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๑.ปรัชญาการวจิัย 
๒.หลกัการวิจัย 
๑.ปรัชญาการวจิัย 
๒.หลกัการวิจัย 
๓.การวิจัย

ดานการสาธารณสุข
๓.การวิจัย

ดานการสาธารณสุข

วิจัย คือ อะไร?วิจัย คือ อะไร?
วิจัย

(Research)
วิจัย

(Research)(Research)
คือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่ใชในการหา Fact

(Research)
คือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่ใชในการหา Fact

ทําอยางไร?
พวกเราจึงจะเปน
นักวิจัย

ทําอยางไร?
พวกเราจึงจะเปน
นักวิจัยนกวจยนกวจย
โดย 

ลงมือ “ทําวิจัย”
โดย 

ลงมือ “ทําวิจัย”

การทําวิจัยการทําวิจัย
ประกอบดวยประกอบดวย

1. การคิดจะทําวิจัย1. การคิดจะทําวิจัย
2. การเขียนโครงราง (แผนงาน) การทําวิจยั2. การเขียนโครงราง (แผนงาน) การทําวิจยั

3. การนําเสนอโครงรางการทําวิจัย
เพ่ือขออนมัติการทําวิจัย

3. การนําเสนอโครงรางการทําวิจัย
เพ่ือขออนมัติการทําวิจัย

4. การลงมือทําวิจัย
4.1 การเตรียมการกอนเก็บขอมูล

4.2 การเก็บขอมูล
4.3 การวิเคราะหขอมูล

4.4 การสรุปผลขอมูลการวิจับ
4.5 การอภิปรายผลการวิจัย

4. การลงมือทําวิจัย
4.1 การเตรียมการกอนเก็บขอมูล

4.2 การเก็บขอมูล
4.3 การวิเคราะหขอมูล

4.4 การสรุปผลขอมูลการวิจับ
4.5 การอภิปรายผลการวิจัย

5. การเขียนรายงานผลการทําวิจัย5. การเขียนรายงานผลการทําวิจัย
6. การเผยแพรผลงานวิจัย6. การเผยแพรผลงานวิจัย

เพอขออนุมตการทาวจยเพอขออนุมตการทาวจย

การทําวิจัยยากมาก
ในการทํา
คร้ังแรก

การทําวิจัยยากมาก
ในการทํา
คร้ังแรก

แตจะยากนอยลง
ในการทําคร้ังตอๆ มา

แตจะยากนอยลง
ในการทําคร้ังตอๆ มา

พวกเรา
ทําวิจัยมาแลว
พวกเรา
ทําวิจัยมาแลวทาวจยมาแลว
กี่เร่ือง?

ทาวจยมาแลว
กี่เร่ือง?
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ในแตละครั้ง
ท่ีพวกเราต้ังใจ

ทํางานอยางมีคณภาพ

ในแตละครั้ง
ท่ีพวกเราต้ังใจ

ทํางานอยางมีคณภาพุุ
ในคร้ังน้ัน 

พวกเราไดทําวิจัยสําเร็จไปแลว
1 เร่ือง !

ในคร้ังน้ัน 
พวกเราไดทําวิจัยสําเร็จไปแลว

1 เร่ือง !

พวกเรา
ทําวิจัยมาแลว “หลายหม่ืน”เรื่อง!
แตไมได “เขียน” ผลงานวิจัย

พวกเรา
ทําวิจัยมาแลว “หลายหม่ืน”เรื่อง!
แตไมได “เขียน” ผลงานวิจัย

ท่ีเปยมไปดวยคุณภาพ 
ตามความสามารถท่ีแทจริง

ของพวกเรา

ท่ีเปยมไปดวยคุณภาพ 
ตามความสามารถท่ีแทจริง

ของพวกเรา

พวกเรา
ทําวจัิย
พวกเรา
ทําวจัิย

อยูตลอดเวลา
ต้ังแตเกิด

อยูตลอดเวลา
ต้ังแตเกิด

การวิจัยท่ีพวกเรา
ตองการมาก

การวิจัยท่ีพวกเรา
ตองการมาก

คือคือ
การวิจัยและพัฒนา

(Research and Development: R&D)

การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D)

CQICQI

KMKM

R&DR&D HRDHRD

Learning Organization : LOLearning Organization : LO

Research and Development 
: R&D 

Research and Development 
: R&D 

จําแนกเปน 4 กลุม คือ การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือ:-

1. คนหาองคความรูใหม 
(Fundamental R&D)

จําแนกเปน 4 กลุม คือ การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือ:-

1. คนหาองคความรูใหม 
(Fundamental R&D)(Fundamental R&D)

2. สรางองคความรูใหมบนพ้ืนฐานความรูเดิม 
(Radical R&D)

3. เพ่ิมพูนองคความรูเดิม
 (Incremental R&D)

4. การปรับปรุงการปฏิบัตงิานประจําวัน
 (Practical R&D)

(Fundamental R&D)
2. สรางองคความรูใหมบนพ้ืนฐานความรูเดิม 

(Radical R&D)
3. เพ่ิมพูนองคความรูเดิม
 (Incremental R&D)

4. การปรับปรุงการปฏิบัตงิานประจําวัน
 (Practical R&D)
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Research and Development : R&D Research and Development : R&D 
จําแนกเปน 4 กลุม คือ

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือคนหาองคความรูใหม 
(Fundamental R&D)

เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหาองคความรูใหมๆ ที่ยังไมเคยรูมากอน
2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูใหมบนพ้ืนฐานความรูเดิม 

(Radical R&D)
เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําองคความรูที่มีอยูแลว มาแสวงหาหรือพัฒนาใหเปนองคความรู

ใหม เพ่ือนําไปใชในการสรางผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมๆ ที่แตกตางไปจากเดิม
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพนองคความรเดิม

จําแนกเปน 4 กลุม คือ
1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือคนหาองคความรูใหม 

(Fundamental R&D)
เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหาองคความรูใหมๆ ที่ยังไมเคยรูมากอน

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูใหมบนพ้ืนฐานความรูเดิม 
(Radical R&D)

เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําองคความรูที่มีอยูแลว มาแสวงหาหรือพัฒนาใหเปนองคความรู
ใหม เพ่ือนําไปใชในการสรางผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมๆ ที่แตกตางไปจากเดิม

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพนองคความรเดิม3. การวจยและพฒนาเพอเพมพูนองคความรูเดม
 (Incremental R&D)

เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําองคความรูที่มีอยูแลว มาประยุกตในการแสวงหาหรือพัฒนา ให
เปนแนวทาง และ/หรือ เทคนิควิธีการใหมๆ ที่จะนํามาใชในการสรางหรือพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑหรือตัวผลผลิต (Product) การออกแบบผลติภัณฑ (Design) และ การผลิต 
(Production) รวมทั้งการผลิตตนแบบ (Prototype) และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรอื

กระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ลดตนทุนและคาใชจาย เพ่ิมผลผลิต และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันไดอยางม่ันใจในชัยชนะ และ ความ

เจริญรุงเรืองขององคการ
4. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน

 (Practical R&D)
เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหาองคความรูและประสบการณใหมๆสําหรับผูปฏิบัติงาน “แตละ

คน” ที่จะนํามาใชในการปรบัปรุงการปฏิบัติงานประจําวันของตน ใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งๆข้ึนไดดวยตนเอง อยางนาช่ืนชมและภาคภูมิใจ การวิจัยและพัฒนากลุมนี้ 
เปนฐานรากที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา “คน” ขององคการ ใหเปนบุคคลคุณภาพ สามารถ

พัฒนางานของตนไดเอง

3. การวจยและพฒนาเพอเพมพูนองคความรูเดม
 (Incremental R&D)

เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําองคความรูที่มีอยูแลว มาประยุกตในการแสวงหาหรือพัฒนา ให
เปนแนวทาง และ/หรือ เทคนิควิธีการใหมๆ ที่จะนํามาใชในการสรางหรือพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑหรือตัวผลผลิต (Product) การออกแบบผลติภัณฑ (Design) และ การผลิต 
(Production) รวมทั้งการผลิตตนแบบ (Prototype) และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรอื

กระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ลดตนทุนและคาใชจาย เพ่ิมผลผลิต และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันไดอยางม่ันใจในชัยชนะ และ ความ

เจริญรุงเรืองขององคการ
4. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน

 (Practical R&D)
เปนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหาองคความรูและประสบการณใหมๆสําหรับผูปฏิบัติงาน “แตละ

คน” ที่จะนํามาใชในการปรบัปรุงการปฏิบัติงานประจําวันของตน ใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งๆข้ึนไดดวยตนเอง อยางนาช่ืนชมและภาคภูมิใจ การวิจัยและพัฒนากลุมนี้ 
เปนฐานรากที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา “คน” ขององคการ ใหเปนบุคคลคุณภาพ สามารถ

พัฒนางานของตนไดเอง

Research and Development
for Continuous & Sustainable 

Working Improvement

Research and Development
for Continuous & Sustainable 

Working Improvement

R&D for CSWIR&D for CSWI

Working Improvement Working Improvement 
เปนการทําวิจัย

เพ่ือการบริหารงาน พัฒนางาน
และ การแกปญหาในการทํางาน

อยางตอเน่ือง และ ยั่งยืน

เปนการทําวิจัย
เพ่ือการบริหารงาน พัฒนางาน
และ การแกปญหาในการทํางาน

อยางตอเน่ือง และ ยั่งยืน

เปนการทํางานประจํา
ใหเปน

เปนการทํางานประจํา
ใหเปน

R&D for CSWIR&D for CSWI

เพื่อการพัฒนา
งาน / หนวยงาน
เพื่อการพัฒนา
งาน / หนวยงาน

วิจัยวิจัย น่ีคือ
R2R
ที่มี

คุณภาพ
สูง

น่ีคือ
R2R
ที่มี

คุณภาพ
สูง

การทําวิจัย
ในงานประจํา
การทําวิจัย
ในงานประจํา

R2R
Routine to Research

(งานประจําสูงานวิจัย)

R2R
Routine to Research

(งานประจําสูงานวิจัย)

กระบวนการ
ในการทําให

การทํางานที่พวกเราทําอยทกๆวัน

กระบวนการ
ในการทําให

การทํางานที่พวกเราทําอยทกๆวัน

R2R คือ อะไร?R2R คือ อะไร?

การทางานทพวกเราทาอยูทุกๆวน
เปนผลงานวิจัย

ที่กอใหเกิดการพัฒนา
งาน / หนวยงาน / องคการ

อยางนาภาคภูมิใจ และ มีความสุข
ยิ่งๆขึ้น ตลอดไป

การทางานทพวกเราทาอยูทุกๆวน
เปนผลงานวิจัย

ที่กอใหเกิดการพัฒนา
งาน / หนวยงาน / องคการ

อยางนาภาคภูมิใจ และ มีความสุข
ยิ่งๆขึ้น ตลอดไป

ผลการดําเนินงาน
ของ “งาน ” ของเรา
ผลการดําเนินงาน

ของ “งาน ” ของเรา

ปญหาวิจัย
(Research Problems)

ของ งาน......  ของเรา
ท่ีผานมาแลว
ยังไมดี

เทาท่ีผูเกี่ยวของ
คาดหวัง และ ตองการ

ของ งาน......  ของเรา
ท่ีผานมาแลว
ยังไมดี

เทาท่ีผูเกี่ยวของ
คาดหวัง และ ตองการ
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P = (E - A) x CP = (E - A) x C
P = Problem (ตัวปญหา)
E = Expected (ส่ิงท่ีคาดหวัง)

่ ่

P = Problem (ตัวปญหา)
E = Expected (ส่ิงท่ีคาดหวัง)

่ ่A = Actual (ส่ิงท่ีเปนจริง)
C = Concern
(ขนาดของความตองการ ท่ีจะใหได E)

A = Actual (ส่ิงท่ีเปนจริง)
C = Concern
(ขนาดของความตองการ ท่ีจะใหได E)

แสดงดวย 
ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน

(Working Indicators)

ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน

11.. ดานปริมาณงาน 
22 
11.. ดานปริมาณงาน 
22 

แบงเปน 5 ดาน คือแบงเปน 5 ดาน คือ

22.. ดานคุณภาพงาน
33.. ดานเวลา และ แรงงาน ที่ใช 
44.. ดานความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ และ 
55.. ดานเศรษฐศาสตร
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1. Performance Indicators in Quantity.
1.1 By Time.
1.2 By Labor forces.
1.3 By Cost.
1.4 By Capacities.
1.5 By Targets or Objective or Goal.

2. Performance Indicators in Quality.
2 1 Accuracy rate at the beginning
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2 1 Accuracy rate at the beginning

Working Indicators
of

Activities / Works / Organizations

Working Indicators
of

Activities / Works / Organizations

5. Economic Indicators.
5.1  Cost.
5.2  Unit Cost.
5.3  Benefit.
5.4  Profit.
5.5  Resources Utilization.

5.5.1  Man.
5 5 2 M
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5.1  Cost.
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5.5  Resources Utilization.

5.5.1  Man.
5 5 2 M

Compose of 5 aspects and 24 categories of indicators.Compose of 5 aspects and 24 categories of indicators.

2.1 Accuracy rate at the beginning.
2.2 Accuracy rate by standard WI.
2.3 Accuracy rate before Delivery .
2.4 Accuracy rate after Delivery .
2.5 Accuracy rate at the check point.

3. Time & Labor-forces Indicators.
3.1  Time consume or Time spent.
3.2  Labor-forces consume or L-forces spent.
3.3  Timeliness.
3.4  Rapidness.

4. Satisfaction Indicators.
4.1 Customers Satisfaction.
4.2  Providers Satisfaction.
4.3  Managers or Owners Satisfaction.
4.4  Community or Social Satisfaction.
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5.5.2  Money.
5.5.3  Material:- Land, Building,

Equipment, Bed, Paper, 
Drugs  etc.

5.5.4  Method &Technology.
5.6  Usefulness/ Worth of Working.

5.6.1  Efficiency.
5.6.2  Effectiveness.
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ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ของแตละงาน ในแตละชวงเวลาดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ของแตละงาน ในแตละชวงเวลา

มีดัชนีช้ีวัด ทีส่ําคัญมาก ๆ  17  ดัชนช้ีีวัด คือ (ในวงเล็บ คือ หนวยวัด ของดัชน)ีมีดัชนีช้ีวัด ทีส่ําคัญมาก ๆ  17  ดัชนช้ีีวัด คือ (ในวงเล็บ คือ หนวยวัด ของดัชน)ี
1. อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ย (จํานวน ตอ คาใชจาย 10,000 บาท)
2. อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ย (จํานวน ตอ แรงงานที่ใช 10,000 คน-วินาที)
3. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของการเตรียมพรอม กอนเริ่มงานประจําวัน (%)
4. อัตราความถูกตองเฉลี่ยของการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว (%)
5. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของผลงาน กอนสงมอบ (%)
6. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของผลงาน หลังสงมอบ (%)
7. ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน (นาที,  วินาที)
8 ี่ ี่ใ ใ ป ิ ั ิ ( ี ิ ี)
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3. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของการเตรียมพรอม กอนเริ่มงานประจําวัน (%)
4. อัตราความถูกตองเฉลี่ยของการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว (%)
5. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของผลงาน กอนสงมอบ (%)
6. อัตราความถูกตองเฉลี่ย ของผลงาน หลังสงมอบ (%)
7. ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน (นาที,  วินาที)
8 ี่ ี่ใ ใ ป ิ ั ิ ( ี ิ ี)8. แรงงานเฉลียทีใชในการปฏิบัติงาน (คน-นาที, คน-วินาที)
9. อัตราความรวดเร็วเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน (%)
10. อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบริการ (%)
11. อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใหบริการ (%)
12. อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูบริหาร หรือ เจาของกิจการ (%)
13. อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชน หรือ ชุมชนโดยรอบองคการ (%)
14. คาใชจาย หรือ ตนทุนเฉลี่ย ในการดําเนินงาน (บาท)
15. ผลตอบแทนเฉลี่ย ของการดําเนินงาน (บาท, %)
16. อัตราการใชทรัพยากรที่มีอยูเฉลี่ย (%)
       16.1 อัตราการใชคน 

