตอร ์ (Poster Presentation) ผูว้จิยัตอ้งเตรยีม
นําเสนอผลงานวจิยัตามขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ ดว้ยการจดัทาํ Slide power point หรอื 
Poster ที�มคีุณภาพดเียี�ยม และ ซอ้ม Presentation จนคลอ่งแคลว่ มั �นใจ และ Smart ในการ
นําเสนอผลงานวจิยั อยา่งมคีวามสุข และไดป้ระโยชน์คุม้คา่ 
 ข้อแนะนําในการนําเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจา (Oral Presentation) 
 1. เตรยีมผลงานวจิยัที�จะนําเสนอ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง ตามขอ้กําหนดของเวที
วชิาการ อยา่งเครง่ครดั ทุกประเดน็ 
 2. จดัทาํ Slide power point นําเสนอผลงานวจิยั ใหม้เีนื$อหาสาํคญัของผลงานวจิยั 
อยา่งครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ และ เป็น Slide ที�
มคีวามสวยงาม กระชบั และ มกีารเรยีงลาํดบัเนื$อหาที�ด ี 
 3. เตรยีมการนําเสนอผลงานวจิยั ดว้ยการซอ้มนําเสนอหลายๆครั $ง (ไมน้่อยกวา่ 4 
ครั $ง) จนแคลว่คลอ่ง สงา่งาม ตามขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การ
ควบคุมเวลาที�ใช ้ไมใ่หเ้กนิเวลาที�กําหนด อยา่งเดด็ขาด 
 4. ตรวจสอบการนําเสนอผลงานวจิยั ก่อนการนําเสนอจรงิ เพื�อใหม้ั �นใจวา่ Slide ที�
จะนําเสนอนั $น ไมเ่พี$ยนจากตน้ฉบบั อนัเนื�องมาจากการใชเ้ครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ต่างกนั  
 5. ไปถงึหอ้งนําเสนอผลงานวจิยั ก่อนเวลาที�จะนําเสนอจรงิไมน้่อยกวา่ 30 นาที
เพื�อใหม้ั �นใจวา่ไปทนัเวลา รวมทั $งทราบบรรยากาศของสถานที�นําเสนอนั $น ถา้นําเสนอเป็น
ลาํดบัหลงัๆ ใหไ้ปตั $งแต่คนนําเสนอลาํดบัแรกๆ เพื�อใหไ้ดค้วามรูจ้ากผลงานวจิยัเรื�องอื�นๆ 
และ ทราบ Style การซกัถามของคณะกรรมการพจิารณาผลงานวจิยั  
 6. นําเสนอผลงานวจิยั ดว้ยความมั �นใจ ใหป้ระทบัใจผูฟ้งั และ กรรมการ โดยตอ้งไม่
เกนิเวลาที�กําหนด รวมทั $งตอ้งไม ่“อา่น Slide” ใหผู้ฟ้งั (อา่นทุกตวัอกัษรใน Slide) 
 7. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และ ขอ้คาํถาม ของกรรมการและผูฟ้งั ดว้ยความ
ตั $งใจและเคารพ อยา่งจรงิใจ  
 8. ตอบขอ้ซกัถามโดยไมเ่อาสขีา้งเขา้ถู (มั �ว ตะแบง) ม ีEvident based ทุกประเดน็ 
 เกณฑก์ารให้คะแนน ในการนําเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจา 
  ม ี9 ประเดน็ นํ$าหนกั (Weight) รวม = 10 ดงันี$ 
  1. บทคดัยอ่ (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  1.1 ความครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ 
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  1.2 ความกระชบั 
  1.3 สาํนวน ภาษา 
 2. เนื$อหาทั $งหมดของผลงานวจิยัโดยรวม (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  2.1 ความครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กําหนดของเวทวีชิาการ 
  2.2 ความกระชบั 
  2.3 สาํนวน ภาษา 
 3. Slide Power point (นํ$าหนกั=1)  
  3.1 ความสวยงาม   
  3.2 ความชดัเจน   
  3.3 สาํนวน ภาษา มคีวามโดดเดน่ สรา้งสรรค ์ 
 4. เทคนิค/วธิกีาร ในการนําเสนอ ไดอ้ยา่งชดัเจน น่าฟงั (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณา
จากสิ�งต่อไปนี$ 
  4.1 เนื$อหาสาระที�นําเสนอ   
  4.2 ความชดัเจนและความตอ่เนื�อง 
  4.3 ความโดดเดน่ สรา้งสรรค ์
 5. ผลการวจิยั (นํ$าหนกั=1.5 คอื 1.5 เทา่ของขอ้ทั �วไป) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  5.1 ความตรงและครบถว้น ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  5.2 ความชดัเจน 
  5.3 ความรูใ้หม ่ความโดดเดน่ 
 6. การอภปิรายผลการวจิยั (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  6.1 ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
  6.2 ความชดัเจนสรา้งสรรค ์
  6.3 เอกสาร/ขอ้มลู ที�นํามาใชอ้า้งองิ 
 7. ขอ้เสนอแนะ (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  7.1 ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
  7.2 ความชดัเจนสรา้งสรรค ์
  7.3 ความเป็นไปได ้
 8. ประโยชน์ที�ไดร้บั “ทนัทจีากการฟงัการนําเสนอ” (นํ$าหนกั=1) โดยพจิารณาจาก
สิ�งต่อไปนี$ 
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  8.1 ไดแ้รงบนัดาลใจ 
  8.2 ไดค้วามชดัเจน ความคดิสรา้งสรรค ์
  8.3 ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่
 9. ประโยชน์และคุณคา่ของผลงานวจิยั ต่อผูป้ว่ย/ประชาชน/ประเทศชาต/ิวชิาการ 
(นํ$าหนกั=1.5) โดยพจิารณาจากสิ�งต่อไปนี$ 
  9.1 ที�ไดร้บั / เกดิขึ$น แลว้ 
  9.2 ในเชงิพานิชย ์
  9.3 ในระยะยาว 
  การให้คะแนน ในแต่ละประเดน็ 
 พจิารณาจากเกณฑท์ี�ไมยุ่ง่ยาก อาทเิชน่ กรณีคะแนนเตม็ = 10 จะใหค้ะแนนใน
ประเดน็นั $น จาํแนกเป็น 5 ระดบั ดงันี$ 
 1. ถา้ประเดน็นั $น ด ีหรอื ม ีในระดบัเลก็น้อย จะใหค้ะแนน = 1 - 2 
 2. ถา้ ด ีหรอื ม ีในระดบัชดัเจนขึ$น จะใหค้ะแนน = 3 - 4 
 3. ถา้ ด ีหรอื ม ีในระดบัทั �วๆไปที�ยอมรบักนั จะใหค้ะแนน = 5 - 6 ซึ�งผูใ้ห ้ควรรู ้
 4. ถา้ ด ีหรอื ม ีมากกวา่ระดบัทั �วๆไป จะใหค้ะแนน = 7 - 8 
 5. ถา้ ด ีหรอื ม ีมากชดัเจน จนถอืเป็นแบบอยา่งได ้จะใหค้ะแนน = 9 - 10 
 

การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
  เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง ของการทาํวจิยั ผูท้รงคุณวุฒขิองสาํนกัสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ ไดใ้หค้วามเหน็กบัผูเ้ขยีนเมื�อปี 2548 วา่ งานวจิยัใดกต็าม ทาํเสรจ็แลว้ ไมไ่ด้
ตพีมิพเ์ผยแพร ่เปรยีบเสมอืนไมไ่ดท้าํ  
 ขอนําเสนอ 3 ตวัอยา่ง ของการเขยีน นิพนธต์น้ฉบบั (Original Article) ดงันี$ 
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บทคดัย่อ 
 การใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยก่อนจําหน่ายเป็นกจิกรรมการพยาบาลที�มคีวามสาํคญัยิ�ง เนื�องจากสามารถช่วยลดระยะ เวลา
อยู่โรงพยาบาล ลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล ตลอดจนลดอตัราการเขา้โรงพยาบาลซํ$าในผูป้่วยโรคเรื$อรงั เป็นผลต่อดี
ต่อการสง่เสรมิคุณภาพชวีติผูป้ว่ย ต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อน-หลงัการ
ทดลองนี$ ไดนํ้าหลกัวชิาการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาประยุกต์ในการพฒันารูปแบบใหม่ของงานใหข้อ้มูลผูป้่วยก่อนจําหน่าย 
โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู่ นําไปทดลองที�หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถิ ีในช่วง 1 ส.ค. ถงึ 31 ต.ค.2550 โดย
ใหห้อผูป้ว่ยศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะ รพ.ราชวถิ ีเป็นกลุ่มควบคุม ประชากร คอื “งาน” การใหข้อ้มูลผูป้่วยก่อนจําหน่าย
รวม 30 ครั $ง ผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ รวมทั $งสิ$น 128 คน ใชป้ระชากรทั $งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่าง วดัผลการ
ดาํเนินงาน ดา้นปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และต้นทุนต่อหน่วยในการ
ใหบ้รกิาร ดว้ยแบบบนัทกึกจิกรรม แบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูป้่วย ญาตผิูป้่วย ผูป้ฏบิตังิาน และผูบ้รหิาร และ
แบบบนัทกึขอ้มลูเกี�ยวกบัรปูแบบและการพฒันารปูแบบ ที�คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ$น รวม 9 ชุด เปรยีบเทยีบผลระหว่างก่อน
กบัหลงัการนํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการด้วยค่าสถิติพรรณนา ค่าสถิติไคสแควร์ แพร์ท ีวลิคอ็กซนั แมนวทิย์นียู และ 
ค่าสถติทิ ีที�แอลฟา 0.05 พบว่า หลงัการทดลอง ปรมิาณงานต่อแรงงานที�ใชเ้พิ�มขึ$น (p=0.018) ปรมิาณงานต่อค่าแรงที�ใช้
เพิ�มขึ$น (p=0.002) คุณภาพของการเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตังิานประจําวนัเพิ�มขึ$น (p<0.001) คุณภาพของการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนการใหข้อ้มูลผูป้่วยเพิ�มขึ$น (p<0.001) ระยะเวลาที�ใชใ้นการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มูลผูป้่วยก่อน
กลบับา้น ลดลง (p=0.043 และ p=0.018) ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพิ�มขึ$น (p<0.001) และต้นทุนต่อหน่วยในการ
ใหบ้รกิารลดลง (p=0.002) สรุปไดว้่า รูปแบบใหม่ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ$นดกีว่ารูปแบบเดมิ เนื�องจากมวีธิกีารพฒันารูปแบบที�ด ี
จาํแนกเป็น 4 ขั $นตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การพฒันารูปแบบใหม่เบื$องต้น การทดลองใชรู้ปแบบที�พฒันาขึ$นใหม่ 
และการสรุปผลการทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$นใหม่ ทาํใหไ้ดร้ะบบงานที�ชดัเจน สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ มวีธิกีารนํารูปแบบ
ไปดาํเนินการที�ดเีป็นที�ยอมรบัจากผูป้ฏบิตังิานดว้ยหลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม มวีธิปีฏบิตัทิี�เป็นลายลกัษณ์อกัษรง่าย
ต่อการปฏบิตั ิมกีารเตรยีมสื�อการสอนเอกสารและสถานที�ที�ด ีมกีารตดิตามประเมนิผลที�ดแีละนําผลไปพฒันารูปแบบขณะ
ดําเนินการเป็นระยะๆ ด้วยความร่วมมอืร่วมใจของผูป้ฏบิตังิาน เสนอแนะใหพ้ฒันาต่อไปใหต่้อเนื�องและครอบคลุมทุกๆ 
ปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง จนเป็นรูปแบบตวัอย่าง โดยใช้แนวทางของการทํางานตามภารกจิให้เป็นงานวจิยั รวมทั $งควรนําไป
ประยุกตแ์ละขยายผลอย่างกวา้งขวาง ทั $งในหน่วยงานของ รพ.ราชวถิ ีและโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
คาํสาํคญั: การพฒันารปูแบบ/การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย/แผนการจาํหน่ายผูป้ว่ย/วจิยัพฒันาเชงิทดลอง/งานประจาํสูก่ารวจิยั 
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Abstract 

Patient’s education service before discharge is one of the essential nursing tasks. Its effect can be led 
to decrease hospital’s length of stay, hospital’s care cost, and also decrease hospital’s readmitting rate 
in chronic disease patients. This Experimental Development Research, two group pre-test and post-
test design aimed to improve patient’s education service before discharge by using only the existing 
resources.  The new working model in patient’s education service before discharge was developed and 
was implemented in Cardiovascular Surgical Unit, Rajavithi Hospital (1,224 beds tertiary government 
hospital) during Aug. 1, 2006 to Oct. 31, 2006. The Nephrology Surgical Unit, Rajavithi Hospital 
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which was similar to the experiment area was selected to be the control area. The main populations 
were 30 numbers of discharge and 128 persons who responded the questionnaires. Sampling 
techniques were census. The model implementation outputs in quantity, quality, time-consumed, 
satisfaction of concerning persons and unit cost were measured by 9 research instruments which 
developed by the researcher. Comparision the outputs between pre and post implementation of the 
new working model both in the experimental area and in the control area, and also between the 
experimental area and the control area. Descriptive statistics, t-test, Mann Whitney U test, Paired-t 
test, and Wilcoxon Singed Rank test at alpha 0.05 were used for data analysis. The results revealed 
that after the new working model implementation, the ratio of services per labor-force of the provider 
increased (p<0.001); the percentage of well prepared equipments before start working of the day is 
increased (p<0.001); the duration of patient’s education service before discharge is decreased 
(p=0.018); the providers’ satisfaction are increased (p<0.001); the unit cost of patient’s education 
service before discharge is decreased (p=0.018). These conclude that the new working model is higher 
efficiency and is appropriate for the experimental area. They are due to good methods and techniques 
in model development that were 4 steps; the analysis of the old model, the initial model development, 
the model implementation, and the conclusion of the new model development. These activities lead to 
clear working systems, practical model, well prepare before start working, good method of model 
implementation by the participation of concerning persons from the beginning, easy and practical 
manual, and better resources utilization. 
 

Keywords: Model development / Patient’s education / Discharge plan /  
     Experimental Development Research / R&D / R2R 
 

ความสาํคญัและที�มาของการศึกษา 

 การใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย เป็นกจิกรรมการพยาบาลที�มคีวามสําคญัยิ�ง เนื�องจากช่วย
ลดระยะเวลาอยูโ่รงพยาบาล ลดค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ตลอดจนลดอตัราการเขา้โรงพยาบาลซํ$า
ในผูป้ว่ยโรคเรื$อรงั อนัเป็นผลต่อดกีารส่งเสรมิคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคม โดยรวม(1) ในการรกัษา
แบบผูป้ว่ยในนั $น เมื�อผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาจนมอีาการดขีึ$นแลว้ แพทยจ์ะอนุญาตใหผู้ป้ว่ยกลบับา้นได ้
ในการนี$ แพทยแ์ละพยาบาล จะตอ้งแนะนําวธิปีฏบิตัตินที�ถูกตอ้งเมื�อผูป้ว่ยกลบัไปอยูท่ี�บา้น ใหผู้ป้ว่ย 
ผูด้แูลผูป้ว่ย (Caregiver) และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ว่ย ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัและสามารถดแูลผูป้ว่ย
ดว้ยตนเอง ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ที�บา้น  
  ผูป้ว่ยที�ไดร้บัการผ่าตดัหวัใจนั $น จาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาและการดแูลอยา่งต่อเนื�องอยา่ง
เครง่ครดั เพราะถ้าขาดการดแูลรกัษาที�ด ี จะทาํใหเ้กดิผลกระทบมากต่อทั $งสุขภาพของผูป้ว่ย ต่อ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง และเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิดว้ย ดงันั $น จงึตอ้งการคุณภาพทั $งในการรกัษาและการดแูล
อยา่งต่อเนื�องในระดบัสงูมาก งานศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวถินีั $น มอีตัราการผ่าตดั
หวัใจอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศไทย เป็นสถานที�ฝึกปฏบิตังิาน และฝึกอบรมแพทยแ์ละพยาบาล
เฉพาะทางศลัยกรรมหวัใจ จงึตอ้งมกีารพฒันากจิกรรมการใหบ้รกิารในทุกๆ ดา้น ใหม้คีุณภาพที�เป็น
แบบอยา่งเชงิวชิาการในระดบัประเทศ รวมทั $งงานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย 
 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกแบบการวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research Design) 
ซึ�งเป็นการวจิยัที�เปิดโอกาสใหส้มาชกิขององคก์าร มามสี่วนรว่มในการบรหิารองคก์าร ทําใหส้มาชกิรูส้กึ
ภมูใิจและเป็นสุขในการปฏบิตังิาน แต่ภายใตค้วามจาํกดัของทรพัยากรที�ยากที�จะหามาเพิ�มได ้ ผูว้จิยัจงึ
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เลอืกที�จะเริ�มการแกไ้ขที�การวางระบบงานที�ด ี โดยใชเ้ทคนิคการทาํวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและ
ยั �งยนื (R&D for CSWI) ในกลุ่มการวจิยัเพื�อการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical 
R&D)(2) เพื�อคน้หาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ  สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน ที�จะนํามาใชใ้นการปรบัปรงุการ
ปฏบิตังิานประจาํวนัของตน ใหม้คีุณภาพสงูยิ�งๆ ขึ$นไดด้ว้ยตนเอง โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู ่ 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
  เพื�อพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ$น โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู่ 
การทบทวนวรรณกรรม 
  แผนจาํหน่ายผูป้ว่ย (Discharge plan of patient) คอื แผนงานที�แสดงใหเ้หน็ถงึแนวทางและ
วธิกีาร ในการฟื$นฟูสภาพและการใหข้อ้มลูหรอืความรูเ้กี�ยวกบัการดแูลสุขภาพตนเองของผูป้ว่ย อยา่ง
เป็นระบบระเบยีบ ตั $งแต่ขณะพกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลจนกระทั �งกลบัไปรกัษาต่อที�บา้น (3)  
  การวางแผนการจาํหน่ายผูป้ว่ย ควรเริ�มในทนัททีี�ผูป้ว่ยเขา้มารบัการรกัษาโดยใหค้าํแนะนําใน
ดา้นต่างๆ ในเรื�องการใชย้า การดแูลตนเองขณะปว่ย และนําความรูท้ี�ไดร้บัไปดแูลตนเองที�บา้น และควร
มเีอกสาร แผ่นพบั ที�สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ว่ยและญาตจินเขา้ใจและนําไปปฏบิตัไิด้(4)  
  การทําวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (Research and Development for 
Continuous & Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI) คอื การวจิยัและพฒันา ที�มุง่เน้น
ให ้“งาน” ใดๆ เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื�องและยั �งยนื (2)  
  การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) คอื การทาํวจิยั ดว้ยการ
ทาํงานอย่างเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ั $งหลายที�มอียู่ ทั $งที�ไดร้บัจากการทําวจิยัและจากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ เพื�อการรเิริ�มสรา้งสรรค ์ หรอืการพฒันาผลติภณัฑ ์ /กระบวนการผลติ หรอืกระบวนการทาํงานใหม่ๆ  
เป็นการวจิยัที�มกีารดาํเนินงานในสภาวการณ์ที�เป็นจรงิ ที�ผูว้จิยัไมส่ามารถควบคุมตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งได้
ทุกๆ ตวั ขึ$นอยูก่บัทรพัยากรที�ใช ้วนั-เวลาที�ทาํ สถานที� บุคคล เหตุการณ์ และสิ�งแวดลอ้ม ในขณะนั $น  
 รปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) หมายถงึ หลกัการ โครงสรา้ง ลกัษณะ ส่วนประกอบ 
และ วธิกีารในการนํารปูแบบนั $นไปปฏบิตัหิรอืนําไปดําเนินการ อยา่งต่อเนื�อง สู่ความยั �งยนื ของการ
ดาํเนินงานหนึ�งงานใด เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสุด (Ultimate Goal) ของการดาํเนินงานของงานนั $น (2) 
ประกอบดว้ยสิ�งสาํคญั 3 ประการ คอื 