16.2 อัตราการใชเงิน 
         16.3 อัตราการใชของ ไดแก  ท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ ฯลฯ
17. อัตราผลกําไร หรือ ความคุมคาเฉลี่ย ของการดําเนินงาน (%)
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       16.1 อัตราการใชคน 

16.2 อัตราการใชเงิน 
         16.3 อัตราการใชของ ไดแก  ท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ ฯลฯ
17. อัตราผลกําไร หรือ ความคุมคาเฉลี่ย ของการดําเนินงาน (%)

ผลการดําเนินงานของ “งาน......” ของเราท่ีผานมาแลว
ยังไมดี เทาท่ีผูเก่ียวของคาดหวัง และ ตองการ

ผลการดําเนินงานของ “งาน......” ของเราท่ีผานมาแลว
ยังไมดี เทาท่ีผูเก่ียวของคาดหวัง และ ตองการ

ปญหาวิจัย
(Research Problems)

คือ

แสดงดวย
ี ี้  ื

แสดงดวย
ี ี้  ื

1. ดานปริมาณงาน คือ .....................................................................
.....................................................................................................  
2. ดานคุณภาพงาน คือ ....................................................................
.....................................................................................................
3. ดานเวลา และ แรงงาน ท่ีใช คือ ....................................................
.....................................................................................................
4. ดานความไมพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ คือ ......................................
.....................................................................................................
5. ดานเศรษฐศาสตร คือ ..................................................................
.....................................................................................................

1. ดานปริมาณงาน คือ .....................................................................
.....................................................................................................  
2. ดานคุณภาพงาน คือ ....................................................................
.....................................................................................................
3. ดานเวลา และ แรงงาน ท่ีใช คือ ....................................................
.....................................................................................................
4. ดานความไมพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ คือ ......................................
.....................................................................................................
5. ดานเศรษฐศาสตร คือ ..................................................................
.....................................................................................................

ดัชนีชีวัดผลการดําเนินงาน 5 ดาน จํานวน ...... ตัว คือดัชนีชีวัดผลการดําเนินงาน 5 ดาน จํานวน ...... ตัว คือ

อาทิเชน:-อาทิเชน:-
1. ปริมาณงาน นอย หรือ มาก เกินไป1. ปริมาณงาน นอย หรือ มาก เกินไป

4. ผูที่เกี่ยวของ ยังไมพึงพอใจ4. ผูที่เกี่ยวของ ยังไมพึงพอใจ
3. ชา ใชเวลา แรงงาน และ ทรัพยากร มาก3. ชา ใชเวลา แรงงาน และ ทรัพยากร มาก

2. คุณภาพงาน ต่ํา2. คุณภาพงาน ต่ํา

8. การใชทรัพยากรที่มีอยู ยังไมคุมคา
ฯลฯ

8. การใชทรัพยากรที่มีอยู ยังไมคุมคา
ฯลฯ

7. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ต่ํา7. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ต่ํา

ูู
5. ตนทุนสูง / แพง5. ตนทุนสูง / แพง

6. รายได / รายรับ นอย6. รายได / รายรับ นอย
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เราจะทํางานน้ีของเราเราจะทํางานน้ีของเรา

คําถามวิจัยหลัก
(Main Research Questions)

ใหดีกวาเดิม
ไดอยางไร?

โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู
(การแกปญหาน้ี)

ใหดีกวาเดิม
ไดอยางไร?

โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู
(การแกปญหาน้ี)

งานทุกงาน
ตอง

ี ั

งานทุกงาน
ตอง

ี ั
งานทุกงาน
สามารถ

งานทุกงาน
สามารถ

แนวคิดหลัก
ในการแกปญหาท่ีนําไปสูการพัฒนางาน

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

แนวคิดหลัก
ในการแกปญหาท่ีนําไปสูการพัฒนางาน

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

มีการพัฒนามีการพัฒนา สามารถ
พัฒนาใหดีขึ้นได

สามารถ
พัฒนาใหดีขึ้นได

การพัฒนา
สามารถทําได
ตลอดเวลา

การพัฒนา
สามารถทําได
ตลอดเวลา

การพัฒนา
สามารถทําได

โดยใชทรัพยากร
เทาที่มีอยู

การพัฒนา
สามารถทําได

โดยใชทรัพยากร
เทาที่มีอยู

ส่ิงท่ีพวกเรา
จะมาชวยกันหาคําตอบ
ส่ิงท่ีพวกเรา

จะมาชวยกันหาคําตอบ
คือคือ

พวกเรา
จะทําอยางไร?
พวกเรา

จะทําอยางไร?

How to do?How to do?

How to do?
in Management
How to do?
in Management

meanmean

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

and 
5.How to be Sustainable Improvement 

Forever?

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

and 
5.How to be Sustainable Improvement 

Forever?

หลักการบริหาร
(Principle of Management)

หลักการบริหาร
(Principle of Management)

ดวยการใช

( p g )

อยางเปนระบบ
ครบวงจร และ ตอเนื่อง
ตลอดเวลา และ ตลอดไป

( p g )

อยางเปนระบบ
ครบวงจร และ ตอเนื่อง
ตลอดเวลา และ ตลอดไป

หลักการบริหารและการจัดการหลักการบริหารและการจัดการ
การบริหาร และ การจัดการ

คือ

การทําให “งาน”

สําเร็จ อยางมีประสิทธภิาพสูงสดุ และ สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประกอบดวย 8 กิจกรรมหลัก คือ

*

การดําเนินงานตอเนื่อง

เลิกทําเลิกทํา

การวิเคราะห

สภาวการณปจจุบัน

การดูแล

ควบคุม

ประสานงาน

การดูแล

ควบคุม

ประสานงาน

การนําไปใชประโยชน

การทําตามแผน

ภายใน

ภายนอก
การจัดระบบขอมูลขาวสาร และ ระบบการติดตอสื่อสาร

การประเมินผลงาน

การวางแผนงาน

การดาเนนงานตอเนอง
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R2R/R2E
คือ

R2R/R2E
คือ

โดยใชกลยุทธโดยใชกลยุทธ

การทาํวิจัย
ในงานประจํา
ใหเปน

The Best of The World

การทาํวิจัย
ในงานประจํา
ใหเปน

The Best of The World

ดวยการเชื่อมโยง
การทําวิจัย ใหเขากับ
การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง (CQI)

ดวยการเชื่อมโยง
การทําวิจัย ใหเขากับ
การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง (CQI)อยางตอเนอง (CQI)
ของหนวยงาน

อยางตอเนอง (CQI)
ของหนวยงาน

เปนงานประจํา ของทุกคนเปนงานประจํา ของทุกคน

ของ 
ทุกๆ ภาคสวนของพวกเรา

ของ 
ทุกๆ ภาคสวนของพวกเรา

Ultimate GoalUltimate Goal

คือคือ

ประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางยั่งยืน
ประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางยั่งยืน

HOMES.FAHOMES.FA
คอคอ

HOMES.FA
H = Health     =  สุขภาพดี
O =  Occupation =  อาชีพดี
M M l ี

H = Health     =  สุขภาพดี
O =  Occupation =  อาชีพดี
M M l ีM = Morale         =  คุณธรรมดี
E =  Education   =  การศึกษาดี
S. = Safty        =  ความปลอดภัยดี
FA = For All         =  ถวนหนา

M = Morale         =  คุณธรรมดี
E =  Education   =  การศึกษาดี
S. = Safty        =  ความปลอดภัยดี
FA = For All         =  ถวนหนา

เปาหมาย 
ของ

การทําวิจัยดานสาธารณสุข

เปาหมาย 
ของ

การทําวิจัยดานสาธารณสุข

คือคือ

การแกปญหา
 และ 

การพัฒนา
ใหประชาชนทุกคน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางย่ังยืน

การแกปญหา
 และ 

การพัฒนา
ใหประชาชนทุกคน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางย่ังยืน

ดวยการ
ทํางานประจํา
ดวยการ

ทํางานประจํา
ใหเปนผลงานวิจัยช้ันเยี่ยม

R2R2E
ใหเปนผลงานวิจัยช้ันเยี่ยม

R2R2E
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Utilizing 
การนําผลท่ีไดจากการดําเนินงาน