1. หลกัการของรปูแบบ (Principles of Model) คอื สิ�งที�ใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางหลกั ในการ
ดาํเนินงานทั $งหลาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัรปูแบบและการนํารปูแบบไปดาํเนินการ ไดแ้ก่ หลกัวชิาการ; กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง; กฎหมาย; และขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความ
เชื�อ ค่านิยม และวฒันธรรมของพื$นที�/องคก์าร/บุคคล ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. โครงสรา้งของรปูแบบ (Structures of Model) คอื ทรพัยากรที�ใชใ้นการดําเนินงานทั $งหลาย
ของรปูแบบ และการเชื�อมโยงทรพัยากรทั $งหลายเหล่านั $นเขา้ดว้ยกนั เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพสงูสุด จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื โครงสรา้งดา้นคน (Human Resource 
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Structure) ไดแ้ก่ บุคคลที�ปฏบิตังิานในรปูแบบ; โครงสรา้งดา้นของ (Commodity Resource Structure) 
ไดแ้ก่ ที�ดนิ สิ�งก่อสรา้ง ครภุณัฑ ์ และ วสัดุ ทั $งหลาย ที�ใชใ้นรปูแบบ; โครงสรา้งดา้นเงนิ (Financial 
Resource Structure) ไดแ้ก่ เงนิ และค่าใชจ้า่ย ทั $งหลายที�ใชใ้นรปูแบบ; และ โครงสรา้งดา้นระบบงาน 
(Working Systems Structure) ไดแ้ก่ ระบบงาน ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของรปูแบบ ม ี 4 ระบบ คอื 
ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากรใหก้บังานบรกิาร ระบบงานพฒันางานบรกิาร และ 
ระบบงานบรหิารจดัการ 

3. วธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ (Implementation of Model) คอื กระบวนการ ในการนํา
รปูแบบที�สรา้ง หรอื พฒันา ขึ$น ไปดาํเนินการใหไ้ดผ้ลด ี มปีระสทิธภิาพสงู ประกอบดว้ย วธิสีรา้งและ
พฒันารปูแบบ (Model Setting & Improving); วธินํีารปูแบบไปดําเนินการ (Model Implementing); และ 
การปรบัปรงุและพฒันารปูแบบอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Model Developing)  
 ระบบงานบรกิารมาตรฐาน ประกอบดว้ย 9 กจิกรรม คอื การเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มงาน
ประจาํวนั; การเตรยีมความพรอ้มก่อนผูร้บับรกิารมาถงึ; การตอ้นรบัผูม้ารบับรกิารอยา่งประทบัใจตั $งแต่
แรก; การใหบ้รกิารเรง่ด่วนตามลกัษณะของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน; การใหบ้รกิารตามลาํดบัขั $นตาม
ลกัษณะของงานนั $นจนครบถว้น; การใหบ้รกิารก่อนผูร้บับรกิารจะกลบัออกไปจากจดุบรกิารของเรา; การ
ดาํเนินงานหลงัจากผูร้บับรกิารกลบัออกไปแลว้; การใหบ้รกิารหลงัจากผูร้บับรกิารกลบัไปแลว้อย่าง
ต่อเนื�อง ครบถว้นสมบรูณ์ และครบวงจร; และ การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั (2)   
วสัดแุละวิธีการ 
  1. แบบการวจิยั (Research design) 
 การวจิยัครั $งนี$ เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) แบบ 2 กลุ่ม 
วดัผล ก่อน–หลงั การทดลอง (Two groups, Pre-test Post-test Design) ดว้ยการพฒันารปูแบบใหม่
ของงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถิ ี หลงัจากการนําไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและปรบัปรงุแก้ไขแลว้ นําไปดําเนินการในพื$นที�ทดลอง เป็นเวลา
รวม 3 เดอืน โดยใหห้อผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะ รพ.ราชวถิ ีที�มลีกัษณะ จาํนวนเตยีง การ
ดแูลรกัษา การบรหิารงาน และการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย คลา้ยคลงึกนั เป็นพื$นที�ควบคุม วดัผล
การดําเนินงานตามระยะเวลา ดงันี$ 
 

กลุ่ม การวดัผล Pre–test การดาํเนินงานตามรปูแบบ การวดัผล Post–test 
พื$นที�ทดลอง 1 ม.ิย.- 31 ก.ค.2549 1 ส.ค.– 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549 
พื$นที�ควบคุม 1 ม.ิย.- 31 ก.ค.2549 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549 

 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ม ี2 กลุ่ม คอื 
  2.1 ประชากรหลกั คอื “งาน” การใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย เริ�มตั $งแต่การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการใหข้อ้มลูในวนัแรกที�รบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล จนถงึการใหข้อ้มลูในวนัจาํหน่าย ทั $งใน
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พื$นที�ทดลอง และ พื$นที�ควบคุม รวมจาํนวนประชากรพื$นที�ละ 15 ครั $ง ในระยะ Pre–test และ 15 ครั $ง ใน
ระยะ Post–test รวมทั $งสิ$น 2 x 2 x 15 = 60 ครั $ง 
   ใชป้ระชากรทั $งหมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Census) 
   2.2 ประชากรผูต้อบแบบสอบถามความคดิเหน็ คอื “บุคคล” ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย ม ี3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร และ ผูร้บับรกิาร (ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย) 
รวมทั $งสิ$น 256 คน- ครั $ง ใชป้ระชากรทั $งหมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี$ 
 

 

กลุ่มตวัอย่าง 
ระยะ Pre–test ระยะ Post–test 

พื$นที�ทดลอง พื$นที�ควบคุม พื$นที�ทดลอง พื$นที�ควบคุม 
ผูบ้รหิาร 3 3 3 3 

ผูใ้หบ้รกิาร 38 24 38 24 
ผูป้ว่ย 15 15 15 15 

ญาตผิูป้ว่ย 15 15 15 15 
รวมทั bงสิbน 71 57 71 57 

 

 3. การพฒันารปูแบบใหม่ (The New Working Model Development) 
  แบ่งออกเป็น 4 ขั $นตอน ดงันี$ 
  ขั $นตอนที� 1 วเิคราะหร์ปูแบบเดมิ ใหท้ราบอย่างถ่องแทแ้ละครอบคลุม ทุกแงทุ่กมมุ 
  ขั $นตอนที� 2 พฒันารปูแบบใหมเ่บื$องตน้ โดยกําหนดว่า รปูแบบใหม ่ ตอ้ง 1) ใชท้รพัยากร 
(คน เงนิ ของ) เท่าที�มอียู่; 2) ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ; 3) เหมาะสมกบัพื$นที�ทดลอง โดยใหผู้ท้ ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัการดําเนินงานในพื$นที�ทดลอง มามสี่วนรว่มตั $งแต่เริ�มแรก 
  ผูว้จิยัไดนํ้ารปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงตาม
โครงสรา้งและเนื$อหา แลว้นําขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญมาปรบัปรงุแกไ้ข ก่อนนําไปดาํเนินการ (ได้
เป็นรปูแบบที� 1) 
  ขั $นตอนที� 3 การทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$นใหม่ 
  ไดแ้บ่งออกเป็น  3 ระยะ ดงันี$ 
   1) ระยะการเตรยีมความพรอ้มก่อนการทดลอง ในช่วงวนัที� 1-31 พฤษภาคม 2549 
โดยดาํเนินการตามลาํดบั คอื จดัทาํหนังสอืขออนุมตัเิขา้ทําการศกึษาวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรม
เกี�ยวกบัการทดลองในมนุษย ์ ใน รพ.ราชวถิ ี ขออนุมตัเิกบ็รวบรวมขอ้มลู ในหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรม
หวัใจและหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะ ผ่านหวัหน้ากลุ่มงาน และหวัหน้าหอผูป้ว่ย
ตามลาํดบัขั $น เตรยีมผูช่้วยวจิยั โดยการอบรมและใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลู เตรยีมเอกสาร 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที�จะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู เตรยีมขอ้มลูบุคคลเป้าหมายและแหล่งขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบั
การวจิยั และ เตรยีมพื$นที�ดําเนินการวจิยั 
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   หลงัจากการวดัผล Pre–test แลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้เสนอแนะของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานในพื$นที�ทดลอง มาปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ$น (ไดเ้ป็นรปูแบบที� 2) 
   2) ระยะดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบใหม่ 
     ใชเ้วลา 3 เดอืน ตั $งแต่ 1 สงิหาคม - 31 ตุลาคม 2549 
    คณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมอบรมและชี$แจงผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในพื$นที�ทดลอง ใหเ้ขา้ใจ 
นําไปสู่การใหค้วามรว่มมอืและลดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง แลว้ทาํการเกบ็ขอ้มลู จากการสงัเกต การ
สอบถาม การบนัทกึกจิกรรมและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานทดลองใชร้ปูแบบใหม ่ ปญัหา
อุปสรรคที�เกดิขึ$น การดาํเนินการแกไ้ขและผลการแกไ้ข ตลอดระยะเวลาดาํเนินการทดลองรปูแบบใหม่ 
โดยมกีารนิเทศ และ ตดิตามประเมนิการใชร้ปูแบบ โดยคณะกรรมการพฒันาหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรม
หวัใจ เมื�อไดด้าํเนินการครบ 15 วนั 30 วนั 45 วนั 60 วนั 75 วนั และ 90 วนั ตามลาํดบั แลว้นําผลที�ได ้
มาปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการดําเนินงาน ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆโดยคณะผูว้จิยั ดว้ยความ
เหน็ชอบของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานในพื$นที�ทดลองและคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ (ได้
เป็นรปูแบบที� 3) 
   3) ระยะหลงัการทดลอง ระหว่าง 1 พฤศจกิายน - 30 ธนัวาคม 2549 
    คณะผูว้จิยัไดด้ําเนินการทํา Post–test และเกบ็ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$นใหม ่ดว้ยเครื�องมอืและวธิกีาร เช่นเดยีวกนักบั Pre–test 
  ขั $นตอนที� 4 การสรุปผลการทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$นใหม่ 
  คณะผูว้จิยัไดนํ้าผลการดําเนินงานวจิยัทั $งหลายที�ไดร้บั ตั $งแต่ขั $นตอนที� 1. มารวบรวมและ
วเิคราะหอ์ย่างละเอยีด ทุกแงทุ่กมุม แลว้นําผลที�ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและ
สมบรูณ์ที�สุด ไดเ้ป็น “รปูแบบสุดทา้ย” ของผลการวจิยั (ไดร้ปูแบบที� 4) 
 4. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั (Research Instruments) 
  มทีั $งหมด 4 กลุ่ม รวม 10 ชิ$น คอื 
  4.1 รปูแบบใหมก่ารดําเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีที�คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ$น โดยมกีารปรบัปรุงเป็นระยะๆ ขณะดาํเนินการ 
  4.2 กลุ่มแบบบนัทกึกจิกรรมงานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย ที�คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ$น 
ม ี3 ชุด คอื 

1.) แบบบนัทกึกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยประจาํวนั 
2.) แบบบนัทกึกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนการใหข้อ้มลูผูป้ว่ย 
3.) แบบบนัทกึกจิกรรมการใหบ้รกิารการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย 

  4.3 กลุ่มแบบสอบถามความพงึพอใจ ที�คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ$น ม ี4 ชุด คอื 
1.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที� 1 สาํหรบัผูป้ว่ย 
2.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที� 2 สาํหรบัญาตผิูป้ว่ย 
3.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที� 3 สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน 
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4.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที� 4 สาํหรบัผูบ้รหิาร 
  4.4 กลุ่มแบบบนัทกึขอ้มลูเกี�ยวกบัรปูแบบ และ การพฒันารปูแบบ ที�คณะผูว้จิยัได้
พฒันาขึ$น ม ี2 ชุด คอื 

1.) แบบบนัทกึขอ้มลูพื$นฐานของหน่วยงานพื$นที�วจิยั 
2.) แบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ที�เกดิขึ$นในช่วงการดําเนินงานวจิยั 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอื 
  เครื�องมอืทุกชิ$น ไดผ้่านการตรวจสอบความตรงตามตามโครงสรา้งและเนื$อหา จาก
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 คน ก่อนนําไปใช ้ 
 5. การเกบ็ขอ้มลู (Data Collection) 
  ผูว้จิยั เป็นผูด้ําเนินการเกบ็ขอ้มลูเองเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกบัผูช่้วยวจิยัที�ไดร้บัการฝึกอบรม
อยา่งครบถว้นแลว้จากผูว้จิยั 
 6. การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) 
  6.1 ใชส้ถติพิรรณนา ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  6.2 ใชส้ถติวิเิคราะห ์ ดว้ยค่าสถติ ิ t, ค่าสถติ ิ Mann Whitney U, ค่าสถติ ิ Paired-t, และ
ค่าสถติ ิWilcoxon Singed Rank ที�ระดบัแอลฟ่า 0.05 
ผลการวิจยั 
 ไดท้าํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทั �วไปและผลการดําเนินงาน ระหว่างรปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น กบั รปู
แบบเดมิ ในพื$นที�ทดลอง และ พื$นที�ควบคุม ใน 2 ระยะ คอื 
 1. ระยะ “ก่อน” การนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการ โดยเปรยีบเทยีบระหว่างพื$นที�ทดลองกบัพื$นที�
ควบคุม พบว่า พื$นที�ทดลอง มจีาํนวนผูป้ฏบิตังิานรวม 38 คน มากกว่าพื$นที�ควบคุมที�ม ี24 คน เนื�องจาก
มกีารหมุนเวยีนเจา้หน้าที�ระหว่างตกึสามญัศลัยกรรมหวัใจกบั Ward พเิศษศลัยกรรมหวัใจ แต่จาํนวน
ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละเวรใกลเ้คยีงกนั อายเุฉลี�ยผูป้ว่ย อายเุฉลี�ยญาต ิจาํนวนวนันอน ความพงึพอใจของผู้
ที�เกี�ยวขอ้ง ไมแ่ตกต่างกนั แต่พื$นที�ทดลองมจีาํนวนรายการยาที�นําไปใชต่้อที�บา้นมากกว่า (p<0.001) 
และมตีน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิารมากกว่า  (p<0.001) 
 2. ระยะ “หลงั” จากการนํารปูแบบใหมไ่ปดําเนินการแลว้ 
 ในพื$นที�ควบคุม เปรยีบเทยีบระหว่างก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการ พบว่า 
เกอืบทั $งหมดไมแ่ตกต่างกนั มเีพยีงความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานเท่านั $น ที�เพิ�มขึ$น (p<0.001)  
 ในพื$นที�ทดลอง เปรยีบเทยีบระหว่าง ก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมไ่ปดําเนินการ ไดผ้ล ดงันี$ 
 

สิ�งที�เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ข้อมลูทั �วไป  
1) บุคลากร ไมแ่ตกต่างกนั 
2) สถานที� หลงัการทดลองมกีารจดัสถานที�ในการใหค้าํแนะนําผูป้่วยก่อน

กลบับา้นใหเ้ป็นสดัส่วนโดยเป็นสถานที� ที�มอียูแ่ลว้ 
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3) วสัดุอุปกรณ์สื�อการสอน หลงัการทดลอง มกีารเพิ�มคู่มอืพยาบาลในการใหค้ําแนะนําผูป้ว่ย
ตามแนวทางM-E-T-H-O-D มวีซีดีใีนการใหค้ําแนะนําผูป้ว่ยเมื�อ
แรกรบั และมคีู่มอืการดแูลตามโรคสาํหรบัผูป้ว่ย 

4) อายเุฉลี�ยผูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.125) 
5) อายเุฉลี�ยญาต ิ ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.865) 
6) จาํนวนวนันอน ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.216) 
7) จาํนวนรายการยาที�ใชต่้อที�บา้น ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.340) 
ผลการดาํเนินงาน  
1) ปรมิาณงาน / แรงงาน อตัราส่วนปรมิาณงานเพิ�มขึ$น (p = 0.018) 
2) ปรมิาณงาน / ค่าแรงงาน อตัราส่วนปรมิาณงานเพิ�มขึ$น (p = 0.002) 
3) คุณภาพงานก่อนเริ�มงาน  อตัราความถูกตอ้งเพิ�มขึ$น (p<0.001) 
4) คุณภาพงานก่อนเริ�มใหข้อ้มลู  อตัราความถูกตอ้งเพิ�มขึ$น (p<0.001) 
5) ระยะเวลาในการใหข้อ้มลูผูป้ว่ย
ก่อนจาํหน่าย 

ลดลง (p = 0.018) 

6) ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.180) มคีะแนนเฉลี�ย 7.67 จาก 10 
7) ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพิ�มขึ$น (p<0.001) 
8) ความพงึพอใจของผูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.208) มคีะแนนเฉลี�ย 9.73 จาก 10 
9) ความพงึพอใจของญาตผิูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.517) มคีะแนนเฉลี�ย 9.47 จาก 10 
10) ตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร ลดลง (p = 0.002) 
 

  จากผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูที�กล่าวมา สรุปไดว้่า ผลการดําเนินงานตามรปูแบบใหมข่องงานให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย “ดกีว่า” รปูแบบเดมิ 
 รปูแบบสดุท้าย ของงานให้ข้อมลูผูป่้วยก่อนจาํหน่าย 
 มลีกัษณะโดยสรปุ ดงันี$ 
   1. ผงัการไหลเวยีนของงาน (Work flow) จาํแนกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะแรกรบัผูป้ว่ยเขา้ 
โรงพยาบาล; ระยะรบัยา้ยจากหอผูป้ว่ยหนกั; ระยะ 1 วนัก่อนจาํหน่าย; และ ระยะวนัจาํหน่าย โดยในแต่
ระยะ ไดด้าํเนินการผสมผสานเขา้ไปใน “กระบวนการหลกัในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย” ของหอผูป้ว่ยสามญั
ศลัยกรรมหวัใจ และจดัทาํวธิปีฏบิตัเิป็น 9 ขั $นตอนของระบบงานบรกิารมาตรฐาน ที�ชดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยยดึผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง 
 2. หลกัการของรปูแบบ ประกอบดว้ย หลกัการบรหิารทั �วไป 5 หลกัการ; หลกัการบรหิาร
โรงพยาบาล; หลกัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย 8 หลกัการ; และ กฎหมาย 
นโยบาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวขอ้ง ทั $งของกระทรวงสาธารณสุขและของ รพ.ราชวถิ ี
 3. โครงสรา้งของรปูแบบ ประกอบดว้ย 
   โครงสรา้ง 4 ดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์อาคารสถานที� ดา้นงบประมาณ และ 
ดา้นระบบงาน 
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อภิปรายผลการวิจยั  
  จากผลการวจิยั ที�พบว่า รปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญั
ศลัยกรรมหวัใจโรงพยาบาลราชวถิ ี ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ$น ดกีว่ารปูแบบเดมิ เหน็ไดจ้ากการมผีลการ
ดาํเนินงานที�ดกีว่ารปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ เพยีงเท่าที�มอียูเ่ท่านั $น ที�เป็นดงันี$เนื�องจาก 
การมรีปูแบบที�ดแีละเหมาะสมกบัพื$นที�ทดลอง และ มกีระบวนการในการนํารปูแบบไปดาํเนินการที�ด ี มี
ประสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิ แนวทาง และวธิกีาร ของการทําวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง
และยั �งยนื (R&D for CSWI)(2)  
 การมรีปูแบบที�ดแีละเหมาะสมกบัพื$นที�ทดลองนั $น เหน็ไดจ้ากการมอีงคป์ระกอบของรปูแบบที�
ครบถว้น ทั $งหลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํารปูแบบไปดําเนินการ(2)   
  การมกีระบวนการในการนํารปูแบบไปดําเนินการที�ดมีปีระสทิธภิาพสงู เหน็ไดจ้ากกระบวนการ
และวธิกีารที�คณะผูว้จิยัใชใ้นการพฒันารปูแบบใหม ่ ที�ม ี 4 ขั $นตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การ
พฒันารปูแบบใหมเ่บื$องตน้ การทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$นใหม ่ และ การสรปุผลการทดลองใชร้ปูแบบ
ที�พฒันาขึ$นใหม ่เพื�อสรปุผลเป็นรปูแบบสุดทา้ยที�ด ีเหมาะสม และปฏบิตัไิดจ้รงิ (2) 

 สิ�งสาํคญัอกีประการหนึ�ง คอื การใชห้ลกัการบรหิารแบบมสี่วนรว่ม (Participative 
Management) โดยใหผู้ท้ ี�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูป้ฏบิตังิาน มามสี่วนรว่ม (5) โดยเน้นการมสี่วน
รว่มในการสรา้งและพฒันารปูแบบจากผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัตั $งแต่เริ�มต้น ทาํใหไ้ดร้ปูแบบที�เหมาะสมกบั
หน่วยงาน ส่งผลใหก้ารดําเนินงานมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงู รวมทั $งลดการต่อตา้นการ
เปลี�ยนแปลง 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  1.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัพื$นที�ทดลอง คอื หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถินีั $น 
ควรดาํเนินการพฒันางานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่ายนี$ ใหต่้อเนื�อง และครอบคลุมทุกๆปจัจยัที�
เกี�ยวขอ้ง จนเป็น “รปูแบบตวัอยา่ง” ของการพฒันางานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย ทั $งในระดบั
โรงพยาบาลและระดบัประเทศต่อไป และ ควรนําประสบการณ์ที�ไดก้ารสรา้งและพฒันารปูแบบนี$ ไป
ประยกุต/์ใช ้ในการพฒันางานอื�นๆ ของหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ  
  1.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบั รพ.ราชวถิ ี สามารถนําแนวคดิ แนวทาง และวธิกีาร ที�ได้
ดาํเนินการไปในการวจิยัครั $งนี$ ไปเป็นบทเรยีนตวัอยา่งของการพฒันางานที�ไมต่อ้งเพิ�มทรพัยากร แลว้
ขยายผลดว้ยการนําไปประยกุต/์ใช ้ กบัการพฒันางานอื�นๆ ของ รพ.ราชวถิ ี ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งๆ 
ขึ$น โดยผสมผสานเขา้ไปในกระบวนการจดัการความรู ้(KM) ของ รพ.ราชวถิ ี(5) 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
  2.1 การทําวจิยัในเรื�องเดมิ ควรทาํเป็นการวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื 
(R&D for CSWI) ที�สมบรูณ์แบบ ใหค้รอบคลุมรายละเอยีดทุกๆดา้น อยา่งครบถ้วนทั $งตามหลกัวชิาการ
ที�เกี�ยวขอ้งและตามบรบิทของพื$นที�วจิยั โดยเฉพาะอย่างยิ�งดา้นดชันีชี$วดัผลการดําเนินงาน การทาํวจิยั
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ในเรื�องเดมินี$ สามารถทําไดอ้ยา่งน้อยปีละ 1 เรื�องตลอดไป ตราบเท่าที�ยงัมกีารดําเนินงานการใหข้อ้มลู
ผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย ดว้ยแนวคดิของการพฒันางานประจาํสู่งานวจิยั (Routine to Research: R2R) 
  2.1 การทําวจิยัในเรื�องใหม ่ควรประยกุตแ์นวทางและวธิกีาร ที�ไดด้าํเนินการไป ในการวจิยั
ครั $งนี$ ไปใชใ้นการทําวจิยัในงานอื�นๆ ทั $งงานบรกิาร งานสนบัสนุนทรพัยากร งานพฒันางานบรกิาร งาน
พฒันาหน่วยงาน และ งานบรหิารจดัการ โดยสามารถทาํไดใ้นทุกๆงานและทุกๆหน่วยงาน ทั $งของกลุ่ม
งานการพยาบาล และ ของโรงพยาบาล โดยมเีป้าหมายเพื�อพฒันางานทั $งหลายอย่างต่อเนื�องและยั �งยนื 
นําไปสู่ประโยชน์สุขของผูป้่วย ครอบครวั ชุมชน และ ประเทศชาต ิอยา่งกวา้งขวางและคุม้ค่ายิ�งๆขึ$น ทั $ง
ระยะสั $น และ ระยะยาว 
สรปุ 
 ไดร้ปูแบบใหมข่องการดําเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีที�ดกีว่ารปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ เพยีงเท่าที�มอียูเ่ท่านั $น เน้นการมสี่วนรว่ม
ในการสรา้งและพฒันารปูแบบ จากผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ตั $งแต่เริ�มตน้ ไดเ้ป็นรปูแบบการดาํเนินงาน ที�มี
องคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม และ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยันี$ สําเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของท่านผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลราชวถิ ี นพ.เจษฎา 
โชคดํารงคส์ุข และ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.ราชวถิ ี น.ส.พนูพศิ บรูณการเจรญิ ที�ไดใ้ห้
โอกาสและใหก้ารสนบัสนุนในการทาํวจิยั ความสําเรจ็ของผลการดาํเนินงานทั $งหลาย เกดิจากการไดร้บั
ความรว่มมอืรว่มใจอย่างดยีิ�ง จากทั $งบุคลากรทางการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์ และ ผูร้บับรกิาร
ทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ของการศกึษาครั $งนี$ 
คณะผูว้จิยัจงึขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ที�นี$ และขอขอบคุณ รพ.ราชวถิ ีที�ใหทุ้นสนบัสนุนในการทําวจิยั 
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ตวัอย่างที� 2 
การพฒันางานบริการผูป่้วยที �มีความเสี �ยงสงู หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

 โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ พ.ศ.2553 
กนกวรรณ สนิลกัษณทพิย,์ สมชาต ิโตรกัษา, วชัระ กอ้นแกว้, พรีะ ครกึครื>นจติร และ วรรณา สตัยว์นิิจ 

บทคดัย่อ 
  การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อนหลงัการทดลองนี$ เพื�อพฒันารปูแบบการดําเนิน 
งานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู นําไปทดลองที�หอผูป้ว่ยอายุรกรรมหญงิ รพ.โพธาราม ระหว่าง 1 
มกราคม 2553 -15 มถุินายน 2553 โดยให ้รพ.บา้นโป่ง เป็นพื$นที�ควบคุม กลุ่มตวัอยา่ง คอื งานบรกิาร
ผูป้ว่ย131ครั $ง ผูต้อบแบบสอบถาม 403 คน เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานดว้ยค่าสถติพิรรณา ค่าสถติิ
ไคสแควร ์ ค่าสถติทิ ี ค่าสถติแิพรท์ ี ค่าสถติวิลิคอ็กสนั และ ค่าสถติแิมนวทิยนี์ย ู ที�ระดบัแอลฟา 0.05 
พบว่า รปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น เน้นการนําหลกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง มาประยกุตโ์ดยใชท้รพัยากรเท่าที�มี
อยู ่ ดว้ยการกําหนดลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ ใหม้คีวามเหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้น 
โดยไมเ่พิ�มภาระงาน เป็นที�ยอมรบัของผูป้ฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ผงัการไหลเวยีนของมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน 9 ขั $นตอน ที�เน้นผูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนที�งา่ยต่อการปฏบิตั ิ
มกีารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุงแกไ้ขดว้ยแนวคดิเชงิบวกอยา่งสมํ�าเสมอ หลงัการทดลอง ผลการ
ดาํเนินงาน ดกีว่าเดมิ คอื ความถูกตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริ�มงานเพิ�มขึ$น (p<0.001) ความ
ถูกตอ้งของการปฏบิตังิานตามมาตรฐานเพิ�มขึ$น (p=0.014) ภาวะแทรกซอ้นน้อยลง (p=0.004) ความพงึ
พอใจเพิ�มขึ$น ทั $งผูป้ฏบิตังิาน (p<0.001) ผูป้ว่ย (p=0.005) และญาตผิูป้ว่ย (p=0.008) ทั $งนี$เนื�องจาก 
คณะผูว้จิยัใชห้ลกัการบรหิารแบบมสี่วนรว่มตั $งแต่เริ�มต้น จงึไดร้ปูแบบและวธิกีารนํารปูแบบไป
ดาํเนินการที�เหมาะสมกบังานและหน่วยงาน เสนอแนะใหด้าํเนินการวจิยัต่อไป จนไดต้วัแบบที�ดรีะดบั 
ประเทศ และ ควรสนับสนุนและเผยแพรแ่นวทางและวธิกีารของการทําวจิยันี$ ใหเ้ป็นตวัอยา่งของการ
ทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานวจิยั ที�มปีระสทิธภิาพสูง ไมยุ่ง่ยาก และ เหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน 
คาํสาํคญั:   ผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู / การพฒันารปูแบบ / งานประจาํสู่งานวจิยั / การวจิยัพฒันาเชงิ
ทดลอง / การบรหิารแบบมสี่วนรว่ม 
 

A Development of High-Risk Patient Service at Photharam Hospital, Ratchaburi Province, 
Thailand, 2010 

Kanokwan Sinluksanathip et al 
Abstract 

This experimental development research, two groups experiment and control pre-test and post-test 
designs aimed to develop a working model to improve high-risk patient service by using only the 
existing resources. It was developed and implemented in the female medical ward of Photharam 
Hospital during Jan 1st 2010 – Jun 15th 2010. Banpong Hospital, the similar general hospital was 
selected to be the control. The samples were 131 high-risk patient services and 403 persons who 
responded to the questionnaires. The model implementation outputs of quantity, quality, time and 
labor-force consumed, satisfaction of concerning persons, and economics were measured and 
compared. Statistical analysis were mean, standard deviation, percentage, Chi-square test, Mann 
Whitney U-test, t test, paired-t test, and Wilcoxon Signed Rank test at alpha 0.05. The results revealed 
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that the new working model which developed by applying variety academic concepts, principles and 
methods to be the complete, correct, suitable, and convenience to do in its characters and the main 
components. It has to be not increasing the provider’s workloads and has to be accepted by them from 
the beginning. It was composed of the standard operating workflow of 9 steps in high-risk patient 
service focused on patient centered, clear document, and regular positive monitoring & evaluation 
continuously. After implementation of the new working model, the percentage of well prepared 
equipments before daily working start was increased (p<0.001); the correctness rate of operating by 
working standard was increased (p=0.014); the complication rate was decreased (p=0.004); the 
satisfaction rates were increased in providers (p<0.001), patients (p=0.005), and patient’s relatives 
(p=0.008). These due to the applying of Management by Participation from the beginning of 
researcher’s team leading to get the suitable model and the model implementation method which 
receiving very good cooperation from concerning persons continuously. Further research to get the 
country best practice; the support and show & share of this research methodology to be a good 
example of high efficiency, not complicate, and practical Routine to Research; were recommended.  
Key words: high-risk patient /model development / R2R / experimental development research / R&D 
 

บทนํา 
ความเจรญิกา้วหน้าของระบบสุขภาพของประเทศไทย มกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ มี

เทคโนโลยทีางการแพทยท์ี�ทนัสมยั การดแูลรกัษาเป็นไปอย่างซบัซอ้นมากขึ$น ดงันั $น บุคลากรทาง
การแพทย ์ จงึตอ้งมกีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ เพื�อความพรอ้มในการดูแลรกัษาผูป้ว่ยอย่างมี
คุณภาพ ในสงัคมปจัจบุนัความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างบุคลากรทางการแพทยก์บัผูร้บับรกิารลดลงอยา่งเหน็
ไดช้ดัเจน เมื�อเปรยีบเทยีบกบัในอดตี ทาํใหค้วามไวว้างใจซึ�งกนัและกนัลดลง(1) เมื�อเกดิความผดิพลาด
ในการดูแลรกัษา โรงพยาบาลกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย คอื ตอ้งเสยีชื�อเสยีง และถูกฟ้องรอ้งทางกฎหมาย
เพื�อเรยีกค่าเสยีหาย(2) ในปจัจุบนักระทรวงสาธารณสุขและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความ
ปลอดภยัของผูป้ว่ยและผูร้บับรกิารเป็นอยา่งมาก มนีโยบายระดบัชาตแิละมกีารกําหนดแนวทางแกไ้ข
ปญัหาที�ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการดแูลผูป้ว่ยและการใหบ้รกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู(3) โดย
กําหนดมาตรฐานไวว้่า “ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมั �นใจว่า จะใหก้ารดแูลผูป้ว่ยและใหบ้รกิารผูป้ว่ยที�มี
ความเสี�ยงสงูอย่างทนัท่วงทปีลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี” 

โรงพยาบาลโพธาราม เป็นโรงพยาบาลทั �วไปขนาด 340 เตยีง ของกระทรวงสาธารณสุข มกีาร
กําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัของผูร้บับรกิารที�ชดัเจน มกีารพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการดแูล
รกัษาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความปลอดภยัมากที�สุด แต่กพ็บว่า ยงัคงมเีหตุการณ์ที�ไมพ่งึ
ประสงคเ์กดิขึ$นกบัผูป้ว่ย โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ซึ�งมโีอกาสเกดิเหตุการณ์ที�ไมค่าดคดิ
มากที�สุด ทมีสุขภาพของ รพ.โพธาราม จงึรว่มกนัทบทวนระบบงานหรอืกระบวนการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 
เพื�อวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหาของความไม่ปลอดภยัของผูป้ว่ยในโรงพยาบาล ซึ�งหมายถงึ สิ�งที�ทําให้
เกดิปญัหาหรอืปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะหส์ภาวการณ์การทํางาน(4) ที�มี
องคป์ระกอบหลายประการ อาทเิช่น ลกัษณะงานและการมอบหมายงานไมเ่หมาะสมกบัความพรอ้มของ
ผูใ้หบ้รกิาร กม็สี่วนทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยักบัผูป้ว่ยได้(2) ระดบัภาระงานและความยากงา่ยของงาน 
มคีวามสําคญัต่อความปลอดภยัของผูป้ว่ย(5) รปูแบบการจดับรกิารพยาบาลแบบใชบุ้คลากรทางการ
พยาบาลที�มทีกัษะต่างกนั(6) การส่งต่อกจิกรรมระหว่างบุคลากรในทมีที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ(7) ความ
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ผดิพลาดหรอืความไมป่ลอดภยัที�เกดิขึ$นกบัผูป้ว่ยในแต่ละครั $ง ซึ�งมกัจะมสีาเหตุจากปจัจยัมากกว่า1ดา้น
ที�เสรมิกนั และเพิ�มความเสี�ยงต่อการเกดิความผดิพลาด ทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อผูป้ว่ยรนุแรงขึ$น(6,8) 

ในการแก้ปญัหาที�ดแีละมปีระสทิธภิาพนั $น ใหเ้ริ�มตน้จากการวางระบบงานที�ด ีซึ�งควรใหผู้ป้ฏบิตัิ
เขา้มามสี่วนรว่มตั $งแต่เริ�มแรก เพื�อใหไ้ดร้ะบบงานที�เหมาะสม และลดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง(4,11) 
จะช่วยในการวางแผนการดูแลที�ครบถว้นทุกกจิกรรม ช่วยใหก้ารดแูลผูป้ว่ยมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ$น 
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกการวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research)(18) ซึ�งเป็นแบบการ
วจิยั (Research Design) ดว้ยการทาํงานอย่างเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ั $งหลายที�มอียู ่ ทั $งที�ไดร้บัจาก
การทําวจิยั และจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื�อการรเิริ�มสรา้งสรรค ์หรอื การพฒันาผลติภณัฑ ์ / กระบวน 
การผลติ หรอื กระบวนการทาํงาน ใหม่ๆ  และเลอืกการแกไ้ขโดยเริ�มที�การวางระบบงานที�ด ี โดยใช้
เทคนิคการทาํวจิยัเพื�อการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (R&D for CSWI)(4) ซึ�งเป็นการคน้หา
ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน เพื�อการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานประจาํวนัใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึ$น โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู่(4) ซึ�งที�ผ่านมา มผีูนํ้าวธินีี$ไปใชใ้นการพฒันางานและ
ประสบผลสาํเรจ็มากมาย อาทเิช่น การพฒันารปูแบบการดําเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย(12) การ
พฒันางานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ยใชเ้ครื�องช่วยหายใจ(13) การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน
(14) การพฒันาแบบฟอรม์การบนัทกึทางการพยาบาลแผนกผูป้ว่ยใน(15) การพฒันารปูแบบการดําเนินงาน
ฝา่ยบรหิารทั �วไปโดยการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์(16) การพฒันาการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค
ตดิเชื$อในโรงพยาบาลบา้นโปง่ (17)  เป็นตน้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื�อพฒันารปูแบบการดาํเนินงานของงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู หอผูป้ว่ยอายุรกรรม
หญงิ รพ.โพธาราม จงัหวดัราชบุร ีกระทรวงสาธารณสุข ใหเ้หมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มากขึ$น โดย
ใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู่ 
 2. เพื�อเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหว่าง รปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น กบั รปูแบบเดมิ ในดา้น
ปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานที�ใช ้ความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์
 

วิธีการศึกษา 
 เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง แบบ สองกลุ่ม ทดลอง-ควบคุม วดัผลก่อน-หลงั การทดลอง 
(Experimental Development Research: two-groups Experiment and Control, Pre-test and Post–
test design) โดยการพฒันารปูแบบใหมข่องงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ที�เหมาะสมกบัหอผูป้ว่ย
อายรุกรรมหญงิ รพ.โพธาราม จงัหวดัราชบุร ีแลว้นําไปดาํเนินการทดลอง เป็นระยะเวลา 3 เดอืน โดย
ใหห้อผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.บา้นโปง่ ซึ�งมลีกัษณะ ขนาด จาํนวนเตยีง การดแูลรกัษา คลา้ยคลงึกนั 
เป็นพื$นที�ควบคุม 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  
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2.1 ประชากรหลกั คอื งานการบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูแต่ละคน เริ�มตน้ตั $งแต่การเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเริ�มงานบรกิารผูป้ว่ย ไปจนถงึ การใหบ้รกิารผูป้ว่ยในวนัจาํหน่าย ทั $งในพื$นที�ทดลอง
และพื$นที�ควบคุม รวมจาํนวนประชากร ในระยะ Pre test และในระยะ Post test รวมทั $งสิ$น 131 ครั $ง 