ไปใชประโยชน
คือ

Utilizing 
การนําผลท่ีไดจากการดําเนินงาน

ไปใชประโยชน
คือ

กระบวนการ
นําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงาน

ทั้งหลาย
มาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

กระบวนการ
นําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงาน

ทั้งหลาย
มาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

Personnel 
Improvement

Work Improvement Self Improvement Others 
Improvement

Organization 
Improvement

มาตรฐานทางวิชาการ/การปฏบิัติ
(Standard)

OutsideInside

Training

Analysis & Synthesis

การสราง/พัฒนารปูแบบการทํางาน
(Model Development)

Reference Data

R&DR&DTraining Institute Study Model

Present & Publish

Every Month Every Day Every Time Every Week Every Year

การนําไปใชประโยชน  (Utilizing)การนําไปใชประโยชน  (Utilizing)

สิ่งที่ไดจากการดําเนินงาน
(Outcomes of Working)

DataObjects

Experiences Knowledge

Idea

การดําเนินงาน  (Working)

Processes Outputs

Feedback

Inputs

ลักษณะสําคัญของ R2R แทและดี
1.เปนงานที่เราทําเอง และ เปนความจริง

(Routine & Fact)
2.เกิดการพัฒนา ท่ีมีหลักฐานยืนยัน

(Evident Based Development)

3 ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเนื่อง3.ใชระยะเวลาดาเนนการอยางตอเนอง 
เกินกวา 1 ป

(Longtime Continuous Implementation)

4.เปนผลงานวิจัย ท่ีมีคุณคาตอทุกฝาย
(Valuable Research for All)

5.ถูกตองตามหลักกระบวนการวิจัย
(Correct in Research Methodology)

R2R แทและดี
จึงเปนกระบวนการทํางานจึงเปนกระบวนการทํางาน

ของคนดีของคนดี
ี่  ั่ ํ ื่ี่  ั่ ํ ื่ทีมุงมันทํางานเพืองานทีมุงมันทํางานเพืองาน
และเพ่ือผูรับบริการและเพ่ือผูรับบริการ

อยางเสียสละอยางเสียสละและและนาชื่นชมนาชื่นชม
มาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน

หลายๆป ติดตอกันหลายๆป ติดตอกัน

ิ ัิ ั

R2R แทและดีR2R แทและดี
คือ

ผลงานวิจัย
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

ผลงานวิจัย
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

ทํางานประจํา
ใหเปน ผลงานวิจัย
ทํางานประจํา
ใหเปน ผลงานวิจัย

เนนที่ การพัฒนา
( l )
เนนที่ การพัฒนา

( l )(Development)(Development)

ไมเนนที่ 
กระบวนการวิจัย

(Research Methodology)

ไมเนนที่ 
กระบวนการวิจัย

(Research Methodology)
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1. เร่ิมตนที่ การทํางานประจํา
ของพวกเราทกุคนใหเปน :-

1.1 ผลงานวิชาการ
Routine to Academic: R2A

1.2 ผลงานวิจัย
Routine to Research : R2R

้

1. เร่ิมตนที่ การทํางานประจํา
ของพวกเราทกุคนใหเปน :-

1.1 ผลงานวิชาการ
Routine to Academic: R2A

1.2 ผลงานวิจัย
Routine to Research : R2R

้

การพัฒนาที่ย่ังยืน

1.3 ผลงานวิจัยชั้นยอด
Routine to Excellence: R2E

2. การทําวิจยัสถาบัน
 (Institutional Research) 

และ
3.การทํางาน “ทกุงาน” ของพวกเรา ทกุคน

ใหเปนผลงานวิชาการชั้นยอด

1.3 ผลงานวิจัยชั้นยอด
Routine to Excellence: R2E

2. การทําวิจยัสถาบัน
 (Institutional Research) 

และ
3.การทํางาน “ทกุงาน” ของพวกเรา ทกุคน

ใหเปนผลงานวิชาการชั้นยอด
น้ี้คือ R2E: Routine to Excellence

การทําวิจัยนั้น
ไมยาก

การทําวิจัยนั้น
ไมยาก

แตแต

การทําวิจัยใหสําเร็จ      
อยางนาภาคภูมิใจ          
ก็ไมใชของงาย

การทําวิจัยใหสําเร็จ      
อยางนาภาคภูมิใจ          
ก็ไมใชของงาย

จุดออน
ในการสรางสรรคผลงานวิจัย

ของพวกเรา

จุดออน
ในการสรางสรรคผลงานวิจัย

ของพวกเรา
ื

เขียนผลงานวิจัยไดไมดีเขียนผลงานวิจัยไดไมดี

คอ

การเขียนผลงานวิจัย
จากงานประจํา

การเขียนผลงานวิจัย
จากงานประจํา

ดูจากงาน และ ผลการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี

ดูจากงาน และ ผลการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี

1. งานท่ีทําอยู
2. รายงานผลงาน (ประจําวัน เดือน ป ฯลฯ)

3. งานพัฒนา เชน QC, CQI ตางๆ
4. ผลงานของโครงการ ผลงานพัฒนา ตางๆ

ฯลฯ

1. งานท่ีทําอยู
2. รายงานผลงาน (ประจําวัน เดือน ป ฯลฯ)

3. งานพัฒนา เชน QC, CQI ตางๆ
4. ผลงานของโครงการ ผลงานพัฒนา ตางๆ

ฯลฯ

การเขียนผลงานวิจัย
จากงานประจํา 
มี 2 ประเภท

คือ

การเขียนผลงานวิจัย
จากงานประจํา 
มี 2 ประเภท

คือคอ
1. เขียนผลงานวิจัย
ท่ีทําเสร็จแลว

2. เขียนผลงานวิจัย
ท่ีจะทําใหม

คอ
1. เขียนผลงานวิจัย
ท่ีทําเสร็จแลว

2. เขียนผลงานวิจัย
ท่ีจะทําใหม

ถาจะเขยีน 
ิ ั

ถาจะเขยีน 
ิ ัผลงานวจย

ที่ทําเสร็จแลว
ผลงานวจย
ที่ทําเสร็จแลว
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ไมตองเขียน
โครงรางการวิจัย

(Research Proposal)

ไมตองเขียน
โครงรางการวิจัย

(Research Proposal)(Research Proposal)(Research Proposal)

เพราะ
ไดทําวิจยัเสร็จไปแลว

เพราะ
ไดทําวิจยัเสร็จไปแลว

1.ช่ือเรื่อง
2.บทคัดยอ

3.บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญ 
  ั ป ส 

1.ช่ือเรื่อง
2.บทคัดยอ

3.บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญ 
  ั ป ส 

หัวขอหลักของผลงานวิจัยหัวขอหลักของผลงานวิจัย

 และ วตถุประสงค
4.วัสดุ และ วิธีการ

5.ผลการวิจัยที่เปนจุดเดน
6.อภิปรายผลการวิจัย

7.ขอเสนอแนะ
8.เอกสารอางอิง 

 และ วตถุประสงค
4.วัสดุ และ วิธีการ

5.ผลการวิจัยที่เปนจุดเดน
6.อภิปรายผลการวิจัย

7.ขอเสนอแนะ
8.เอกสารอางอิง 

ขอ 3-7
รวมประมาณ
 5-10 หนา

การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

เวลาเวลา
ระยะเวลาท่ีทดลองระยะเวลาท่ีทดลอง

OO OOXXกลมทดลองกลมทดลอง

เริ่มตนเริ่มตน Pre-
Test
Pre-
Test

Post-
Test
Post-
Test

O1

O2

O1

O2

O3

O4

O3

O4

X1

X2

X1

X2

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

(กลุมเปรียบเทียบ)

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

(กลุมเปรียบเทียบ)

ระยะที่ 1.ระยะที่ 1.
ระยะที่ 2.ระยะที่ 2.

ระยะที่ 3.ระยะที่ 3. ระยะที่ 6.ระยะที่ 6.
ระยะที่ 4.ระยะที่ 4. ระยะที่ 5.ระยะที่ 5.