2.2 ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม คอื ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวาม
เสี�ยงสงู จาํแนกเป็น ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ว่ย และญาตขิองผูป้ว่ย รวมทั $งสิ$น 403 คน  
  ใชป้ระชากรทั $งหมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั  
 1. รปูแบบใหมข่องการบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูที�คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ$น  
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นบุคลากร  
 3. แบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ที�มผีลต่อการดําเนินงาน  
 4. แบบบนัทกึกจิกรรม จาํนวน 3 ชุด คอื 
  4.1 แบบบนัทกึกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริ�มงานประจาํวนั 
  4.2 แบบตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานการบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู 
  4.3 แบบบนัทกึกจิกรรมของการบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู เฉพาะราย 
 5. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ว่ย และ ญาตผิูป้ว่ย 
 เครื�องมอืแต่ละชิ$น ไดนํ้าไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเนื$อหา 
แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา รวมทั $งไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของ
มหาวทิยาลยัมหดิล แลว้จงึนําไปดาํเนินการในพื$นที�วจิยั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
PCT และ ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาล ทั $ง รพ.โพธาราม และ รพ.บา้นโปง่  
  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 คณะผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูเอง รว่มกบัผูช่้วยวจิยั ที�ไดร้บัการฝึกอบรมอยา่งครบถว้น
จากคณะผูว้จิยั 
  การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม่ (The New Working Model Development)  
 แบ่งออกเป็น 4 ขั $นตอน ดงันี$ 
 ขั bนตอนที�1 วเิคราะหร์ปูแบบเดมิและขอ้มลูพื$นฐานที�จาํเป็น ในการนํามาพฒันารปูแบบการ
ดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ใหท้ราบอย่างละเอยีดและครอบคลุม ทุกแงทุ่กมุม 
 ขั bนตอนที�2 การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานเบื$องตน้ ของงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู 
หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ โรงพยาบาลโพธาราม โดยนําขอ้มลูที�ไดจ้ากขั $นตอนที� 1 มาเป็นพื$นฐานในการ
พฒันารปูแบบ ดว้ยการกําหนดลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบใหมท่ี�จะพฒันาขึ$น ใหม้คีวาม
เหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้น และ งา่ยต่อการนําไปปฏบิตั ิ โดยตอ้งไมเ่ป็นการเพิ�มภาระงานแก่ผูป้ฏบิตั ิ
และเป็นที�ยอมรบัของผูป้ฏบิตังิาน เน้นการนําหลกัวชิาการทั $งหลายที�เกี�ยวขอ้ง มาประยกุต ์ โดยใช้
ทรพัยากรเท่าที�มอียู ่ ตาม Principle of Management(4) ที�ครบวงจร ต่อเนื�อง โดยใชเ้วลา และผูป้ว่ย 
เป็นแกนหลกั ในการดําเนินงาน (ไดเ้ป็นรปูแบบที� 1) 
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 ขั bนตอนที� 3 ทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$น ใชเ้วลา 5 เดอืน โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คอื 
 1. ระยะเตรยีมความพรอ้มก่อนการทดลอง ในช่วง 1 มกราคม 2553 ถงึ 15 กุมภาพนัธ ์ 2553 
โดยดาํเนินการเตรยีมเกบ็ขอ้มลู และ เตรยีมพื$นที�ทดลอง ที�จะดําเนินการวจิยั  
 2. ระยะเกบ็ขอ้มลูก่อนการทดลอง (Pre-test) ในพื$นที�ทดลอง และในพื$นที�ควบคุม ใชเ้วลา 2 
สปัดาห ์ในช่วง 15-28 กุมภาพนัธ ์2553 
 3. ระยะเพิ�มความพรอ้มก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิในพื$นที�ทดลอง ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ ในช่วง 1-15 
มนีาคม 2553 โดยนําขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานในพื$นที�ทดลอง มาปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหม้ี
ความเหมาะสมยิ�งขึ$น (ไดร้ปูแบบที�2) และชี$แจงใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจอย่างแจม่แจง้ก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
 4. ระยะดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$น ใชเ้วลา 3 เดอืน ในช่วง 16 มนีาคม 2553 ถงึ 
15 มถุินายน 2553 โดยมกีารปรบัปรงุและพฒันารปูแบบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์
ของพื$นที�ทดลอง ดว้ยความเหน็ชอบของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง (ไดเ้ป็นรปูแบบที� 3) 
 5. ระยะเกบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง (Post-test) ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ ในช่วง1-15 มถุินายน2553 
เกบ็ขอ้มลูผลการดําเนินงานเหมอืนก่อนทดลองทั $งในพื$นที�ทดลองและพื$นที�ควบคุม  
 ขั bนตอนที� 4 การสรปุผลการทดลองใชร้ปูแบบที�พฒันาขึ$น ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ ระหว่าง 16-30 
มถุินายน 2553 โดยนําผลการดําเนินงานวจิยัทั $งหมดตั $งแต่ขั $นตอนที� 1 มารวบรวมและวเิคราะหอ์ย่าง
ละเอยีด แลว้นําผลที�ไดม้าปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและสมบรูณ์ที�สุด ไดเ้ป็น “รปูแบบ
สุดทา้ย” ที�เป็นผลสรุปของผลการวจิยัครั $งนี$ (ไดเ้ป็นรปูแบบที� 4) 
  สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ใชส้ถติพิรรณนา ดว้ยค่าจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ทดสอบการกระจายของขอ้มลูผลการดําเนินงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ทั $งในพื$นที�
ทดลองและพื$นที�ควบคุม ดว้ยค่าสถติ ิKolmogorov Smirnov  
 3. เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน ดว้ยค่าสถติ ิ Independent t, ค่าสถติ ิ Mann Whitney U, 
ค่าสถติ ิPaired-t, และ ค่าสถติ ิWilcoxon Match Pair Sign Rank ที�ระดบัแอลฟ่า 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการพฒันารปูแบบของงานบริการผูป่้วยที�มีความเสี�ยงสงู  
 จากขั $นตอนที�4 ของการพฒันารปูแบบฯ ไดนํ้าผลการดาํเนินงานวจิยัทั $งหมด ตั $งแต่ขั $นตอนที�1 
มารวบรวมและวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและสมบูรณ์
ที�สุด ไดเ้ป็น “รปูแบบสุดทา้ย” (รปูแบบที� 4) ซึ�งมลีกัษณะของการดาํเนินงานในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโดย
สรปุ ในแต่ละครั $งของการดําเนินงานในแต่ละเวรและแต่ละวนั ตามผงัการไหลเวยีน (Work flow) ของ
งานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ที�ม ี9 กจิกรรมหลกั ตั $งแต่การเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มงานประจาํวนั/เวร 
ของหอผูป้ว่ย จนถงึ การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั / เวร ของหอผูป้ว่ย ดงันี$ 
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  รปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น เน้นการนําหลกัวชิาการทั $งหลายที�เกี�ยวขอ้ง มาประยกุตโ์ดยใช้
ทรพัยากรเท่าที�มอียู ่ ดว้ยการกําหนดลกัษณะ และองคป์ระกอบหลกั ของรปูแบบ ใหม้คีวามเหมาะสม 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และ งา่ยต่อการนําไปปฏบิตั ิ โดยตอ้งไมเ่ป็นการเพิ�มภาระงานแก่ผูป้ฏบิตั ิและ เป็นที�
ยอมรบัของผูป้ฏบิตังิานตั $งแต่แรกๆ    
  เมื�อเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบเดมิ ที�มกีารดําเนินงานอยูใ่นโรงพยาบาลทั �วไปของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า รปูแบบที�พฒันาขึ$น มลีกัษณะของการดําเนินงานใหบ้รกิารผูป้ว่ย เป็นดงันี$ 

ไม่เกิดภาวะวกิฤติ 

o ปกติ 
o วกิฤติ 
o พิเศษ 

เกดิภาวะวิกฤติ 

ไม่มีภาวะเสี!ยง มีภาวะเสี�ยง 

o ปกติ 
o วกิฤติ 
o พิเศษ 

ผูป่้วยที!มีความเสี!ยงสูง 
มาถึงหอผูป่้วย หรือ เกิดขึ)น 

5.2 การใหบ้ริการผูป่้วยที!
ไม่เขา้เกณฑผ์ูป่้วยที!มี

ความเสี!ยงสูง ตาม
แนวทางที!กาํหนดไว ้

5.1 การใหบ้ริการผูป่้วยที!มีความเสี!ยงสูงตามแนวทางที!กาํหนดไว ้

5.4 ดาํเนินการ
ดูแลรักษาและ

แกไ้ขตามแนวทาง
ที!กาํหนดไว ้จน
ผูป่้วยปลอดภยั 

ผูป่้วยกลบับา้น หรือ 
 ออกจากหอผูป่้วย 

1. การเตรียมพร้อมก่อนเริ!มงานประจาํวนั/เวร ของหอผูป่้วย 

6. การใหบ้ริการก่อนผูป่้วยและญาติจะกลบัออกไป 

3. การตอ้นรับอยา่งประทบัใจ ตั)งแต่แรก 

2. การเตรียมพร้อมก่อนผูป่้วยมาถึง 

4. การใหบ้ริการเร่งด่วน ตามลกัษณะของผูป่้วยแต่ละคนและญาติผูป่้วย 

8. การใหบ้ริการหลงัจากผูป่้วยและญาติกลบัไปแลว้อยา่งต่อเนื!อง ครบถว้น สมบูรณ์ และครบวงจร 

7. การดาํเนินงานหลงัจากผูป่้วยกลบัออกไปแลว้ 

9. การดาํเนินงานก่อนเลิกงานประจาํวนั / เวร ของหอผูป่้วย 

5. การใหบ้ริการแกไ้ขความเสี!ยงเบื)องตน้จนครบถว้น 

5.3 การใหบ้ริการผูป่้วยที!มีความเสี!ยงสูงและเกิดภาวะวกิฤติ
แต่ละราย จนครบถว้นตามแนวทางที!กาํหนดไว ้
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 1. มผีงัการไหลเวยีนของงาน (Work Flow) ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร ที�เน้นผูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง 
อยา่งชดัเจน จาํแนกเป็น 5 ระยะ คอื  
  ระยะที� 1  ระยะแรกรบัเขา้สู่ภาวะที�ตอ้งเฝ้าระวงัอาการเปลี�ยนแปลง 
  ระยะที� 2  ระยะเฝ้าระวงั จนถงึ 1 วนั ก่อนพน้ระยะเฝ้าระวงั   
  ระยะที� 3  ระยะผูป้ว่ยเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ  
  ระยะที� 4  ระยะ 1 วนั ก่อนพน้ระยะเฝ้าระวงั ในผูป้ว่ยที�มภีาวะวกิฤต ิ  
  ระยะที� 5  พน้ระยะเฝ้าระวงั และจาํหน่าย 
  ในแต่ละระยะของการดําเนินงานนั $น ไดผ้สมผสานกจิกรรมการดแูลผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ให้
สอดคลอ้งกบัการดแูลผูป้ว่ยตามกระบวนการหลกัของหอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.โพธาราม จงัหวดั
ราชบุร ี ซี�งจดัทําเป็น Work Instruction: WI) ตาม 9 กจิกรรมหลกัของระบบงานบรกิารมาตรฐาน ที�มี
แนวทางชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที�ทุกคนรบัรูแ้ละถอืปฏบิตั ิเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั  
 2. มกีารเพิ�มกจิกรรมการเยี�ยมผูป้ว่ยทางโทรศพัท ์ ในกจิกรรมหลกัที�8 การใหบ้รกิารหลงัจาก
ผูป้ว่ยและญาตกิลบัไปแลว้อยา่งต่อเนื�องครบถว้นสมบูรณ์และครบวงจร โดยจดัทาํแนวทางปฏบิตั ิ (Work 
Instruction) ในการเยี�ยมผูป้ว่ยทางโทรศพัท ์ จดัทําคู่มอืการใหค้ําแนะนําแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ และแบบ
บนัทกึการเยี�ยมผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูทางโทรศพัท ์
 3. ในส่วนหลกัการของรปูแบบนั $น ประกอบดว้ย หลกัการบรหิารงานทั �วไป 5 หลกัการ; หลกัการ
ดา้นบรหิารโรงพยาบาลและสาธารณสุข 3 หลกัการ; หลกัวชิาการดา้นความปลอดภยั (Safety) 5 
หลกัการ; หลกัการดา้นวชิาการอื�นๆ 2 หลกัการ; มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 3 มาตรฐาน และ หลกัการดา้น
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึ หลกัการดา้นสงัคม วฒันธรรม ความเชื�อ ของทั $ง
ผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร องคก์าร และ ของชุมชนในพื$นที�ตั $งของโรงพยาบาล 
 4. ในส่วนโครงสรา้งของรปูแบบนั $น ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 4 ดา้น คอื 1) ดา้นวสัดุอุปกรณ์
อาคารสถานที� 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นงบประมาณ และ 4) ดา้นระบบงาน  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ระหว่าง รปูแบบใหม่ที�พฒันาขึbน กบั รปูแบบเดิม 
 คณะผูว้จิยัไดท้ําการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทั �วไปและผลการดาํเนินงาน ระหว่างรปูแบบใหมท่ี�
พฒันาขึ$น กบั รปูแบบเดมิ ทั $งในพื$นที�ทดลองและพื$นที�ควบคุม ใน 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน คุณภาพ
งาน เวลาและแรงงานที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์
ไดผ้ลดงันี$ 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทั �วไปและผลการดําเนินงาน ระหว่างพื$นที�ทดลอง กบั พื$นที�ควบคุม  
พบว่า พื$นที�ทดลองมผีูป้ฏบิตังิานมากกว่าพื$นที�ควบคุม 6 คน เนื�องจากพื$นที�ทดลองมจีาํนวนเตยีง
มากกว่า 6 เตยีง อตัรากําลงัในแต่ละเวรของพื$นที�ทดลองจงึจดัไวม้ากกว่า; มจีาํนวนผูป้ว่ยเฉลี�ยต่อวนั
มากกว่า 14 คน; ในดา้นเงนิงบประมาณ ดา้นเอกสาร สถานที� และเกณฑก์ารรบัผูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั 
จาํนวนวนันอน อายเุฉลี�ยของผูป้ว่ยและญาตใินพื$นที�ทดลอง มากกว่าพื$นที�ควบคุม; ผลการดาํเนินงาน
ก่อนทดลอง พบว่า ทั $ง 5 ดา้น ไมแ่ตกต่างกนั (p>0.05) 
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 2. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลู ระหว่างก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบที�พฒันาขึ$นไปดําเนินการ ใน
พื$นที�ทดลอง พบว่า ขอ้มลูทั �วไป ไมแ่ตกต่างกนั แต่ผลการดาํเนินงานหลงัการทดลอง ดขีึ$น ในดา้น
คุณภาพงาน ปรมิาณงาน ระยะเวลาและแรงงานที�ใช ้และ ดา้นความพงึพอใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง (p<0.05) 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทั �วไปและผลการดําเนินงาน ในพื$นที�ควบคุม ระหว่างก่อน กบั หลงั 
การนํารปูแบบที�พฒันาขึ$นไปดาํเนินการในพื$นที�ทดลอง พบว่า ไมแ่ตกต่างกนั (p>0.05) 
 ดงัตาราง 1 และ 2 (กลุ่มตวัอยา่งก่อนทดลอง N1=31 หลงัทดลอง N2=38) 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบขอ้มลูทั �วไปและผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ในพื$นที�ทดลอง 
ระหว่างก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบที�พฒันาขึ$น ไปทดลองใช ้ 

สิ�งที�เปรียบเทียบ/ข้อมลู ก่อนทดลอง (N1)  หลงัทดลอง (N2) p-value 
 X SD. X SD. 

ข้อมลูทั �วไป      
  1. อายเุฉลี�ยของผูป้ว่ย (N1=31, N2=38) 64.16 18.392 59.82 16.025 0.298 
  2. อายเุฉลี�ยของญาต ิ(N1=33, N2=36) 46.39 12.597 49.04 12.387 0.242 
  3. จาํนวนวนันอนเฉลี�ย (N1=31, N2=38) 5.74 3.958 4.82 3.220 0.288 
ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน (N1=31, N2=38) 
 1. การเตรยีมความพรอ้มก่อนเริ�มงาน

ประจาํวนัของหอผูป้ว่ย 
100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 

 2. การเตรยีมพรอ้มก่อนผูป้่วยมาถงึ 100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 
 3. การตอ้นรบัอยา่งประทบัใจ ตั $งแต่แรกรบั 95.56 16.914 100.00 0.000a 0.161 
 4. การบรกิารเรง่ด่วนตามลกัษณะของ

ผูป้ว่ยแต่ละคน 
99.17 4.564 100.00 0.000a 0.326 

 5. การใหบ้รกิารแกไ้ขความเสี�ยงตามลาํดบั
ขั $นจนครบถว้นตามมาตรฐาน 

98.06 7.480 98.89 6.085 0.326 

 6. การใหบ้รกิารก่อนผูป้ว่ยจะกลบัออกไป 90.00 30.143 99.17 4.564 0.86 
 7. การดําเนินงานหลงัจากผูป้ว่ยกลบั

ออกไปแลว้ 
87.33 17.789 92.67 14.368 0.030 

 8. การใหบ้รกิารหลงัจากผูป้ว่ยและญาติ
กลบัไปแลว้อยา่งต่อเนื�อง ครบถว้น 
สมบรูณ์ และครบวงจร 

69.33 28.153 90.67 17.207 <0.001 

 9. การดําเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั/
เวรของหอผูป้ว่ย 

100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 

a.   t cannot be computed  because  the standard deviation of  both group are 0 
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานตามตวัชี$วดัทั $ง 5 ดา้น ในพื$นที�ทดลอง ระหว่าง ก่อน กบั หลงั 
การนํารปูแบบที�พฒันาขึ$น ไปทดลองใช ้

สิ�งที�เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
1.1 ปรมิาณงาน /แรงงานที�ใช ้ ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.162) 
1.2 ปรมิาณงาน /ค่าแรงที�ใช ้ ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.521) 
2.1 คุณภาพงาน ดา้นความถูกตอ้งของการ 
     เตรยีมความพรอ้มก่อนเริ�มงาน 

เพิ�มขึ$น (p<0.001) 

2.2 คุณภาพงาน ดา้นความถูกตอ้งของการ 
     ปฏบิตัติามมาตรฐาน 

เพิ�มขึ$น (p=0.014) 

2.3 คุณภาพงาน ดา้นการไมเ่กดิภาวะ  
     แทรกซอ้น 

สงูขึ$น (p=0.004) 

3.1 ระยะเวลาที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน ไมแ่ตกต่างกนั(p=0.178) 
3.2 แรงงานที�ใช ้ ไมแ่ตกต่างกนั(p=0.178) 
4.1 ความพงึพอใจ ของผูบ้รหิาร คะแนนเฉลี�ยเพิ�มจาก 7.67 เป็น 9.67 (p=0.051) 
4.2 ความพงึพอใจ ของผูป้ฏบิตังิาน คะแนนเฉลี�ยเพิ�มจาก 8.24 เป็น 9.21 (p<0.001) 
4.3 ความพงึพอใจ ของผูป้ว่ย คะแนนเฉลี�ยเพิ�มจาก 8.83 เป็น 9.46 (p=0.005) 
4.4 ความพงึพอใจ ของญาตผิูป้ว่ย คะแนนเฉลี�ย เพิ�มจาก 8.85 เป็น 9.44 (p=0.008) 
5.1 การใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.787) 
5.2 ความคุม้ค่า ในการดาํเนินการพฒันา คุม้ทุน ในเวลาไมถ่งึ 6 เดอืน 

 

วิจารณ์ 
รปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู หอผูป้ว่ยอายุรกรรมหญงิ รพ.โพธาราม ที�

คณะผูว้จิยัพฒันาขึ$น ดกีว่ารปูแบบเดมิ คอื มผีลการดําเนินงานที�ดกีว่ารปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรไม่
แตกต่างกนั ผลการดาํเนินงานที�ดขี ึ$นนั $น เนื�องจาก การมรีปูแบบที�ดแีละเหมาะสมกบัหน่วยงานที�ทดลอง 
โดยใชก้ระบวนการพฒันารปูแบบและนํารปูแบบไปใชท้ี�มปีระสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิ แนวทาง 
และ วธิกีาร ในการทําวจิยัเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื(R&D for CSWI)(4) ประกอบกบัการที�มี
องคป์ระกอบของรปูแบบที�ครบถว้น ทั $งหลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และ วธิกีารนํา
รปูแบบไปใช ้ทําใหไ้ดร้ปูแบบที�ด ีมปีระสทิธภิาพ และ Practical 
 กระบวนการพฒันารปูแบบและการนํารปูแบบที�พฒันาขึ$นไปดําเนินการ ที�คณะผูว้จิยัใชใ้นการ
วจิยัครั $งนี$ แบ่งเป็น 4 ขั $นตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การสรา้งรปูแบบเบื$องตน้ การทดลองใช้
รปูแบบที�พฒันาขึ$นโดยมกีารปรบัปรงุเป็นระยะๆ และ การสรุปผลการทดลองใชเ้พื�อสรปุเป็นรปูแบบ
สุดทา้ยที�ดแีละเหมาะสมที�จะนําไปใชใ้นช่วงเวลาต่อไป ที�สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงินั $น เป็น
กระบวนการที�ดแีละมปีระสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัการสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงานของ
สมชาต ิโตรกัษา (4) 
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 ประเดน็สาํคญัในการพฒันาครั $งนี$ คอื การมสี่วนรว่มของผูป้ฏบิตังิาน โดยใชห้ลกัการบรหิาร
แบบมสี่วนรว่ม (Management by Participle: MBP) ซึ�งเปิดโอกาสใหผู้เ้กี�ยวขอ้งเขา้มามสี่วนรว่มใน
กระบวนการพฒันา ตั $งแต่เริ�มตน้ สามารถลดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงและการคดัคา้นได ้ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ธงชยั สนัตวิงษ์ (9) และสมเดช สแีสง (10) ที�เน้นการมสี่วนรว่มในการสรา้งและพฒันา
รปูแบบ ทาํใหไ้ดร้ปูแบบที�มคีวามเหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานและหน่วยงาน ช่วยใหผ้ลการดาํเนินงานมี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากขึ$น 
 

ข้อยติุ 
 หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุร ีไดร้ปูแบบใหม่ของการดําเนินงาน
บรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู ที�ดกีว่ารปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรเท่าที�มอียู ่ เนื�องจาก มกีารนําหลกั
วชิาการที�เกี�ยวขอ้งมาประยุกต ์ อยา่งเหมาะสมและกลมกลนืกบับรบิทที�เป็นจรงิในการดําเนินงาน ทาํให้
ไดอ้งคป์ระกอบของรปูแบบที�ครบถว้น ทั $งหลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํา
รปูแบบไปใช ้ มกีระบวนการสรา้ง พฒันา และนํารปูแบบไปปฏบิตั ิ ที�มปีระสทิธภิาพ เน้นการมสี่วนรว่ม
ของผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัในการดําเนินงานตั $งแต่เริ�มตน้ จนไดเ้ป็นรปูแบบที�สมบูรณ์ มอีงคป์ระกอบที�
สาํคญัอยา่งครบถว้น มคีวามเหมาะสมกบัหน่วยงาน และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ พรอ้มทั $งเอื$อให้
สามารถรว่มมอืรว่มใจกนัพฒันาใหม้มีาตรฐานสงูยิ�งๆขึ$น ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยใชผู้ป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. สาํหรบัพื$นที�ทดลอง คอื รพ.โพธาราม สามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งของการดําเนินงานที�ดแีละ
มปีระสทิธภิาพ เนื�องจากมกีารใชแ้นวทาง เทคนิค และวธิกีาร ที�หลากหลาย ในการทาํงานใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ ผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบการดแูลผูป้ว่ยของโรงพยาบาล ควรตดิตามประเมนิผลเพื�อการ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง และมสี่วนรว่มในการสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยั �งยนื 
 2. สาํหรบัหน่วยงานราชการตน้สงักดั คอื สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุร ี และ กระทรวง
สาธารณสุข สามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งของการดาํเนินงาน โดยใชภ้ารกจิของหน่วยงาน/สถานบรกิาร 
และประชาชน เป็นศูนยก์ลาง ดว้ยการใชท้รพัยากรที�มอียูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด และควร
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื�นๆ ทั $งในจงัหวดัราชบุรแีละจงัหวดัอื�นๆ 
โดยใชแ้นวทางของการจดัการความรู:้ KM เพื�อใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละการต่อยอดการพฒันา 
เกดิทกัษะและประสบการณ์จรงิในการทาํงานในระดบัพื$นที�และเครอืข่าย อยา่งกวา้งขวางยิ�งๆขึ$น 
 3. สาํหรบัโรงพยาบาลที�สนใจ ที�ตอ้งการจะนํารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูนี$ ไปเป็น
ตวัอยา่ง หรอืไปดาํเนินการในโรงพยาบาลของตน ควรศกึษารายละเอยีดของรปูแบบและวธิกีารในการ
ดาํเนินงานและการพฒันา ใหเ้ขา้ใจ อยา่งแจ่มแจง้และลกึซึ$ง รวมทั $งตอ้งศกึษาและวเิคราะหล์กัษณะ
รวมทั $งองคป์ระกอบต่างๆของพื$นที� ที�จะนํารปูแบบนี$ไปทดลองใช ้ อยา่งครบถว้นและครอบคลุม แลว้จงึ
นําไปดาํเนินการประยกุต ์ใหเ้หมาะกบัพื$นที�ของตนต่อไป 
 4. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
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  4.1 ในการทาํวจิยัเรื�องเดมิ ควรทาํวจิยัเพื�อการพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูนี$
ต่อไป ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบและการวดัผลการดาํเนินงานใหค้รบทั $ง 5 ดา้น อย่างสมบูรณ์ คอื ดา้น
คุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นระยะเวลา ดา้นความพงึพอใจ และดา้นเศรษฐศาสตร ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งดา้นเศรษฐศาสตร ์ซึ�งจะทวคีวามสําคญัยิ�งๆขึ$นในอนาคต เพื�อสามารถอธบิายผลการดาํเนินงาน
ที�ครอบคลุมครบถว้นและสมบรูณ์มากขึ$น และเกดิการพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงูนี$ต่อไป
อยา่งต่อเนื�อง จนเป็นตวัแบบที�ด ีและเป็นมาตรฐานของประเทศ 
  4.2 ในการทาํวจิยัเรื�องใหม ่ ควรทาํวจิยัเพื�อการพฒันางานอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื (R&D for 
CSWI) ในลกัษณะนี$ กบั “งาน”อื�นๆ ในทุกระบบงาน ทั $งระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร 
ระบบงานพฒันางานและหน่วยงาน และ ระบบงานบรหิารจดัการ โดยเน้นใหเ้กดิการพฒันางานอย่าง
ต่อเนื�องและยั �งยนื เป้าหมายสงูสุด คอื การไดป้ระโยชน์สงูสุดของประชาชน ผูม้ารบับรกิาร และ 
ประเทศชาต ิ โดยควรเน้นในแนวทางและวธิกีารของทาํงานตามภารกจิใหเ้ป็นผลงานวจิยั (Routine to 
Research: R2R) ดว้ยการพฒันารปูแบบการดําเนินงาน (Working Model Development) ที�ด ี และมี
ประสทิธภิาพ เนื�องจากสามารถเพิ�มทั $งปรมิาณงานและคุณภาพงานได ้โดยไมต่อ้งเพิ�มทรพัยากร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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สาํเรจ็ตามเป้าหมายที�ตั $งไว ้ 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ประเวศ วส.ี สุนทรยีสนธนา วกิฤตความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ว่ยกบัแพทย.์นนทบุร.ีโรงพมิพเ์ดอืน

ตุลา; 2549. 
2. วณีา จรีะแพทย.์ การบรหิารความปลอดภยัของผูป้ว่ย.กรงุเทพฯ: ด่านสุทธาการพมิพ ์ จาํกดั; 

2550. 
3. สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล. มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบั

เฉลมิฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี.นนทบุร:ี บรษิทั หนังสอืวนัด ีจาํกดั; 2549. 
4. สมชาต ิโตรกัษา. หลกัการบรหิารโรงพยาบาล ภาคที� 1 หลกัการบรหิารองคก์ารและหน่วยงาน. 

(พมิพค์รั $งที� 3). กรงุเทพฯ: บรษิทั เอส.พ.ีเอน็. การพมิพ ์จาํกดั; 2548 (ISBN 974-11-0325-5)  



การประยุกตห์ลกัการบรหิาร เพื�อการพฒันางาน อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  261 

5. Carayon P, Gurses AP. A human factors engineering conceptual framework of nursing 
workload and patient safety in intensive care units. Intensive Crit Care. Nurs 2005; 21: 
284-301 

6. Jirapeat V, Jirapeat K, Sopajaree C. The nurses’ experience of barriers to safe practice 
in the neonatal intensive care unit in Thailand. JOGNN 2006; 35: 746-54. 

7. Jirapeat V. Development of best practice guideline on patient safety in NICU: A 
collaborative project. Proceeding of the international Council of Nurse: 23 rd 
Quadrennial Congress 2005, Taipei, Taiwan.2005 

8. Ternov S, Akselsson R. System weaknesses as contributing causes of accidents in 
health care.Int J Qual Health Care 2005; 17: 5-13 

9. ธงชยั สนัตวิงษ์. หลกัการจดัการ. พมิพค์รั $งที� 9, กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จาํกดั; 2543. 
10. สมเดช สแีสง. คู่มอืการบรหิารโรงเรยีนสถานศกึษาขั $นพื$นฐาน ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต.ิ 

ชยันาท: ชมรมพฒันาความรูด้า้นระเบยีบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวชิาชพีคร;ู 2547 
11. สมยศ นาวกีาร.ทฤษฎอีงคก์าร. (พมิพค์รั $งที�4). กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพบ์รรณกจิ1991; 

2544. (ISBN 974-222-749-7) 
12. จไุรรตัน์ แยม้พลอย. การพฒันารปูแบบการดําเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ย

สามญัศลัยกรรมหวัใจ โรงพยาบาลราชวถิ ี พ.ศ.2549. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิาร รพ. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2550. 

13. พรทพิย ์ บุญกนัทะ. การพฒันางานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ยใชเ้ครื�องช่วยหายใจ โรงพยาบาล
นครปฐม พ.ศ.2547. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอก
การบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2547. 

14. ภารด ี รตันเจษฎา. การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุร.ี วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการ
บรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2545 

15. ศรสีงา่ คุม้พทิกัษ์. การพฒันาแบบฟอรม์การบนัทกึทางการพยาบาลแผนกผูป้ว่ยใน 
โรงพยาบาลพญาไท1. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอก
การบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2542 

16. นิคม เจรญิด.ี การพฒันารปูแบบการดําเนินงานฝ่ายบรหิารทั �วไปโดยการประยกุตใ์ช้
คอมพวิเตอรใ์นโรงพยาบาลอมัพวา. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ 
สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2540 

17. สมพร ลอยความสุข. การพฒันาการดําเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชื$อในโรงพยาบาล
บา้นโปง่. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิาร
โรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2539 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพื�อการพฒันางานอย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  262 

18. สมชาต ิ โตรกัษา. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานวชิาการอย่างต่อเนื�องและยั �งยนื เอกสารการ
ประชุมวชิาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจาํปี 2553 (หน้า 251-265) ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่น
การพมิพ;์ 2553 

 

ตวัอย่างที� 3 
A Development of Health Tour Model in Small Community Hospital, Thailand, fiscal year 2004-

2010 
Namkang Sritaikhum a, Somchart Torugsa b, Punwadee Temtawesuk a, Suntorn Serichetapong a 

 

a Luangphopern Hospital, Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province 73120, Thailand 
bFaculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand 

Abstract 
 

 Health tour is one of the policies of Thailand. Practical and appropriate models are needed. This 
experimental development research, one group post-test time-series design aimed to develop a 
working model of Health tour in small community hospital. It was implemented in Luangphopern 
Hospital, a 30 beds government hospital of Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province, during 
Feb.21st 2003–Sep.30th 2010. Samples were the total populations of 409group-tours, 19,435tourists. 
The working model of Health tour in each year was the experimental intervention. After 7years of 
continuing implemented, the model was concluded and documented clearly into 1structure, 3systems 
and 9services. It was a routine task in Office of Hospital Director Section, working together with 
every hospital units and linked closely to the local community, Provincial Tourism, and Tourism 
Authority of Thailand. Integration activity to promote and to protect Thai traditional community 
culture and environment focused on Thailand common goal of “Quality of Life for All”. Main 
services were medical check-up, Thai traditional massage, and health education. The total revenue 
was 16,306,702 baht. Methods of development were PDCA, Marketing Public Relations (MPR) and 
PENCILS. The present Health tour model is practical, appropriate and suitable for the contexts of 
government community hospital of Thailand, using the existing resources by holistic integration of 
stakeholders both inside and outside the hospital. Continuous improvement to be one of a good 
practice in Health tour model and utilizing the research outcomes to demonstrate and sharing with 
others via the complete cycle of Knowledge Management are recommended. 
 

Keywords: Health tour, Hospital, Model development, Experimental development research, Thai 
traditional massage. 
 

Introduction 
Tour or tourism refers to travel for pleasure (1). It’s a world popular service industry. Medical tourism 
is one of the health policies of Thailand. It should be a multi-ministerial cooperation program among 
Ministry of Public Health, Ministry of Tourism and Sport, Ministry of Interior, Ministry of Natural 
Resources and Environment, Ministry of Culture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry 
of Commerce, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Foreign Affairs, 
and Office of the Prime Minister including private sectors. Its’ ultimate goal is the country common 
goal of “Quality of Life for all” (2) and “Sustainable Development” (3). Medical tourism needs both 
high quality Medical care with low cost (4), and Auxiliary Health tour. Luangphopern Hospital, a 30 
beds government hospital of Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province, Ministry of Public 
Health, by a creative vision of hospital director, approved of Hospital Administration Committee, to 
set-up a Health tour task for testing and demonstrating a practical and appropriate model. 
_________________________ 
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Objectives 
   1. To develop a practical Health tour model in small government community hospital of Thailand, 
using the existing resources. 
  2. To analyze, and to compare the implementation results of Health tour model between each 
fiscal year of model implementation. 
 

Material and Method 
The research design was an experimental development research (5), one group post-test time-series 
design, implemented in Luangphopern Hospital, during Feb.21st 2003–Sep.30th 2010. Samples were 
the total populations of 409 group-tours, and 19,435 tourists. The working model of Health tour in 
each year was the experimental intervention. Research instruments were Health tour record forms, 
observation record form, event record form, and camera. The implementation outputs in each group-
tour were measured collected and analyzed each fiscal year to show and to compare by descriptive 
statistics. 
Methods of model development were PDCA: P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act (6); Marketing 
Public Relations by PENCILS: P = Publication, E = Events, N = News, C = Community Involvement 
Activities, I = Identity Media, L = Lobbying Activity and S = Social Responsibility (7). 
The 5 stages in the development of Health tour working model were set as follows:  
  1. Pilot stage: composed of preparation, setting core responsible team to create a project of Health 
tour development, integrating these activities in the committees of hospital, developed a temporary 
Health tour working model, tested the model, and reported to the committees. The two day one night 
service program was provided. The duration was February to July 2003.  
  2. Starting stage: composed of project improving, creation of River Tour, joining with Provincial 
Tourism and network that linked to Provincial Office and Tourism Authority of Thailand, Mass media 
and Marketing activity. The duration was December 2003 to September 2004. One day program was 
provided with holistic integration of Public Private Partnership (PPP) (8). 
 3. Star stage: got supports from Provincial Development Fund in Provincial CEO Program. They 
were 1 motor ship, 1 floating rafts, herb garden, tourist-huts, renovation of Thai Traditional Medicine 
Unit and Mashima Building for tourist accommodation, and human resources development. The 
duration was October 2004 to September 2006. 
 4. Continuing implementation stage: in each fiscal year, PDCA was applied systematically with 
complete cycles. Change management techniques, cost-benefit measurement, marketing techniques, 
MPR, PENCILS, alternative services etc were integrated implementations. Empowerment evaluation 
was performed, analysis of implementation outputs were reported to the Hospital Administration 
Committee at the end of fiscal year. The suggestions were brought to improve the model in the 
following year. The duration was October 2006 to September 2011. 
 5. Conclusion stage: all data and information from the beginning till the end of September 2011 
were brought to summarize and analyzed the detail of every concerning aspects, concluded and 
generated the final Health tour working model which proved to be practical, suitable, and appropriate 
for the community hospital of Thailand. The lesion-learns were translated focusing on how to do in 
developing the model for others hospital. The duration was July 2011 to December 2011. Comparing 
the outcomes between each fiscal year were analyzed and showed.  
 