X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

มี 6 ระยะ ระยะท่ี 6 คือ ระยะท่ี 1 ของการดําเนินงาน รอบตอไปมี 6 ระยะ ระยะท่ี 6 คือ ระยะท่ี 1 ของการดําเนินงาน รอบตอไป

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง

แบบการวิจัย
(Research Design)
แบบการวิจัย

(Research Design)

(Experimental Development Research)(Experimental Development Research)

The systematic work
using existing knowledge gained from research or

การทําวิจัย ดวยการทํางานอยางเปนระบบ 
โดยใชความรูท้ังหลายท่ีมีอยู ท้ังท่ีไดรับจากการทําวิจัยและ จากการลงมือปฏิบัติจริง

เพ่ือการริเริ่มสรางสรรค หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ / กระบวนการผลิต หรือ 
กระบวนการทํางาน ใหมๆ 

การทําวิจัย ดวยการทํางานอยางเปนระบบ 
โดยใชความรูท้ังหลายท่ีมีอยู ท้ังท่ีไดรับจากการทําวิจัยและ จากการลงมือปฏิบัติจริง

เพ่ือการริเริ่มสรางสรรค หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ / กระบวนการผลิต หรือ 
กระบวนการทํางาน ใหมๆ 

using existing knowledge gained from research or 
practical experience

for the purpose of creating new or improved 
products/processes

ABS definition
(Australian Bureau of Statistics)

4 แบบการวิจัย
ของ

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง

4 แบบการวิจัย
ของ

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง
คือ 

1.แบบกลุมเดยีว วัดหลังการทดลอง
คือ 

1.แบบกลุมเดยีว วัดหลังการทดลองุ
(one group post-test only)

2.แบบกลุมเดยีว วัดกอน-หลัง การทดลอง
(one group pre-test post-test design)

3.แบบกลุมเดยีว วัดหลายคร้ัง
(one group time series design)

4.แบบ 2 กลุม วัดกอน-หลัง การทดลอง
(two group pre-test post-test design)

ุ
(one group post-test only)

2.แบบกลุมเดยีว วัดกอน-หลัง การทดลอง
(one group pre-test post-test design)

3.แบบกลุมเดยีว วัดหลายคร้ัง
(one group time series design)

4.แบบ 2 กลุม วัดกอน-หลัง การทดลอง
(two group pre-test post-test design)

R2R แท และ ดี ท่ัวๆไปR2R แท และ ดี ท่ัวๆไป

เวลาเวลา
ระยะเวลา

ท่ีดําเนินการทดลอง
ใน 1 ป

ระยะเวลา
ท่ีดําเนินการทดลอง

ใน 1 ป

XX

เริ่มตน
ดําเนินการ
พัฒนา

เริ่มตน
ดําเนินการ
พัฒนาPre-testPre-test Post-testPost-test

ระยะเวลา

ปกอนทดลอง

ระยะเวลา

ปกอนทดลอง

O1O1 O2O2

X2X2กลุมทดลองกลุมทดลอง

X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด
X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

เปนแบบท่ี 2. คือ แบบ กลุมเดียว วัดกอน-หลัง การทดลอง
(one group pre-test post-test design)

X1X1
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คือคือ

เปาหมายสูงสุด
ของ R2R ในทุกงาน
เปาหมายสูงสุด
ของ R2R ในทุกงาน

The Best of The World
ตลอดไป

น้ีคือ R2E: Routine to Excellenceนคอ R2E: Routine to Excellence

พวกเรา
สามารถเขียน R2R แท

ไดปละก่ีเร่ือง?

พวกเรา
สามารถเขียน R2R แท

ไดปละก่ีเร่ือง?

ปละ
เทากับ

จํานวนงานท่ีพวกเราทํา

R2E เบื้องตนR2E เบื้องตน

เวลาเวลา



เริ่มตน
ดําเนินการพัฒนา

เริ่มตน
ดําเนินการพัฒนา

Pre-testPre-test Post-testPost-test
ระยะเวลา

ปกอนทดลอง
ระยะเวลา

ปกอนทดลอง
ระยะเวลา
ปที1่

ระยะเวลา
ปที1่

ระยะเวลา
ปที2่

ระยะเวลา
ปที2่

ระยะเวลา
ปที3่

ระยะเวลา
ปที3่

O1O1

X4X4

กลุมทดลองกลุมทดลอง

X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด
X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

เปนแบบท่ี 3. คือ แบบ กลุมเดียว วัดหลายครั้ง
(one group time series design)

X1X1 X2X2 X3X3

O2O2 O3O3 O4O4

1. เร่ิมตนที่ การทํางานประจํา
ของพวกเราทกุคนใหเปน :-

1.1 ผลงานวิชาการ
Routine to Academic: R2A

1.2 ผลงานวิจัย
Routine to Research : R2R

้

1. เร่ิมตนที่ การทํางานประจํา
ของพวกเราทกุคนใหเปน :-

1.1 ผลงานวิชาการ
Routine to Academic: R2A

1.2 ผลงานวิจัย
Routine to Research : R2R

้

การพัฒนาที่ย่ังยืน

1.3 ผลงานวิจัยชั้นยอด
Routine to Excellence: R2E

2. การทําวิจยัสถาบัน
 (Institutional Research) 

และ
3.การทํางาน “ทกุงาน” ของพวกเรา ทกุคน

ใหเปนผลงานวิชาการชั้นยอด

1.3 ผลงานวิจัยชั้นยอด
Routine to Excellence: R2E

2. การทําวิจยัสถาบัน
 (Institutional Research) 

และ
3.การทํางาน “ทกุงาน” ของพวกเรา ทกุคน

ใหเปนผลงานวิชาการชั้นยอด
น้ี้คือ R2E: Routine to Excellence

การดําเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

(R2R แทและดี)

การดําเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

(R2R แทและดี)

เวลาเวลา
ระยะเวลาท่ีทดลองระยะเวลาท่ีทดลอง

O1

O2

O1

O2

O3

O4

O3

O4

X1

X2

X1

X2

กลุมทดลอง
กลมควบคม
กลุมทดลอง
กลมควบคม

เริ่มตนเริ่มตน Pre-
Test
Pre-
Test

Post-
Test
Post-
Test

O2O2 O4O4X2X2กลุมควบคุม
(กลุมเปรียบเทียบ)
กลุมควบคุม
(กลุมเปรียบเทียบ)

ระยะที่ 1.ระยะที่ 1.
ระยะที่ 2.ระยะที่ 2.

ระยะที่ 3.ระยะที่ 3. ระยะที่ 6.ระยะที่ 6.
ระยะที่ 4.ระยะที่ 4. ระยะที่ 5.ระยะที่ 5.

X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด
X  =  รูปแบบการดําเนินงาน
O  =  ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

เปนแบบท่ี 4. คือ แบบ 2 กลุม วัดกอน-หลัง การทดลอง
(two group pre-test post-test design)

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด กลุมเดียว วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด กลุมเดียว วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

การดําเนินงานตามรูปแบบ ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามรูปแบบใหม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม

การดําเนินงานตามรูปแบบเดิม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม

ตัวแปรภายใน
ของการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ

- ปริมาณงานเฉลี่ย.     - คุณภาพงานเฉลี่ย.
- ระยะเวลาเฉลี่ย.        - คาใชจายเฉลี่ย.
- อัตราความพึงพอใจเฉลี่ย.
- อัตราการใชทรัพยากรเฉลี่ย.
- ผลตอบแทนเฉลี่ย.    -  กําไรเฉลี่ย

กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

การดําเนินงาน ตามรูปแบบใหม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม

   - ลักษณะของรูปแบบการดําเนินงาน
- หลักการของรูปแบบ
โ 

- ปริมาณงานเฉล่ีย.