Results 
The results by 5 stages in the development of Health tour working model revealed that:  
The Pilot stage: the Hospital Administration Committee posted Health tour task under the Office of 
Hospital Director Section. The response of two day one night service program was highly satisfies. 
The constraint was the lack of personnel. The conclusion of this stage was continuing the project. 
The Starting stage: 12 Marketing activities and 4 Booth exhibitions were performed along with the 
events of Provincial Tourism and Tourism Authority of Thailand. The river tour was highly successes. 
The total revenue was 824,778 baht. The cost of renting a set of floating raft with motor ship was 
155,000 baht. More than 20 organizations were joined and support Health tour. The Health tour 
project was posted to be a unit under the Office of Hospital Director Section.  
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The Star stage: the total revenue was increased from 824,778 baht in 2005 to 2,303,898 and 5,101,532 
baht in 2006 and 2007 (309.27% increased per year). The Marketing activity and Booth exhibition 
were decreased. 
The Continuing implementation stage: in late 2007 the Comptroller General’s Department sent a 
warning notice of reimbursements in Health tour cost. Its’ effected to government hospitals 
nationwide. The total revenue was decreased to 2,129,169 baht in 2008 (41.74% of 2007).  Medical 
check-up group was decreased 84.73% from 2007. The 2 new services of Package 700 Bt (tourist 20 
or more) and Annual medical check-up were created. Marketing activities and Booth exhibitions in 
the late 2007 were keys to success. During 2008 to 2010, the 4 more new services of Raft renting, 
Study tour, Training group, Catering, and Package 350 Bt (tourist 50 or more) were created. PDCA 
with MPR and PENCILS techniques were integrated apply to solve these problems. The average total 
number of group tour was 62.5 groups per year. There were serious political protests in 2009 which 
effected to the tourism all over Thailand especially Bangkok and surrounding. The tourist was 
decreased 31.52% from 2009. 
The Conclusion stage: comparison of the Health Tour activities and results between each fiscal year, 
and the final Health tour working model were showed as follows:-  
 

Table 1 Health Tour activities and results at Luangphopern Hospital, fiscal year 2004-2010 
 

         

 

Activities/Results Fiscal year  

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
         

1. Medical check-up 31 56 72 11 14 2 7 193 
2. Annual medical check-up - - - 2 3 8 3 16 
3. Package 700 Bt (20+) - - - 54 10 22 11 97 
4. Raft renting group - - - - 15 15 24 54 
5. Study tour - - - - 6 5 3 14 
6. Training group - - - - 4 2 3 9 
7. Catering - - - - - 6 2 8 
8. Package 350 Bt (50+) - - - - - - 5 5 
9. Complements(VIP) - -  - - 3 7 3 13 

   Total no. of group tour 31 56 72 67 55 67 61 409 
10. No. of tourist 789 1,676 3,170 2,169 4,794 4,058 2,779 19,435 
  -Inside NKP province 
    (% of total tourist) 

N/A 
 

362 
(21.60) 

385 
(12.15) 

779 
(35.92) 

1,066 
(22.24) 

1,301 
(32.06) 

1,484 
(53.40) 

5,377 
27.67 

  -Outside NKP province N/A 1,314 2,785 1,264 3,728 2,757 1,295 13,269 
11. Average tourist/group 25.45 29.93 40.03 32.37 87.17 60.57 45.56 47.52 
12. Revenue (baht) 824,778 2,303,898 5,101,532 2,129,169 2,669,060 2,035,580 1,242,685 16,306,702 
  -Average revenue/gr. 26,605 41,141 70,854 32,756 45,238 28,271 21,425 29,833 
  -Average revenue/pers. 1,045.35 1,374.64 1,609.32 981.64 556.75 732.49 447.17 839.04 
13. Medical check-up         
   -Yes 789 1,327 2,070 353 2,519 916 340 8,314 
   -No - 349 1,100 1,608 2,275 3,142 2,439 11,121 
14. Marketing activity 12 3 9 - 5 3 2 34 
15. Booth exhibition 4 - 5 4 16 12 9 50 
         

N/A: data not available 
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Figure 1 A comparison of tourist at Luangphopern Hospital, fiscal year 2004-2010 
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Figure 2 A comparison of revenue (baht) from health tour at Luangphopern Hospital, fiscal year 2004
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 1.5  Integration activities to promote and to protect Thai traditional community culture and 
environment focused on Thailand common goal of “Quality of Life for All”. 
 

2. Systems 
There were 5 main systems, health tour service system in each group-tour, advertising and public 
relation of health tour system, health tour supporting system, health tour improving system, and health 
tour management system.  
 2.1  Health tour service system in each group-tour composed of 8 activities: preparing, first 
impressing service, rapid feeling-respond service, high quality standard services, before delivery 
service, sweeping and recording, after service, and report before ending. 
 2.2  Advertising and public relation of health tour system composed of 7 activities: watching, first 
impressing, give before take, networking, after servicing, recording, and expanding. 
 2.3  Health tour supporting system composed of 8 supports: for man, money, material, method, 
technology, time, aspiration, and happiness. 
 2.4  Health tour improving system composed of 8 activities in each activity: situation analyzing, 
planning, implementing, evaluating, utilizing, monitoring-controlling-coordinating, performing 
information system & communication system, and continuing. 
 2.5  Health tour management system composed of 7 activities in each group-tour and each year: 
operation planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. 
 

3. Services 
There were 9 main services in standard program: medical check-up, healthy foods, floating raft tour 
(river tour), Thai traditional massage, Local Thai community cultural tour, floating market tour, agro-
cultural tour, health education, and alternative medicine introduction and demonstration. The 3 option 
services of community development tour, Thai local wisdom learning center tour, and Siam wax 
museum tour were also provided.  
There were 8 programs/packages as follows: 
1. one day standard program 
2. one day standard packages program (700 baht/person, minimum 20 persons) 
3. one day economic package program (350 baht /person, minimum 50 persons without massage) 
4. two day one night standard packages program 
5. Raft renting program 
6. Study tour program 
7. Training group program 
8. Catering program 
The complement program for VIP was provided with great pleasure. 
 

The one day standard program was the core of Health tour. It composed of 10 activities which flexible 
according to seasonal variation, interesting events, and customer’s demands. 
    In the morning 
   1. Reception 
   2. Medical check-up 
   3. Healthy breakfast 
   4. Visit Luangphopern Temple 
   5. River tour on floating raft  
           5.1 Thai traditional massage 
           5.2 Karaoke 
           5.3 Thai traditional refreshment with healthy herb-drink 
           5.4 Local Thai community culture tour 
   6. Floating market tour  
   7. Healthy lunch at Floating market 
    In the afternoon 
   8. River tour back on floating raft  
           8.1Thai traditional massage (cont.) 
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           8.2 Karaoke 
           8.3Thai traditional refreshment
           8.4 Health education and alternative medicine introduction and demonstration
   9. Medical check-up report with education, consultancy, and recommendation
 10. Closing 

 
Picture of River tour, Luangphopern Hospital

 
Keys to success 
There were a lot of problems, constrains, 
implementation. Comprehensive analysis of the detail in every concerning aspects, comparing with 
Health tour in others government hospital, the conclusion of Health tour project in Luangphopern 
Hospital was “Success”. The total revenue was 16,306,702 baht with more than 20% profit even 
though in 2010. The keys to success could be summarized into 8 factors:
1. Hospital director: strong leadership, empowerment, continuous support, and give recogniti
2. Main responsible person: good leadership, conscientiousness, dedicates, and thinks out of box.
3. Team: group leadership, cooperation, spirit, positive thinking, service mind, and humanized care. 
4. Community: willingness, non
organizations of Government, NGOs, Private sectors, and People sectors.
5. Upper level Support: investment supports from Provincial Governor, and PCMO.
6. Services: impressing, happiness, healthy, and humanize
7. Marketing: networking, PENCILS, economics, and complete cycle.
8. Management: contingency, holistic, continuing, KM, and sustainably by Applied PPP concept.
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Figure 3 Main Roles & Functions of PPP Sectors in supporting 
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Upper level Support: investment supports from Provincial Governor, and PCMO. 

Management: contingency, holistic, continuing, KM, and sustainably by Applied PPP concept. 

Supplement Resources

 
tour at Luangphopern Hospital 
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Discussion 
1. Values of Luangphopern Hospital Health tour  
The values could be categorized into 5 aspects: economics aspect, community’s quality of life aspect, 
hospital aspect, Thai’s life style-cultural aspect, and multi-disciplinary cooperation aspect.  
Along 7 years of continuing Health tour implementation, gaining revenue of 16,306,702 baht. This 
cash value affected to Luangphopern Hospital, community people, and related goods in Health tour. 
The economic values were increased up to 10 times by money multiplier concept (9).   
Cash from tourists improved community cash flow. It was a simple value-added (10) method in local 
products, local fruits, local foods, and community cultures, leading to the better quality of life of the 
people in the community and the surround aesthetic environments. 
There was a general question of “Is Health tours essential tasks of MOPH? The answer from this 
study is “yes”. The Health tour needed multi-disciplinary cooperation among health services 
providers, tourist organizations, local organizations, private sectors’ organizations, NGOs, and 
people’s sectors. The organization of choice for the cooperation is local government community 
hospital. This study showed the practical roles of Health tour team cooperation of multi-disciplinary 
approaches both inside and outside Luangphopern Hospital. 
2. The Success of Health tour project in Luangphopern Hospital 
In 8 keys to success, the most important factor is the Main responsible person. The desirable character 
of good leadership, conscientiousness, dedicates, and thinks out of box were essential in overcoming 
all of the problems, constrains, obstacles, and difficulties during the 7 years of continuing 
implementation. The succession planing was needed for sustainable success (11) (12). 
3. Upper level Support:  
The lack of money, because of the limitation of government budget, the investment supports from 
Provincial Governor, and PCMO in 2005-2006 were the great worth for Luangphopern’s Health tour. 
They helped to support in “Diffentiation Strategies” development (13).  
4. Leadership:  
The essential core part of Health tour development and implementation was leadership. It was 
initiated from hospital director as a Visionary Leadership (14), followed by individual self-leadership 

(15) of the main responsible person of Health Tour Project as a Transformational Leadership (14), then 
the group leadership by a Situational Leadership (16), leading to the better performances of Health tour.  
5. Solving the problems: 
The term “Change Problem into Opportunity” means to change every problem into the opportunity for 
improvement. The creative formula of problem identification is P = [(E–A) x C] P=Problem, E= 
Expected situations, A=Actual situations, C=Concern to get E of 4 involving-groups: customers, 
providers, administrators, and people) (17). This formula shows that, every works / tasks / activities has 
problems, noting to afraid any problems; change them in to the opportunity for improvement of 
yourself, your team, your work, your boss, and your organization. Every problem can be solved if you 
want to solve. The results of this study confirmed these concepts. 
6. The applicable of Health Tour model 
The Health Tour model from this study was practical, feasible, and worth for government community 
hospital. The “How to do” methods were showed step-by-step in this study. The applications of them 
in preparing, testing, initial implementing, monitoring and evaluating, continuous improving, solving 
the problems, and continuing at others hospital or task can be done conveniently by “Principle of 
Management” (17). The core concepts are leaderships, multi-disciplinary cooperation, sustainable 
development, and sufficiency economy (18).  
7. Sustainable development of Health tour 
Health tour in Luangphopern Hospital followed the meaning of Sustainable development (SD), 
defined by the Brundtland Commission as development that "meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. (3) (19) Sustainable 
development is also means “alive.”  The 7 years of continuing implementation could not confirm 
100%, but the evidence based showed the feasibility of it. 
8. Marketing of Health tour 
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Every tour needs marketing to deliver and communicate the value, the long-term growth, and the 
development of marketing strategies and plans (20). The successful set of marketing management 
includes, capturing marketing insights, connecting with customers, building strong brands, and 
shaping the market offerings. The application of PENCILS in this study confirmed its necessity. 
9. Values expansion of Health tour 
Health Tour is in service industry or the tertiary sector of the economy (21). In this study, its high 
values and high potentials had been shown. Tourism, Medical cares, Comfortable climate, Beautiful 
sceneries, Warm sea water, Land of smile, Variety of interesting cultures, Well-equipped 
infrastructures, and Convenience transportation are the strengths of Thailand to be the top ten choices 
of world’s tourists destination and Medical tourism. Health Tour developments can be a small but 
smart part to great successes, especially in AEC (ASEAN Economic Community) (22) (23).  
 

Recommendation 
1. Recommendation for Luangphopern Hospital: to improve continuously to be one of a good 
practice in Health tour model of Thailand; and to utilize the research outcomes to demonstrate and 
sharing with others interested persons / organizations via the complete cycle of Knowledge 
Management (24) (25). 
2. Recommendation for Nakhon Pathom Provincial Medical Office: to support Basic Essential 
Resources; academics knowledge, standard & regulation procedures, and co-ordinations & co-
operations by empowerment techniques (26) (27) (28). All spend just only a few of money, but getting 
huge of benefits. 
3. Recommendation for Nakhon Pathom Provincial Governor: to expand this Health tour model to be 
a good demonstrative example of high efficiency Provincial Projects of Thailand by “Utilizing” (17) 
concept. 
4. Recommendation for MOPH Thailand: to enhance the values and the beneficial outcomes of this 
Health tour model, being a practical role model of multi-disciplinary cooperation program in longtime 
continuous approaches and implementation both inside and outside health services organizations. 
5. Recommendation for Thai Government: to bring this Model being a practical good practice of the 
multi-ministerial cooperation programs focused on Thailand common goal of “Quality of Life for all”. 
6. Recommendation for ASEAN: to develop, to share, and to cooperate Health tours in each country, 
and networking them achieving for “One Vision, One Identity, One Community” (29) of ASEAN. 
7. Recommendation for Interested Hospitals: to create variety of Health tour models in their setting, 
using the methods and experiences from this study to be a guide-line. The networking of “doing 
Sustainable Development for the Benefit of mankind” is the common ultimate goal with regular 
Knowledge Sharing (30) (31) activities.  
8. Recommendation for Further Research: to continue this experimental development research to be a 
Best Practice of Health tour models; to expand this methodology to develop others working model in 
variety organizations by “Routine to Research (R2R)”  (32) concept, and the AI (Appreciative Inquiry) 
with SOAR technique (33). 
 

Conclusion 
The present Health tour model is practical, appropriate and suitable for the contexts of government 
community hospital of Thailand, using holistic integration of stakeholders both inside and outside the 
hospital. Continuous improvement to be one of a Sustainable Best Practice in Health tour working 
model and maximize the research outcomes utilizing by Applied R&D of R2R via complete cycle of 
Knowledge Management Concepts are recommended. 
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การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานทวัรส์ขุภาพ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเลก็ 
ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2547-2553 

นํ>าคา้ง ศรไีต่ขาํ a, สมชาต ิโตรกัษา b, พรรณวด ีเตม็ทวสีขุ a, และ สนุทร เสรเีชษฐพงศ์ a 
 

บทคดัย่อ 
งานทวัรส์ุขภาพ เป็นนโยบายหนี�งของประเทศไทย ตอ้งการรปูแบบที�เหมาะสมและสามารถปฏบิตัไิด้
จรงิ การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง แบบกลุ่มเดยีว วดัผลหลงัการทดลองหลายครั $งนี$ เพื�อพฒันารปูแบบการ
ดาํเนินงานทวัรส์ุขภาพในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเลก็ นํารปูแบบที�พฒันาขึ$น ไปทดลองที�โรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ�น อําเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม เป็นโรงพยาบาลรฐัขนาด 30 เตยีง ในช่วง 21 
กุมภาพนัธ ์2546 – 30 กนัยายน 2553 กลุ่มตวัอยา่ง คอื 409 กลุ่มทวัรส์ุขภาพ จาํนวน 19,435 คน สิ�งที�
ใชใ้นการทดลอง คอื รปูแบบการดําเนินงานทวัรส์ุขภาพที�พฒันาขึ$น แลว้นํามาดําเนินการในแต่ละปี เมื�อ
ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนื�อง 7 ปี จงึสรปุผลการพฒันาและจดัทาํรปูแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ม ี 1 
โครงสรา้ง 3 ระบบงาน และ 9 บรกิารที�ชดัเจน เป็นงานประจาํในสํานกัผูอ้ํานวยการ ดําเนินงานรว่มกนั
ของทุกๆหน่วยงาน และเชื�อมประสานอยา่งใกลช้ดิกบัองคก์รชุมชน การท่องเที�ยวจงัหวดั และ การ
ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย มกีารบรูณาการกจิกรรมเพื�อส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองภมูปิญัญาพื$นบา้น
ไทยและสิ�งแวดลอ้ม มุง่สู่เป้าหมาย “คุณภาพชวีติดถีว้นหน้า” รว่มกนัของประเทศไทย บรกิารหลกั คอื 
การตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย และ การใหสุ้ขศกึษา มรีายรบัรวม 16,306,702 บาท ใชว้ธิกีารในการ
พฒันารปูแบบดว้ยวงจร PDCA การประชาสมัพนัธเ์พื�อการตลาด และ เทคนิค PENCILS รปูแบบทวัร์
สุขภาพที�พฒันาขึ$น สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ พอเหมาะ เพยีงพอ และ เหมาะสม กบับรบิท ของ
โรงพยาบาลชุมชนของรฐัไทย ใชท้รพัยากรทั $งหลายที�มอียูโ่ดยการผสมผสานกนัจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ทั $งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เสนอแนะใหพ้ฒันาต่อไปอยา่งต่อเนื�อง จนเป็นรปูแบบการ
ดาํเนินงานทวัรส์ุขภาพที�ด ีและ นําสิ�งที�ไดจ้ากการวจิยั ไปนําเสนอ และ แลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัผูอ้ื�น ดว้ย
กระบวนการจดัการความรูท้ี�ครบวงจร 
คาํสาํคญั: ทวัรส์ุขภาพ โรงพยาบาล การพฒันารปูแบบ วจิยัพฒันาเชงิทดลอง นวดแผนไทย    
 
การติดตาม ส่งเสริม และ สนับสนุน การพฒันา R2R/R2R2E  
 การตดิตาม สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การพฒันา R2R/R2R2E ที�มคีุณภาพด ีสรา้งความ
มั �นใจ สูก่ารพฒันาผลงานวจิยั ที�มคีวามสุข และ ยั �งยนื ควรดาํเนินการ ดงันี$ 
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 1. ใช ้Concept หลกั ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน R2R/R2R2E ดงัที�ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 2. นําผลงานดีๆ  ที�พวกเราแต่ละคน “ไดท้าํมาแลว้” มานําเสนอ เป็นผลงานวจิยั ในที�
ประชุมวชิาการ และเขยีนเป็น Paper วจิยั ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ >3 เรื�อง ใน 3 ปี 
 3. นํา Research Methodology มาประยกุตใ์นการทาํงาน ทุกงาน ใหไ้ดผ้ลงานวจิยัที�ดี
และมคีุณคา่ยิ�งๆขึ$น อยา่งต่อเนื�อง (ทุกปี) ตลอดไป 
 4. นํา Concepts และ วธิกีาร ในการสง่เสรมิ และ สนบัสนุน คนด ีที�ทาํ R2R แทแ้ละด ี
ในงานของเขา โดยมผีลงานเป็นที�ประจกัษ์ อยา่งเหมาะสม สรา้งสรรค ์และ ต่อเนื�อง 
 5. ปลกูฝงัใหบุ้คลากรทุกคน สามารถ “พฒันางานของตน” ใหด้กีวา่เดมิ ไดทุ้กวนั โดย
ใชท้รพัยากร (คน เงนิ ของ) เทา่ที�มอียู ่ ดว้ย Brain และ � ของพวกเรา ตั $งแต่เริ�มเขา้
ทาํงาน อยา่งมคีวามสุข โดยใชห้ลกัการและวธิกีารของ PDCA, CQI (Continuous Quality), 
The Better, Principle of Managing, อทิธบิาท 4, How to do? ในบรบิท ของพวกเรา 
 6. สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การพฒันา R2R/R2R2E ดว้ย Concept หลกัการ และ 
วธิกีาร ของ KM ที�ดอียา่งครบวงจร ใหผู้ท้าํมคีวามสุข และ ม ีProductivities ที�ด ีอยา่งยั �งยนื 
 
คาํถามท้ายบทที� 8 
 1. อธบิาย 2 Concepts หลกัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน R2R2E พรอ้มแนวทางในการ
ประยกุต ์ เพื�อการพฒันา “งาน” อยา่งยั �งยนื ในงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นปฏบิตังิานอยู่
ในปจัจุบนั สูก่ารเป็นผูนํ้า ในการพฒันา R2R2E อยา่งภาคภมูใิจและมคีวามสุขมาก 
 2. อธบิายเทคนิคการเขยีน และนําเสนอ ผลงาน R2R2E โดยแสดงตวัอยา่งของผลงาน 
R2R2E ในองคก์ารที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหช้ดัเจน ทั $งการเขยีนสาระสาํคญัโดย
สรุป Slide การนําเสนอผลงานวจิยัในเวทวีชิาการ บทคดัยอ่ผลงานวจิยั และ ผลงานวจิยั
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ โดยสงัเขป 
 3. อธบิายแนวทางและวธิกีาร ในการเขยีนผลงาน R2R/R2R2E ของทา่น หรอื ของ
หน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั เพื�อตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัประเทศ ที�ทา่นและทมี R2R/R2R2E มั �นใจวา่ สามารถทาํไดแ้น่นอน 
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บทที� 
9 