การดําเนินงานตามรูปแบบ ผลการดําเนินงาน

- โครงสรางของรูปแบบ
- การนํารูปแบบไปดําเนินการ

   - โครงสราง ระบบงาน และ วิธีการ ที่ดําเนินการจริง
   - ทรัพยากรที่ใชจริง

- ของ
- คน
- เงิน

   -  สภาวะแวดลอมขณะดําเนินงานจริง
- กายภาพ
- ชีวะภาพ
- เคมี
- สังคม

   -  ปญหาอุปสรรคขณะดําเนินงานจริง การแกไข
        และ ผลการแกไข
   -  ปจจัยสงเสริมขณะดําเนินงานจริง
   -  ปจจัยขัดขวางขณะดําเนินงานจริง

ปรมาณงานเฉลย.
- คุณภาพงานเฉล่ีย.
- ระยะเวลาเฉล่ีย.
- อัตราความพึงพอใจเฉล่ีย.
- อัตราการใชทรัพยากรเฉล่ีย.
- คาใชจายเฉล่ีย.
- ผลตอบแทนเฉล่ีย.
-  กําไรเฉล่ีย

การดําเนินงาน ตามรูปแบบเดิม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด 2 กลุม วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด 2 กลุม วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

การดําเนินงานตามรูปแบบ ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานในกลุมควบคุม หลังทดลอง ผลการดําเนินงานในกลุมควบคุม หลังทดลอง

การดําเนินงานตามรูปแบบใหม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม

การดําเนินงานตามรูปแบบเดิม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม

ตัวแปรภายใน
ของ
การดําเนินงาน
ตามรปูแบบ

- ปริมาณงานเฉล่ีย.     - คุณภาพงานเฉล่ีย.
- ระยะเวลาเฉล่ีย.        - คาใชจายเฉล่ีย.
- อัตราความพึงพอใจเฉล่ีย.
- อัตราการใชทรัพยากรเฉล่ีย.
- ผลตอบแทนเฉล่ีย.    -  กําไรเฉล่ีย

การดําเนินงานในกลุมควบคุม กอนทดลอง ผลการดําเนินงานในกลุมควบคุมกอนทดลอง

พวกเรา
จะเริ่มตนเขียน R2R
ที่ใด? อยางไร? และ

เพราะอะไร?

พวกเรา
จะเริ่มตนเขียน R2R
ที่ใด? อยางไร? และ

เพราะอะไร?

เริ่มตนจากผลงานที่พวกเรา
ไดทําอยูเปนประจํา และ ทําไดดี

เพราะเราไดรูจักงานนั้น

เปนอยางดีแลว

เริ่มตนจากผลงานที่พวกเรา
ไดทําอยูเปนประจํา และ ทําไดดี

เพราะเราไดรูจักงานนั้น

เปนอยางดีแลว

และ เพราะ
เรามุงพัฒนา

ใหเปน Model ตัวอยาง

และ เพราะ
เรามุงพัฒนา

ใหเปน Model ตัวอยางใหเปน Model ตวอยาง
(Role Working Model)

ของ
การทํางานน้ัน

ใหเปน Model ตวอยาง
(Role Working Model)

ของ
การทํางานน้ัน

เราจะทํางานของเราเราจะทํางานของเรา

คําถามวิจัยหลัก
(Research Questions)
คําถามวิจัยหลัก
(Research Questions)

เราจะทางานของเรา
ใหดีกวาเดิม
ไดอยางไร?

เราจะทางานของเรา
ใหดีกวาเดิม
ไดอยางไร?

พัฒนา
รปแบบการทํางานใหม

พัฒนา
รปแบบการทํางานใหม

ดวยการ

รูปแบบการทางานใหม
(New Working Model)

ของเรา
ท่ีมั่นใจวา
ดีกวาเดิม

รูปแบบการทางานใหม
(New Working Model)

ของเรา
ท่ีมั่นใจวา
ดีกวาเดิม

รูปแบบการทํางานใหม รูปแบบการทํางานใหม 

คําถามวิจัยท่ีตามมา

ของเรา
ที่ม่ันใจไดวาดีกวาเดิมนั้น

เปนอยางไร ?

ของเรา
ที่ม่ันใจไดวาดีกวาเดิมนั้น

เปนอยางไร ?
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รูปแบบการดําเนินงาน
(Working Model)

รูปแบบการดําเนินงาน

(Working Model)
ประกอบดวย

รูปแบบการดําเนินงาน

(Working Model)
ประกอบดวย

1.หลักการของรูปแบบ
2.โครงสรางของรูปแบบ

3.การนํารูปแบบไปดําเนินการ

1.หลักการของรูปแบบ
2.โครงสรางของรูปแบบ

3.การนํารูปแบบไปดําเนินการ

หลักการของรูปแบบ
การดําเนินงาน

(Principles of Working Model)
ประกอบดวย

หลักการของรูปแบบ
การดําเนินงาน

(Principles of Working Model)
ประกอบดวย

1.หลักการดานการบริหาร
2. หลักการดานวิชาการของงานน้ัน

3. หลักการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

4. หลักการดานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเชื่อ ของผูท่ีเกี่ยวของ

1.หลักการดานการบริหาร
2. หลักการดานวิชาการของงานน้ัน

3. หลักการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

4. หลักการดานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเชื่อ ของผูท่ีเกี่ยวของ

โครงสรางของรูปแบบ
การดําเนินงาน

(Structures of Working Model)
ประกอบดวย

โครงสรางของรูปแบบ
การดําเนินงาน

(Structures of Working Model)
ประกอบดวยประกอบดวย

1. โครงสรางดานของ
2. โครงสรางดานคน
3. โครงสรางดานเงิน

4. โครงสรางดานระบบงาน

ประกอบดวย

1. โครงสรางดานของ
2. โครงสรางดานคน
3. โครงสรางดานเงิน

4. โครงสรางดานระบบงาน

การนํารูปแบบไปดําเนินการ

(The Implementation of Working Model)

ประกอบดวย

1

การนํารูปแบบไปดําเนินการ

(The Implementation of Working Model)

ประกอบดวย

11. การเตรียมการ
2. การดําเนินการ

3. การประเมินผลและการพัฒนา

4. การกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

1. การเตรียมการ
2. การดําเนินการ

3. การประเมินผลและการพัฒนา

4. การกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

โดยสรุป
ของ

การทําวิจัยเพื่อการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง และ ย่ังยืน (R2R แทและดี)

โดยสรุป
ของ

การทําวิจัยเพื่อการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง และ ย่ังยืน (R2R แทและดี)

ีป ั ื ํ ป ํ ใ  ป ิ ัีป ั ื ํ ป ํ ใ  ป ิ ั1. มีปรัชญา คือ ทาํงานประจําใหเปนงานวิจัย

2. เริ่มทําไดทันที ไมตองรออะไร ไมตองรอใหใครอนุมัติ
3. ใชทรัพยากร (คน เงิน ของ) เทาทีมี่อยู

4. เริ่มทําจากงานงาย ๆ เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
5. พัฒนาตลอดกาล ไมมีขอบเขต ไมมีที่ส้ินสุด

1. มีปรัชญา คือ ทาํงานประจําใหเปนงานวิจัย

2. เริ่มทําไดทันที ไมตองรออะไร ไมตองรอใหใครอนุมัติ
3. ใชทรัพยากร (คน เงิน ของ) เทาทีมี่อยู

4. เริ่มทําจากงานงาย ๆ เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
5. พัฒนาตลอดกาล ไมมีขอบเขต ไมมีที่ส้ินสุด



รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา การวิจัยในงานสาธารณสุขข้ันสูง

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ PHAD602 MSc Page  13

พวกเรา
ไดเรียนรูวา
พวกเรา

ไดทําวิจัยมาแลวมากมาย
พวกเราสามารถนําผลงานที่นาภาคภูมิใจเหลานั้น 

ป

พวกเรา
ไดเรียนรูวา
พวกเรา

ไดทําวิจัยมาแลวมากมาย
พวกเราสามารถนําผลงานที่นาภาคภูมิใจเหลานั้น 

ปมาจัดทําเปนผลงานวิชาการ
 โดยเฉพาะอยางย่ิงผลงานวิจัย ที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางย่ิง 

ทั้งตอตัวเราเอง ตองานของเรา ตอหนวยงานของเรา 
และ ที่สําคัญคือ 

กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติของพวกเรา
ไดอยางมากมายมหาศาล

มาจัดทําเปนผลงานวิชาการ
 โดยเฉพาะอยางย่ิงผลงานวิจัย ที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางย่ิง 

ทั้งตอตัวเราเอง ตองานของเรา ตอหนวยงานของเรา 
และ ที่สําคัญคือ 

กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติของพวกเรา
ไดอยางมากมายมหาศาล

ส่ิงที่พวกเรามุงหวังส่ิงที่พวกเรามุงหวัง
ใหพวกเรา

ทํางานที่พวก ราทําอยทกๆวัน
ใหพวกเรา

ทํางานที่พวก ราทําอยทกๆวันทางานทพวกเราทาอยูทุกๆวน
ใหเปนผลงานวิชาการ

อยางภาคภูมิใจ และ มีความสุข
ยิ่งๆข้ึน ตลอดไป

ทางานทพวกเราทาอยูทุกๆวน
ใหเปนผลงานวิชาการ

อยางภาคภูมิใจ และ มีความสุข
ยิ่งๆข้ึน ตลอดไป

ทํางานทุกงาน
ของเรา

ทํางานทุกงาน
ของเรา
ใหเปน

ผลงานวิชาการ
ใหเปน

ผลงานวิชาการ

พวกเราพวกเรา
ทําไดทําได

ในชวง 3-5 ปท่ีผานมาในชวง 3-5 ปท่ีผานมา
ผลงาน

ที่ขาพเจาไดทํากับมือ
 ิใ  ี่ส

ผลงาน
ที่ขาพเจาไดทํากับมือ

 ิใ  ี่สและ ภาคภูมใจ มากทสุด
คือ

ผลงาน ................................................
เนื่องจาก 

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

และ ภาคภูมใจ มากทสุด
คือ

ผลงาน ................................................
เนื่องจาก 

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

กิจกรรมสรางสรรค 1.กิจกรรมสรางสรรค 1.
ขอใหพวกเรา

1. เขากลุมกับเพ่ือนท่ีรูใจตามอัธยาศัย
2. กลุมละ 2-3 คน 
2. ชวยกันจัดทํา 

“สรปประเด็นเน้ือหาสําคัญ ของผลงานวิจัย”

ขอใหพวกเรา
1. เขากลุมกับเพ่ือนท่ีรูใจตามอัธยาศัย

2. กลุมละ 2-3 คน 
2. ชวยกันจัดทํา 

“สรปประเด็นเน้ือหาสําคัญ ของผลงานวิจัย”สรุปประเดนเนอหาสาคญ ของผลงานวจย
 ในงานท่ีไดทํากับมือ และ ภาคภูมิใจ มากท่ีสดุ 

ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา
ของทาน หรือ ของสมาชิกกลุม
ท่ีกลุมพวกเราชอบมากท่ีสุด 

มา 1 เร่ือง
ตามแบบฟอรมท่ีแนบมา

สรุปประเดนเนอหาสาคญ ของผลงานวจย
 ในงานท่ีไดทํากับมือ และ ภาคภูมิใจ มากท่ีสดุ 

ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา
ของทาน หรือ ของสมาชิกกลุม
ท่ีกลุมพวกเราชอบมากท่ีสุด 

มา 1 เร่ือง
ตามแบบฟอรมท่ีแนบมา



R2R 1 เนื้อความหลักโดยยอของผลงานวิจัย R2R 
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แบบฟอรมสรุปประเด็นเนื้อหาสําคัญ ของผลงานวิจัย R2R 
ชื่องานวิจัย ....................................................................................................................... 
ชื่อภาษา อังกฤษ. .................................................................................................................................................... 
ชื่อผูวิจัย ......................................1   ................................1   ........................................2   และ .....................................................1 

1หนวยงาน .......................................................................................................................................................................................... 
 

ความเปนมาและความสําคญัของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
 งาน .........................................................เปนงานท่ีสําคัญ เน่ืองจาก ...................................................  
................................................................................................................................................................................... 
ปญหาท่ีพบในโลก คือ................................................................................................... ปญหาท่ีพบใน ประเทศไทย 
คือ........... ........................................ ปญหาท่ีพบในภาค................. คือ..............................................ปญหาท่ีพบใน
จังหวัด.................... คือ.............................................. ............ ปญหาท่ีพบใน อ.............. รพ............. สอ................ 
คือ............................................................................................ .................................... ........................................... 

วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1. ..........................................................................................................................................................
 2. ......................................................................................................................................................... 
 3. ..........................................................................................................................................................   

วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย  แบบทดลอง ดวยการวิจัย..............  แบบไมทดลอง ดวย...................................... 
 ประชากร คือ  ................................................................................................. จํานวน ........................ 
 กลุมตัวอยาง  จํานวน ........................ คัดเลือกโดย .............................................................................. 
 Intervention ท่ีใชในการวิจัย คือ .................................................................................................................... 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี ...... ช้ิน คือ ...........................................................................................................  
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดําเนินการ ดังน้ี .......................................................................................  
 การเก็บขอมูลการวิจัย ดําเนินการ ดังน้ี ........................................................................................................... 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดําเนินการ ดังน้ี ..................................................................................................  
 สถิติท่ีใช ............................................................................................................................................................. 

ผลการศึกษา/วิจัย 
 พบวา ...................................................................................เพ่ิมขึ้น (p<0.05) ..................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย คร้ังนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพ้ืนท่ีวิจัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควร..................................................................................    
...................................................................................................................................................................................
 สําหรับการทําวิจัยตอไป ควร................................................................................................................ 



การทํางานประจํา ใหเปนผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
*สมชาติ โตรักษา พ.บ.  ส.ม.  อว. 

ความหมาย1 

 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ คือ กระบวนการ ท่ีทําให “งานประจํา” เปนผลงานทาง
วิชาการ ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และมีคุณคายิ่ง สําหรับหนวยงาน องคการ และประเทศชาติ ของ
เรา 
 จากความหมายน้ี การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ “มีหลักสําคัญ” 5 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1.  
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ มุงท่ีการทําให “งานประจํา” (Routine Works) คือ งาน
ท่ีแตละคนทําอยูเปนประจําในแตละวัน ใหเปน “ผลงานทางวิชาการ” ท่ีเปนเอกสาร (Academic Papers) ท่ีมี
การตีพิมพเผยแพร 
 ผลงานทางวิชาการนั้น ในท่ีนี้ ขอจําแนกเปน 3 กลุม คือ 
 1. บทความ คือ การศึกษาคนควาเนื้อหาทางวิชาการของเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดอยางเปนระบบ แลว
นํามาเรียบเรียงเปนเอกสารที่กะทัดรัด ครอบคลุม เขาใจงาย ประเทืองปญญา กอใหเกิดความคิดสรางสรรค
ในการนําไปประยุกตและการตอยอดใหกวางขวางยิ่งๆข้ึนไป 
 2. กรณีศึกษา (Case Study) คือ ตัวอยาง ของเหตุการณท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ ท่ีไดมีการศึกษา
คนควาเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวของ แลวนํามาเรียบเรียงเปนเอกสารที่ชัดเจน กะทัดรัด กอใหเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญของเหตุการณนั้น และกระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการนําไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติม ใหกวางขวางยิ่งๆข้ึน ในโอกาสตอๆไป  
 3. งานวิจัย (Research) คือ กระบวนการในการศึกษาคนควาเพื่อคนหาความจริง (Fact) ในเร่ือง
หนึ่งเร่ืองใด โดยใชหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีเปนระบบ สามารถพิสูจนและยืนยัน Fact ของส่ิงท่ี
คนพบนั้นได ดวยกระบวนการทางวิชาการที่เรียกวา “กระบวนการวิจัย” (Research Methodology) ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับกันในหมูนักวิชาการที่เกี่ยวของ แลวนํามาเรียบเรียงเปนเอกสารที่ชัดเจน กะทัดรัด ถูกตองและ
ครบถวน ตามขอกําหนดทางวิชาการของรายงานผลการวิจัย ท่ีนิยมและยอมรับกันท่ัวโลก และ กระตุนให
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งๆข้ึน รวมท้ังการ
นําไปขยายผล การนําไปประยุกต และ การตอยอด ใหกวางขวาง มีคุณคา และ มีคุณประโยชน ยิ่งๆข้ึน 
 งานวิจัย ท่ีใหความสําคัญอยางยิ่ง ในการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ คือ การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) เนื่องจากเปนงานวิจัย ท่ีเปนพื้นฐานท่ีจาํเปนอยางยิ่งยวดของ
ทุกๆองคการ ท่ีจะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) อยางม่ันคง และ ยั่งยืน 
 

 
 