 
 

 

การพฒันาโครงรา่งงานวิจยั 
ในงาน R2R/R2R2E 

(RESEARCH PROPOSAL DEVELOPMENT IN R2R/R2R2E) 
 

แนวคิดและหลกัการของโครงรา่งงานวิจยั 
 

เทคนิคการเขียน โครงร่างงานวิจยั 
 

การเขียน โครงร่างวิทยานิพนธ ์
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บทที� 9  
การพฒันาโครงร่างการวิจยั 

ในงาน R2R/R2R2E 
 (RESEARCH PROPOSAL DEVELOPMENT IN R2R/R2R2E) 

 
แนวคิดและหลกัการของโครงร่างงานวิจยั 
 โครงรา่งการวจิยั (Research Proposal) คอื แผนการทาํวจิยั เป็นสิ�งที�ผูต้อ้งการทาํวจิยั 
ตอ้งจดัทาํขึ$นเพื�อเป็นเอกสารสาํคญั ในการขออนุมตัทิาํวจิยัหรอืของบประมาณในการทาํวจิยั 
มอีงคป์ระกอบสาํคญั 16 ประการ คอื 
 1. ชื�อเรื�อง (Research Topic) 
 2. ความเป็นมา และ ความสาํคญั ของสิ�งที�ตอ้งการทาํวจิยั (Retionale) 
 3. ปญัหาการวจิยั (Research Problems) 
 4. คาํถามการวจิยั (Research Questions) 
 5. วตัถุประสงคก์ารวจิยั (Research Objectives) 
 6. ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 7. ขอบเขตการวจิยั (Research Scope) 
 8. นิยามปฏบิตักิารที�จะใชใ้นการวจิยั (Operational Definitions) 
 9. ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั (Expected Benefits/Outcomes) 
 10. ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) 
 11. ระยะเวลาและแผนในการดาํเนินงาน (Duration & Schedule)  
 12. งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการวจิยั (Research Budgets) 
 13. เอกสารอา้งองิ/บรรณานุกรม (References/Bibliography) 
 14. ภาคผนวก (Appendix) 
 15. ประวตัขิองผูด้าํเนินการวจิยั 
 รายละเอยีด สามารถดไูดจ้ากคูม่อืการเขยีนโครงรา่งการวจิยั หรอื โครงรา่ง
วทิยานิพนธ ์(Thesis Proposal) ของหน่วยงานวจิยั ใหทุ้นวจิยั หรอื มหาวทิยาลยั ต่างๆ 
 หลกัการสาํคญั คอื กระทดัรดั ชดัเจน และ เอื$อต่อการอนุมตั ิ
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เทคนิคการเขียน โครงร่างงานวิจยั 
 1. เขยีนตามขอ้กําหนดของหน่วยงานที�เป็นผูอ้นุมตัใิหท้าํวจิยั หรอือนุมตังิบประมาณ
ในการทาํวจิยั ซึ�งศกึษาไดจ้ากประกาศ ขอ้กําหนด หรอื คาํแนะนํา ในการจดัทาํโครงรา่ง
งานวจิยั ของหน่วยงานนั $น บางหน่วยงานไดจ้ดัทาํเป็นคูม่อืที�มคีาํอธบิายไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่  
คูม่อื ประกอบการเขยีนแบบเสนอโครงการวจิยั (Research Project) ของสาํนกังานคณะ 
กรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) เป็นตน้ 
 2. ใชห้ลกั BCDE เป็นจุดเน้น ไดแ้ก่ 
  2.1 Benefit คอื จะไดผ้ลประโยชน์มาก ที�ชดัเจน แน่นอน ในเชงิลกึ หรอื เชงิกวา้ง 
  2.2 Customer คอื ใชผู้ร้บับรกิารหลกั เป็นศูนยก์ลาง 
  2.3 Dead line คอื ตามกําหนดเวลา ที�แน่นอน ไมล่า่ชา้ 
  2.4 Efficiency คอื ใชง้บประมาณน้อย คุม้คา่ อยูใ่นอํานาจที�อนุมตัไิด ้
 

การเขียน โครงร่างวิทยานิพนธ ์
 วทิยานิพนธ ์ (Thesis) คอื การทาํวจิยัในระดบัมหาบณัฑติ (Master Degree) ใน
แผนการเรยีนที�เน้นการทาํวจิยั (Research Based) ของมหาวทิยาลยัทั �วโลก ซึ�งระบบ
การศกึษาของประเทศไทย เรยีกวา่ แผน ก จาํแนกเป็น แผน ก1 ที�ทาํวทิยานิพนธ ์ 36 
หน่วยกติ โดยไมต่อ้งเรยีนรายวชิา (Course Work) และ แผน ก2 ที�ทาํวทิยานิพนธ ์ 12 
หน่วยกติ โดยตอ้งเรยีน Course Work อกี 24 หน่วยกติ เป็นอยา่งน้อย เป็นการทาํวจิยัที�มี
คุณภาพสงู (High Quality Research) เน้นใน 3 ประเดน็ คอื 
 1. ความถูกตอ้งและครบถว้นของระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) 
 2. ความเชื�อถอืไดข้องผลการวจิยั 
 3. ความรูใ้หม ่(New Knowledge) ของวงการวชิาการในสาขาวชิานั $น 
 ขอยกตวัอยา่ง การเขยีนโครงรา่งวทิยานิพนธ ์ (Thesis Proposal) หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาการบรหิารโรงพยาบาล ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล ในวทิยานิพนธท์ี�หลกัสตูรฯสง่เสรมิใหน้กัศกึษาทาํ ซึ�งมชีื�อ
วทิยานิพนธ ์เนื$อหา 3 บท และ ภาคผนวก ดงัรายละเอยีดของหวัขอ้ ดงันี$ 
 

 ชื�อวิทยานิพนธ ์การพฒันางาน....................โรงพยาบาล....................... 
  บทที� 1 บทนํา (Introduction) 
 ม ี15 หวัขอ้ คอื 
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 1. งานที�ตอ้งการพฒันา 
  1.1 ความหมาย 
  1.2 องคป์ระกอบ  
  1.3 ปจัจยัที�มผีล   
  1.4 อทิธพิล/ผล ต่อสิ�งต่างๆ ของงานที�ตอ้งการพฒันา 
 2. ความเป็นมา ของงานที�ตอ้งการพฒันา 
  2.1 จุดกําเนิด 
  2.2 ววิฒันาการ 
  2.3 ความสาํเรจ็ / ความภาคภมูใิจ 
  2.4 สิ�งสง่เสรมิ สนบัสนุน และโอกาส 
  2.5 อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง 
 3. ความสาํคญัของงานที�ตอ้งการพฒันา จากอดตีถงึปจัจุบนัและต่อไปในอนาคต 
  3.1 ความสาํคญัต่อ Customers 
  3.2 ความสาํคญัต่อ Providers 
  3.3 ความสาํคญัต่อ Administraters 
  3.4 ความสาํคญัต่อ Organizations 
  3.5 ความสาํคญัต่อ Community 
  3.6 ความสาํคญัต่อ Social 
  3.7 ความสาํคญัต่อประเทศ 
  3.8 ความสาํคญัต่อภมูภิาคของโลก (Regional) 
  3.9 ความสาํคญัต่อโลก (Global) 
 4. ปญัหาวจิยั (Research Problems)  
  4.1 ตวัปญัหา (The Problems) ทั $ง 5 ดา้น  
  4.2 ผลของปญัหา (Results of The Problems) ในแต่ละปญัหา ทั $งบวก-ลบ 
  4.3 สาเหตุของปญัหา (Causes of The Problems) 
  4.4 แนวทาง/วธิกีาร ในการแกป้ญัหา (Solving The Problems) 
 โดยเริ�มจากระดบัโลก ภมูภิาค ประเทศ ภาค/กลุ่ม และ ระดบัพื$นที�วจิยั 
 5. คาํถามวจิยั (Research Questions)  
 6. สรุปเหตุผลที�ทาํเรื�องและหวัขอ้นี$ (Why to do in this topic?) 
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 7. เหตุผลที�ทาํในพื$นที�นี$ (Why to do in this site/area?) 
 8. เหตุผลที�ทาํดว้ยวธินีี$ (Why to do by this methodology?) 
 9. วตัถุประสงคก์ารวจิยั (Research Objectives) 
 10. สมมุตฐิานการวจิยั (Research Hypothesis) 
 11. ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยั (Research Variables) 
 12. นิยามศพัทแ์ละนิยามตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยั (Definition of Terms and Variables)  
 13. ขอบเขตุการวจิยั (Research Scopes) 
 14. สิ�งที�คาดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั (Expected Outcomes) 
 15. กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Framework of Research) 
 บทที� 2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature reviews)  
 ม ี4 หวัขอ้หลกั และ 17 หวัขอ้รอง คอื 
 1. Review Literatures เกี�ยวกบั “งาน” ที�ตอ้งการพฒันา  
  1.1 ความหมาย องคป์ระกอบ ปจัจยัที�มผีล และ ผลต่อสิ�งต่างๆ ของ “งาน”ที�
ตอ้งการพฒันา  
  1.2 ความเป็นมาของ “งาน”ที�ตอ้งการพฒันา  
  1.3 ความสาํคญัของ “งาน”ที�ตอ้งการพฒันา  
 2. Review Literatures เกี�ยวกบั “Problems”  
  2.1 ตวัปญัหา (The Problems) ทั $ง 5 ดา้น  
  2.2 ผลของปญัหา (Results of The Problems) ในแต่ละปญัหา  
  2.3 สาเหตุของปญัหา (Causes of The Problems) 
  2.4 แนวทาง/วธิกีาร ในการแกป้ญัหา (Solving The Problems) ที�ผา่นมา และ ใน
อนาคต โดยเริ�มจากระดบัโลก ภมูภิาค ประเทศ รภาค/กลุม่ และ ระดบัพื$นที�วจิยั  
 3. Review Literatures เกี�ยวกบั “Variable” แต่ละตวัแปร 
  3.1 ตวัแปรตน้ 
  3.2 ตวัแปรตาม  
 4. Review Literatures เกี�ยวกบั “Research Methodology” ที�ใชใ้นการทาํวจิยั  
  4.1 Research Design 
  4.2 Population & Sample 
  4.3 Research Instruments 
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  4.4 Research Steps 
  4.5 Data Collection 
  4.6 Data Analysis 
  4.7 Statistical Methods Used 
  4.8 Applications & Utilizing 
 ทั $งจากตํารา หนงัสอื งานวจิยั เอกสาร และ แหลง่ขอ้มลูที�น่าเชื�อถอื 
 บทที� 3 ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology)  
 ม ี8 หวัขอ้ คอื 
 1. แบบการวจิยั (Research Designs)  
 2. ประชากร และ กลุม่ตวัอยา่ง (Population & Sample) 
 3. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั (Research Instruments) 
  3.1 เครื�องมอืที�ใชเ้ป็น Intervention ในการวจิยั  
  3.2 เครื�องมอืที�ใชเ้กบ็ขอ้มลูในการวจิยั  
 4. ขั $นตอนในการวจิยั (Steps of Research) 
 5. การเกบ็ขอ้มลู (Data Collection) 
 6. การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis)  
 7. วธิกีารทางสถติทิี�ใช ้(Statistical Methods used)  
 8. เอกสารอา้งองิ (References)  
 ภาคผนวก (Appendix)  
 ม ี3 หวัขอ้ คอื 
 1. ขอ้มลูทั �วไปของพื$นที�วจิยั (General Information)  
 2. ตวัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั (The Research Instruments) 
  2.1 เครื�องมอืที�ใชเ้ป็น Intervention ในการวจิยั คอื รปูแบบการดาํเนินงาน (The 
Working Model) ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ$น 
  2.2 เครื�องมอืที�ใชเ้กบ็ขอ้มลูการดาํเนินงานวจิยั และ ผลการวจิยั  
   1) แบบบนัทกึขอ้มลู (Data Record Forms) 
   2) แบบสอบถาม (Questionnaires) 
   3) แบบสงัเกตุ (Observation Forms)  
   4) แบบบนัทกึเหตุการณ์ (Event Record Forms) 
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   5) แบบบนัทกึการประชุม (Meeting Record Forms) 
   6) กลอ้งถ่ายรปู เครื�องบนัทกึ VDO 
 3. ตารางหุน่ (Dummy Tables) ในการแสดงขอ้มลูผลการวจิยั  
 

 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ 
 ขอยกตวัอยา่ง ขอ้แนะนําของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ในการสอบโครงรา่ง
วทิยานิพนธ ์ที�ระบุใหพ้จิารณาใน 4 ประเดน็ คอื 
 1. ปญัหาวจิยั  
 2. ระเบยีบวธิวีจิยั  
 3. ระยะเวลาในการวจิยั  
 4. ประโยชน์ที�จะไดร้บัจากการวจิยั 
 

 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั (Expected Benefits) 
 เป็นหนึ�งในประเดน็สาํคญัของโครงรา่งงานวจิยั เพราะในการทาํวจิยัที�มคีุณภาพดแีต่ละ
เรื�องนั $น ตอ้งม ีCost ตามกฎ No free in the world เชน่ การทาํวทิยานิพนธ ์1 เรื�อง จะมี
คา่ใชจ้า่ยคดิเป็นมลูคา่ประมาณ 1 แสนบาท เป็นตน้ 
 ในการทาํวทิยานิพนธ ์ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขา
การบรหิารโรงพยาบาล มปีระโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั ซึ�งไดร้บัการพสิจูน์แน่นอนแลว้วา่ไดร้บั
จรงิ ไดแ้ก่ 
 1. จะไดร้ปูแบบการดาํเนินงาน ที�ทาํไดจ้รงิ อยา่งมปีระสทิธภิาพ มากกวา่รปูแบบเดมิ 
 2. จะไดป้ระสบการณ์ที�เป็นความรูจ้รงิ ในการพฒันางาน ดว้ยทรพัยากรเทา่ที�มอียู ่
 3. จะได ้Knowledge Asset ในการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน ที� Practical สามารถ
ทาํไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก 
 4. จะไดผ้ลงานวจิยัที�สามารถแกป้ญัหาในการทาํงาน 
 5. จะไดค้วามรูจ้รงิ ในการประยกุตห์ลกัวชิาการสูก่ารปฏบิตั ิแบบบรูณาการ (ที�ไดจ้าก
การลงมอืปฏบิตัดิว้ยมอืของตนเอง)  
 ความรู้ใหม่ (New Knowledge) ของวงการวิชาการในสาขาวิชา 
 New Knowledge ที�จะไดจ้ากการทาํวทิยานิพนธ ์ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาการบรหิารโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
 1. จะไดร้ปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจนถงึ
วธิกีารในการปฏบิตั ิ ที�สามารถทาํไดจ้รงิในบรบิทของพื$นที�ทดลอง ดว้ยทรพัยากรเทา่ที�มอียู่
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อยา่งมปีระสทิธภิาพ แมจ้ะเป็นรปูแบบเบื$องตน้ แต่มศีกัยภาพที�จะพฒันาไปเป็นตน้แบบ 
(Prototype) ของงานที�ไดด้าํเนินการพฒันามาเป็นเวลาถงึ 3 เดอืนแลว้ 
 2. จะไดป้ระสบการณ์ที�เป็นความรูจ้รงิของผูท้าํวทิยานิพนธ ์ (ที�ไดจ้ากการลงมอืปฏบิตั)ิ 
ในการพฒันางาน ดว้ยทรพัยากรเทา่ที�มอียูแ่ละหลกัวชิาการ ซึ�งจะเป็น Tacit Knowledge ที�
มคีา่ยิ�งของผูน้ั $น ในการต่อยอดและขยายผลต่อไปในอนาคต เป็นผลผลติของหลกัสตูรฯ ที�น่า
ภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิ�ง ดว้ยการสรา้งมหาบณัฑติที�ทรงคุณคา่ สามารถประยกุตห์ลกัวชิาการ
สูก่ารปฏบิตัแิบบบรูณาการได ้
 3. จะได ้ Knowledge Asset ในการดาํเนินการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน ที� 
Practical สามารถเป็นตวัอยา่งใหก้บัทุกคนในทุกงาน ในการนําไปประยกุตใ์นบรบิทของตน 
ไดโ้ดยไมยุ่ง่และไมย่าก ดว้ยแนวคดิ หลกัการ เทคนิค และวธิกีาร ในการพฒันา 
R2R/R2R2E ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 6 บทที� 7 และ บทที� 8  
 จากประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั และ New Knowledge จากการทาํวทิยานิพนธ ์เป็นสิ�ง
ที�สนบัสนุนความหมายของการวจิยั ที�กฎหมายปกป้องสทิธมินุษย ์ ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
ไดใ้หค้วามหมายไว ้ ตามที�ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทที� 4 ที�วา่ เป็นการนําไปสูค่วามรูใ้นการแปร
ผลสูป่ระชากรเป้าหมาย (To develop or contribute to generalizable knowledge)  
 จงึขอสรุปวา่ วทิยานิพนธ ์ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ 
สาขาการบรหิารโรงพยาบาล มคีุณลกัษณะของการวจิยั ที�ตรงตามที�กฎหมายปกป้องสทิธิ
มนุษย ์ ของสหรฐัอเมรกิา ไดร้ะบุไว ้ ในการนี$ ผูเ้ขยีนไดนํ้าความรูท้ ั $งหลายที�ไดร้บัจากการ
วจิยัอยา่งต่อเนื�องใน 30 ปี มา Synthesis เป็นความรูเ้กี�ยวกบัการพฒันา R2R/R2R2E ใน
แนวทางที�แตกต่างจากนกัวชิาการทั $งหลาย โดยเน้นการสง่เสรมิ “คนด”ี ที�ทาํงานเพื�อ
ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยและครอบครวั มายาวนานหลายๆปี อยา่งต่อเนื�อง ดว้ยความเสยีสละ อยา่ง
จรงิใจ โดยยดึผูป้ว่ย และ เกยีรตศิกัดิ _วชิาชพี เป็นศูนยก์ลาง ดว้ยการเชื�อมโยงการทาํงาน
ทั $งหลาย ใหเ้ป็นการทาํวจิยั ที�ผสมผสานใหเ้ขา้กบัการพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน  อยา่ง
กลมกลนื และ ต่อเนื�อง เป็นการทาํให ้ “งาน” เหลา่นั $น มคีุณคา่ และ สง่เสรมิผูท้าํงาน ใหม้ี
ผลงานวจิยั มชีื�อเสยีง เป็นที�ยอมรบัในวงการวชิาการ และ เจรญิกา้วหน้าในหน้าที�การงาน  
 

การขอรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
 การวจิยัในมนุษย ์ (Human Subject Research: HSR) คอื การวจิยัที�ใชม้นุษยท์ี�มชีวีติ 
เป็นผูย้นิยอมตนใหท้าํการวจิยั (Subject) ดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมทั $งการใชส้ารเคมชีวีภาพ 
(Biochemical materials) ที�ไดจ้ากมนุษย ์ ไดแ้ก่ เลอืด ปสัสาวะ เนื$อเยื�อ สารคดัหลั �ง เซลล์
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สบืพนัธุ ์ ตวัออ่น และทารกในครรภ ์ เป็นการวจิยัที�ครอบคลุมไปถงึกระบวนการศกึษา
ทางดา้นสาธารณสุข สงัคมวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การเมอืง และ การบรหิาร  
  กจิกรรมสาํคญัที�ผูว้จิยั ตอ้งดาํเนินการก่อนเริ�มเกบ็ขอ้มลู คอื การสง่โครงรา่งงานวจิยั 
ต่อคณะกรรมการพจิารณาการวจิยัประจาํสถาบนั (Institutional Review Board: IRB) ซึ�ง
เป็นคณะกรรมการอสิระ (Independent Committee) ที�มจีํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน เพื�อขอ
การรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์(Ethical Approve of HSR) 
 IRB ประกอบดว้ยผูท้ี�เป็น นกัวทิยาศาสตร ์ (Scientist) และผู ้ที�ไม ่เป็น นกัวทิยาศาสตร ์
(Non-scientist)  โดยมกีรรมการจากภายนอกสถาบนัอยา่งน้อย 1 คน มหีน้าที�กํากบัดแูลการ
วจิยัในมนุษย ์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรม 3 ประการ คอื หลกัการเคารพในบุคคล 
(Respect for person) หลกัการใหป้ระโยชน์ (Beneficence) และไมเ่กดิอนัตราย (No harm) 
และ หลกัความยตุธิรรม (Justice) เพื�อใหม้ั �นใจวา่ ผูว้จิยัและ Subject จะไดร้บัการคุม้ครอง
ในดา้นศกัดิ _ศร ีสทิธ ิความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี�ด ีและ ผลการวจิยัเชื�อถอืได ้
 บทบาทหน้าที� (Functions) ของ IRB 
 1. พจิารณาใหก้ารรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ก่อนดาํเนินการวจิยั 
 2. รกัษาความลบัและการเป็นสว่นตวัของ Subject 
 3. ตดิตามตรวจสอบ เพื�อใหม้ั �นใจวา่การวจิยันั $นเป็นไปตามสิ�งที�ใหก้ารรบัรอง 
 4. สรา้งความมั �นใจดา้นจรยิธรรมการวจิยัใหก้บัผูว้จิยั Subject องคก์ร และ ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 5. รกัษาสมดุลผลประโยชน์ระหวา่ง Subject ชุมชน และ ผูว้จิยั 
 6. พฒันาระบบการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 
  7. สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเชงิวชิาการ กบั ชมรม สมาคม ดา้นการวจิยัในมนุษย ์ทั $ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 การขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ เป็นสิ�งจาํเป็น แต่ก่อใหเ้กดิความยุง่ยากใน
งาน R2R/R2R2E เนื�องจากผูว้จิยัที�เป็นผูป้ฏบิตังิาน มภีารกจิหลกัในการทาํงานที�มมีากและ
ตอ้งใชเ้วลาสว่นใหญ่ จงึสมควรหาทางชว่ยแบง่เบาภาระ ดว้ยการใหห้น่วยงานหรอืองคก์าร 
เป็นผูด้าํเนินการขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยใ์หก้บัผูว้จิยัที�เป็นผูป้ฏบิตังิาน ในแต่ละ
ปี อยา่งต่อเนื�อง ในทุกงาน 
 

การเขียน โครงร่างงานวิจยั ในงาน R2R/R2R2E 
 เนื�องจาก R2R เป็น “วจิยั (Research)” การเขยีนโครงรา่งงานวจิยั จงึเขยีนตาม
หลกัการวจิยัทั �วไป แต่ใน R2R นั $น เราเน้น ที�ความเรยีบงา่ย จงึขอนําเสนอประเดน็ที�สมควร
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พจิารณา เพื�อการเขยีนโครงรา่งการวจิยั ใหส้ามารถพฒันางานและแกป้ญัหาของงานตาม
ภารกจิหลกั ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ยั �งยนื และ มปีระสทิธภิาพสงู สรุปได ้4 ขอ้ ดงันี$  
  1. เน้นใหเ้ป็นการวจิยัเพื�อการพฒันางาน และ แกป้ญัหาของงาน อยา่งต่อเนื�องและ
ยั �งยนื ที�ทาํไดจ้รงิ ในบรบิทของพื$นที�ปฏบิตังิาน โดยไมเ่ขม้งวดมากใน Research 
Methodology โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในผูว้จิยัมอืใหม ่ 
 2. เน้นการใช ้ทรพัยากร เทา่ที�มอียู ่โดยการนํา Principle of Managing, Principle of 
Utilizing, และ KM มาประยกุต ์อยา่งเหมาะสม และ ครบวงจร ตลอดเวลา  
 3. เน้นการพฒันาบุคคลทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง ในการดําเนินงาน และ การนําสิ�งที�ไดจ้าก
การดาํเนินงานทั $งหลาย ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ต่อตนเอง ต่องาน/หน่วยงาน/องคก์าร อยา่ง
คุม้คา่ ทั $งในทนัท ีในระยะสั $น และ ในระยะยาว รวมทั $งการนําไปเผยแพร ่ขยายผล ต่อไป ทั $ง
ในหน่วยงาน และ ในองคก์าร ของเรา อยา่งต่อเนื�อง ดว้ย Positive Approach 
 4. ใชห้ลกัธรรมะที�นําไปสูค่วามสาํเรจ็ คอื อทิธบิาท 4 สูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนื และ มี
ประสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น ของงานทั $งหลาย ที�หน่วยงาน/องคก์าร รบัผดิชอบ ทั $งในปจัจุบนั และ
ในอนาคต โดยเริ�มจากงานตามภารกจิหลกั แลว้ขยายไปสูง่านตามภารกจิรอง และ งานตาม
ภารกจิสนบัสนุน จนครอบคลุม “ทุกงาน” อยา่งมคีวามสุข และ มปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น 

 

ตวัอย่าง โครงร่างงานวิจยั ในงาน R2R/R2R2E 
เรื�อง การพฒันางานตามภารกจิหลกัสู่งานวจิยั 
หลกัการและเหตุผล 
 งาน....................................คอื........................... (1) เป็นงานที�สําคญัของ..........................
ทุกแห่ง เนื�องจาก......................................................................... ปญัหาที�พบ คอื............................... 
................................................................................................ ...................... (2)............................. 
............................ ......................................... ...................................... ..........................................(3) 
........................... ......................................................................... ....................... ..........................(4) 
............................................................................... (5)  
 ผลการดาํเนินงาน.............................. ของ................................... ที�ผ่านมา ยงัไมด่เีท่าที�ผูท้ ี�
เกี�ยวขอ้งคาดหวงั กล่าวคอื..................................................... (6,7) ................................................(8) 
.................................................... .................................(9,10) ...............................................(11) 

....................................(12) คณะผูว้จิยัจงึตั $งใจที�จะพฒันางานนี$ใหด้ยีิ�งๆขึ$น ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ 
วธิกีาร ของ R2R (Routine to Research)(13) และ R&D for CSWI (Research and Development for 
Continuous and Sustainable Working Improvement(14) ที�มกีารพสิูจน์แลว้ว่า สามารถนํามาประยกุต์
ในการพฒันางานต่างๆ ทั $งงานในสถานบรกิารสุขภาพ มหาวทิยาลยั และ องคก์ารต่างๆ โดยใชว้ธิกีารที�
ไมยุ่ง่ยาก สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิในบรบิทที�มขีอ้จาํกดัมากดา้นเวลาและทรพัยากร (15,16,17) 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื�อพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ของงาน.................................ดว้ยทรพัยากรเท่าที�มอียู่ 
 2. เพื�อเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหว่าง ก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมท่ี�พฒันาขึ$น มา
ดาํเนินการ จาํแนกเป็นรายปี 
 

วสัดแุละวิธีการ 
 เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research)(18) แบบกลุ่มเดยีว 
วดัผลก่อน-หลงั การทดลอง หลายครั $ง (One group, pre-test post-test, time series design) สิ�งที�ใชใ้น
การทดลอง (Experimental Intervention) คอื รปูแบบการดําเนินงาน (Working Model) ที�พฒันาขึ$น 
นําไปทดลองที�............................ ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 25… ถงึ 30 กนัยายน 25… โดยมกีารปรบัปรงุ
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื�อง  
 ขั bนตอนในการทาํวิจยั 
 ม ี3 ขั $นตอน คอื 
 1. ก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Phase) โดยการ วเิคราะหร์ปูแบบการดําเนินงาน
........เดมิ วธิกีารดําเนินงาน และ ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา รว่มกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อหาจดุหรอืประเดน็ 
ที�ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข พรอ้มทั $งศกึษาวรรณกรรม ทั $งทฤษฎ ี หลกัการ นโยบาย แผนงาน และ แนว
ทางการดําเนินงาน ที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นํามาประยกุตใ์นพื$นที�ทดลอง 
 2. ขณะทดลอง (Experimental Phase) โดยการนํารปูแบบการดาํเนินงานที�พฒันาขึ$น ไป
ดาํเนินการ มกีารทบทวน ตดิตาม ประเมนิ ผลการดําเนิน และ ปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$น เป็นระยะๆ แลว้
นําผลที�ได ้ มาปรบัปรงุระบบงาน/วธิกีาร กระบวนงาน และ วธิปีฏบิตั ิ ในการดําเนินงาน........... ให้
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น ในช่วงเวลาต่อๆมา  
 3. หลงัการทดลอง (Post-Experimental Phase) โดยการนําขอ้มลูทั $งหลาย มารวบรวม 
วเิคราะห ์และ สรปุ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ขั bนตอน และ วิธีการ ในการสร้างและพฒันา รปูแบบการดาํเนินงานใหม่ 
 การสรา้งและพฒันารปูแบบการดําเนินงานใหม ่ดาํเนินการอย่างครบวงจร (Complete cycle) 
ในแต่ละปี โดยดําเนินการเป็น 4 ขั $นตอน คอื  
 ขั $นตอนที� 1 
  วเิคราะหร์ปูแบบการดาํเนินงานเดมิ ของงาน.............................. ในปีที�ผ่านๆมา ร่วมกบั
ผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อหาจดุหรอืประเดน็ ที�ตอ้งปรบัปรงุแก้ไข ที�เหมาะสมกบัสภาวการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน................ ในพื$นที�ทดลองของปีนั $น 
 ขั $นตอนที� 2 
  กําหนดรปูแบบ/ระบบ/วธิกีาร ใหม ่เบื$องตน้ ในปีนั $น โดยการนําทฤษฎแีละหลกัวชิาการที�
เกี�ยวขอ้ง รว่มกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากขั $นตอนที� 1 มาประยกุต ์ ในการปรบัปรงุกระบวนการดําเนินงาน
................ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพื$นที�ทดลอง ดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่เน้นที�ความเหมาะสม Practical 
และ ความมปีระสทิธภิาพ ของการดาํเนินงาน 
 ขั $นตอนที� 3 
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  นํารปูแบบ/ระบบงาน/วธิกีาร ใหม ่ เบื$องตน้ ที�พฒันาขึ$น ไปดาํเนินการทดลอง โดยมกีาร
ตดิตาม ทบทวน ประเมนิ ผลการดาํเนิน และ ปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$น เป็นระยะๆ แลว้นําผลที�ได ้ มา
ปรบัปรงุระบบงาน/วธิกีาร/กระบวนงาน และ วธิปีฏบิตั ิ ในการดําเนินงาน ใหเ้หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ยิ�งๆขึ$น ในช่วงต่อๆมา 
 ขั $นตอนที� 4 
  สรปุผลการดาํเนินงาน ดว้ยการนําขอ้มลูทั $งหลาย จากขั $นตอนที� 1-3 มารวบรวม 
วเิคราะห ์ และ สรปุ เป็นรปูแบบใหมข่องการดาํเนินงาน......... ที�ไดผ้่านการนําไปใชจ้รงิในพื$นที�ทดลอง
แลว้ รวม 1 ปี ที�เป็นผลของการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ในปีนั $น ซึ�งจะดําเนินการต่อเนื�องไปยงั
ขั $นตอนที� 1 ของปีต่อไป 
 ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื การดําเนินงานบรกิารของงาน................ ตั $งแต่.............................จนถงึ
.................... ในปี.........ถงึ..............รวม.............ครั $ง ใชป้ระชากรทั $งหมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็ข้อมลูการวิจยัและผลการวิจยั 
 ม ี9 ชิ$น คอื  
 1. แบบบนัทกึขอ้มลูลกัษณะพื$นฐานของพื$นที�วจิยั 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูพื$นฐานของงาน และ การดาํเนินงาน............... 
 3. แบบบนัทกึการปฏบิตังิานและผลการปฏบิตังิาน...............  
 4. แบบสงัเกตุการปฏบิตังิาน........... และ สิ�งที�มผีลต่อการดาํเนินงาน ของงาน...............  
 5. แบบสอบถามความพงึพอใจและขอ้เสนอแนะ ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน.........  
 6. แบบบนัทกึการประชุมกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน.......... และ คณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง  
 7. แบบบนัทกึเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน........... 
 8. แบบสมัภาษณ์ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน............ 
 9. กลอ้งถ่ายรปู 
 เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัแต่ละชิ$น ส่วนใหญ่เป็นเครื�องมอืที�ใชใ้นการดําเนินงาน
ของ............ ......... ถา้เป็นเครื�องมอืที�สรา้งขึ$นใหม ่ จะผ่านความเหน็ชอบของ........................... ในการ
นําไปใช ้และมกีารตดิตามผลการนําไปใชทุ้กเดอืน อกีไมน้่อยกว่า 3 ครั $ง ตดิต่อกนั เพื�อปรบัปรงุใหด้ขีึ$น 
ไมเ่กดิผลเสยี ทั $งทางวชิาการ และ การปฏบิตั ิ
 การวิเคราะหข้์อมลู และสถิติที�ใช้ 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) และ การวเิคราะหเ์นื$อหา 
(Content analysis) 
 

สิ�งที�คาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 
  1. ไดร้ปูแบบ/ระบบงาน/วธิกีาร ใหม ่ของการดาํเนินงาน......... ที�ไดผ้่านการนําไปใชจ้รงิในพื$นที�
แลว้ รวม… ปี  
  2. ไดป้ระสบการณ์ในการดําเนินงานพฒันางาน........... อย่างต่อเนื�อง รวม.....ปี 
  3. ไดข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ในการพฒันางาน........... อยา่ง
ต่อเนื�อง รวม.....ปี 
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  4. ไดค้วามรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ที�เกี�ยวขอ้งกบังาน.......... ทั $งในดา้นการวเิคราะห ์ การกําหนด
ตวัชี$วดั การสรา้งเครื�องมอืวดัและการวดัผลการดาํเนินงาน การประเมนิผลการดําเนินงาน และ การ
พฒันาอยา่งต่อเนื�อง 
  5. ไดค้วามคดิที�สรา้งสรรค ์และประสบการณ์จรงิ ในการพฒันางานดว้ยทรพัยากรที�มอียู ่ 
  6. ไดป้ระสบการณ์ การทาํวจิยัเพื�อการแกป้ญัหาอยา่งต่อเนื�อง ที�ไดผ้ลจรงิ 
  สิ�งเหล่านี$ สามารถนําไปใชเ้ป็นบทเรยีน/ตวัอยา่ง ของการพฒันาที�ใชท้รพัยากรที�มอียู ่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สามารถนําไปใชใ้นการวางแผนและการดําเนินงาน ในการพฒันาบุคลากรและงาน
ทั $งหลายของหน่วยงาน ไดอ้ยา่งน่าภาคภูมใิจ นําไปสู่ความเจรญิกา้วหน้าของหน่วยงาน/องคก์าร...........
ยิ�งๆขึ$น 
 

การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการวิจยั 
  ไดท้บทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง รวม.......ฉบบั คอื  
  1. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�ตอ้งการทาํวจิยั/พฒันา รวม.......ฉบบั  
  2. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัปญัหาของงานที�ตอ้งการทาํวจิยั/พฒันา รวม.......ฉบบั  
  3. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกป้ญัหาของงานที�ตอ้งการทําวจิยั/พฒันา รวม.......ฉบบั  
  4. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิยั ที�จะนํามาใชใ้นการทาํวจิยั/พฒันา รวม.......ฉบบั  
 

ระยะเวลาที�ดาํเนินการวิจยั  
  รวม.......เดอืน เริ�มตั $งแต่....................ถงึ....................... (พรอ้ม Gantt chart แสดงแผนการ
ดาํเนินงาน)  
 

งบประมาณที�ใช้ในการดาํเนินงานวิจยั  
  รวม..................บาท คอื 
  1. หมวดค่าตอบแทน....................บาท ไดแ้ก่.......................................................................... 
  2. หมวดค่าใชส้อย....................บาท ไดแ้ก่.............................................................................. 
  3. หมวดค่าตอบแทน....................บาท ไดแ้ก่.......................................................................... 
  4. หมวดค่าสาธารณูปโภค....................บาท ไดแ้ก่.................................................................. 
  5. หมวดค่าใชจ้า่ยอื�น....................บาท ไดแ้ก่.......................................................................... 
 

ผูร้บัผิดชอบโครงการวิจยั  
  1. ......................................................หวัหน้าโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
  2. ......................................................ผูร้ว่มโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
  3. ......................................................ผูร้ว่มโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
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  4. ......................................................ผูร้ว่มโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
  5. ......................................................ผูร้ว่มโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
  6. ......................................................ผูร้ว่มโครงการ  
   ตําแหน่งงานปจัจบุนั หน่วยงานที�สงักดั สถานที�ตดิต่อสะดวก โทรศพัท ์โทรสาร และ email  
   ประวตักิารศกึษาตั $งแต่วุฒปิรญิญาตร ีและสาขาที�เชี�ยวชาญพเิศษ 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. ....................................................................................................................................................... 

............................................................................. 
2. ...................................................................................................................................................... 

............................................................................. 
3. ...................................................................................................................................................... 

............................................................................. 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

18. .................................................................................................................................................... 
................................................................................. 
���� ข้อมูลอื �นๆ ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงาน/สถาบนั ที �รบัพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั���� 

 
คาํถามท้ายบทที� 9 
 1. อธบิายและประยกุตเ์ทคนิค BCDE ในการเขยีนโครงรา่งงานวจิยั เพื�อเสนอขอทุน
จากหน่วยงาน/สถาบนั ที�สนบัสนุนงานวจิยัของประเทศ เชน่ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ(วช.) สวรส. สสส. สกว. สวทช. หรอื องคก์ารที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาให้
ชดัเจน และ ครบถว้น 
 2. อธบิาย การขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ และเสนอแนวทางในการชว่ยแบง่
เบาภาระผูว้จิยัที�เป็นผูป้ฏบิตังิาน ในการขอรบัรอง เพื�อจะไดนํ้าเวลาที�มอียูอ่ยา่งจาํกดั มา
ทุม่เทใหก้บัการพฒันางาน และ การจดัทาํผลงาน R2R2E อยา่งมคีวามสุขมากขึ$น 
 3. เขยีนโครงรา่งงานวจิยั ในงาน R2R/R2R2E ที�ทา่นตอ้งการทาํ เพื�อเป็น Good 
Practice หน่วยงาน/องคก์าร ที�ทา่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั 
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