____________________ 
*คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
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 ประการท่ี 2. 
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ เปนกระบวนการทํางาน (Working Process) ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมาก ท่ีมารอยเรียงกันอยางเปนระบบ มีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา 
(Dynamic) ไมอยูนิ่ง จึงสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดเสมอ 
 ประการท่ี 3.  
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ มุงท่ีจะสรางสรรคผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง 
(High Quality Academic Paper) ยิ่งๆข้ึน จึงมุงหวังใหบุคคลากร “ทุกคน” ในองคการ สรางสรรคผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพจากงานท่ีตนเองทําอยูเปนประจํา และเพิ่มคุณภาพใหสูงยิ่งๆข้ึน ในการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการในคร้ังตอๆไป คือ ใหสรางสรรคผลงานทางวิชาการ ในงานทุกงานท่ีทํา อยางตอเนื่องนั่นเอง 
 ประการท่ี 4.  
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ มุงท่ีจะทําให “ผลการดําเนินงาน” มีประสิทธิภาพ
สูงสุด คือ ไดผลงานทางวิชาการและผลงานอ่ืนๆ ท่ีมากท่ีสุด ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือต้ังใจไว โดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด ดังนั้น การทําให “งานประจํา” (Routine Works) ท่ีแตละคนตองทํา
อยูแลวในแตละวัน ใหเปนผลงานทางวิชาการ จึงเปนการ “ลงทุน” ท่ีนอยมาก แตไดผลงานทางวิชาการและ
ผลงานอ่ืนๆ ท่ีมากมาย คุมคากับส่ิงท่ีไดลงทุนลงแรงไปทุกๆวัน 
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนี้ เปนการทํางานชนิด 4 in 1 คือ ทําเพียงคร้ังเดียว หรือ 
อยางเดียว แตไดผลถึง 4 อยาง ไดแก 
 1. เกิดการพัฒนางานประจํานั้น 
 2. เกิดการพัฒนาคน ท้ังคนท่ีทํางานนั้น และ บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 3. เกิดการพัฒนาหนวยงานและองคการ 
 4. เกิดการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวของกับงาน และ การดําเนินงาน ของงานประจํานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “การพัฒนาวิชาการสูการปฏิบัติงาน” ในสถานการณท่ีเปนจริง 
 ประการท่ี 5.  
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ มุงท่ีจะกอใหเกิดผลงานท่ีมีคุณคายิ่งท้ังตอหนวยงาน 
ตอองคการ และ ตอประเทศชาติของเรา คือ เปนผลงานทางวิชาการท่ีผสมผสานเขาไปในการปฏิบัติงานจริง 
ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท้ังหนวยงาน องคการ และ ประเทศชาติของเรา ท่ีรวดเร็ว ม่ันคง ตอเนื่อง 
และ ยั่งยืน ยิ่งๆข้ึนไป นั่นเอง 
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนี้ เปนกิจกรรมท่ีมีคุณคายิ่งของทุกๆองคการ สมควร
อยางยิ่งท่ีผูบริหารทุกคนทุกระดับ จะตองเรียนรู และจัดใหมีข้ึนในทุกๆหนวยงานขององคการตน และตอง
มุงพัฒนาใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูความเจริญรุงเรือง ความกาวหนา และ
ความม่ันคง ขององคการในอนาคต 
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สมชาติ โตรักษา พบ., ส.ม., อว. 3 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ  

ความสําคัญของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ 
 สรุปไดเปน 6 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกๆหนวยงานและองคการ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน หรือ ภาค NGO เนื่องจากการดําเนินการใดๆในปจจุบันและอนาคตนั้น ตองการทั้งความรวดเร็ว 
ความแนนอน ความประหยัด และ ความมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงตองมี “วิชาการ” ท่ีเช่ือถือไดมารองรับ 
สงเสริม สนับสนนุ และ ชวยยืนยัน ใหเกิดความนาเช่ือถือ  
 2. เปนหนึ่งในดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกๆหนวยงานและทุกๆ
องคการ เนื่องจากในยุคนี้เราไดนํา Balanced Scorecard (BSC) 2 มาใชในการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานและองคการ โดยในมิติท่ี 4 ของ BSC คือ Learning & Growth นั้น กําหนดใหมีดัชนีช้ีวัดหลัก
ดานการพัฒนาวิชาการและการวิจัย อยูดวยเสมอ 
 3. ชวยเพิ่มคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคคลากรในหนวยงานและองคการ คือ การเปนผูท่ีมีการ
ประเมินตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self Assessment: SA & Self Improvement: SI) อยูตลอดเวลา โดยไม
จําเปนตองมีหัวหนาหรือผูบังคับบัญชามาส่ังใหทํา ซ่ึงเปนคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยนําพา
ไปสูการเปนหนวยงานและองคการคุณภาพ ไดอยางรวดเร็วและม่ันคง นั่นเอง 
 4. ชวยใหเกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณคายิ่งตอหนวยงานและองคการ เพราะเปนผลงานทาง
วิชาการที่มิไดอยูเพียงในกระดาษ แตไดมีการนําไปใชจริงและเห็นผลจริงๆแลว และชวยเพิ่มความภาคภูมิใจ
ของผูปฏิบัติงานนั้นๆ วา งานท่ีตนทําอยู เปนงานท่ีมิใชเปนเพียงงานประจํา (Routine) ธรรมดาๆ แตเปนงาน
ท่ีเปน “วิชาการ” ท่ีมีคุณคาและเปนท่ียกยองของหนวยงาน องคการ และ วงการของเร่ืองนั้น 
 5. เปนกระบวนการท่ีไมยุงยาก ในการชวยสรางสรรค สงเสริม และ สนับสนุน การนําความรูท่ีมี
อยูในตัวของแตละบุคคล มาพัฒนาใหเปนความรูขององคการ (Transform Personnel Knowledge: Tacit 
Knowledge  Organization Knowledge: Explicit Knowledge) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมุงเนนในกระบวนการจัดการ
ความรูขององคการ (Knowledge Management: KM) ในปจจุบัน 

 6. เปนกระบวนการท่ีชวยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ ท่ีสะดวก ประหยัด ไมยุงยาก และ 
กอใหเกิด “การพัฒนา” ท้ังคน งาน หนวยงาน และ องคการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติของพวกเรา
โดยสวนรวม อยางม่ันคงและยั่งยืน 
หลักการของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ 
 มีหลักการที่สําคัญ 7 ประการ คือ 
 1. ตองไดรับการสนับสนุน และ สงเสริม อยางเขมแข็ง จริงจัง จริงใจ และ ตอเนื่อง จากผูบริหาร
สูงสุดขององคการ เปนระยะเวลาที่ยาวนานไมนอยกวา 3 ปติดตอกันในระยะเร่ิมตน เพื่อการวางรากฐานของ
งานนี้ ใหม่ันคงแข็งแรง 
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  2. ตองมี “ระบบงาน” ของการดําเนินงานทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ีเขมแข็ง 
ชัดเจน เอ้ือตอการปฏิบัติ เหมาะสมกับองคการ และ มีประสิทธิภาพสูง ท้ังระบบบริการ ระบบสนับสนุน
ทรัพยากร ระบบพัฒนา และระบบบริหารจัดการ 
 3. ตองมี “หนวยงานผูรับผิดชอบ” ในการดําเนินงานของการทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ ท่ีชัดเจนแนนอน โดยควรเปน “หนวยงานประจํา” ขององคการ ไมใชเปนเพียงหนวยงานเฉพาะกิจ
หรือหนวยงานช่ัวคราว 
 4. ตองมี “ผูรับผิดชอบ” ในการดําเนินงานของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ีมี 
“อิทธิบาท4” ท่ีครบถวน เขมแข็ง มุงม่ัน อดทน มองโลกในแงดี มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมรวมกับ
ผูอ่ืนไดดี และ มีความสามารถในการทําใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินงานท่ีไมสะดุดหรือขาดตอน แม
จะมีการเปล่ียนแปลงตัวผูรับผิดชอบก็ตาม 
 5. ตองมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดวยการลงมือทํางานประจําของตนใหเปนผลงาน
ทางวิชาการ ในสถานการณจริง ซ่ึงตองใชเวลา จากประสบการณของผูเขียนในการชวยพัฒนางาน R2R 
ในชวง 5 ปท่ีผานมา พบวา สามารถใชเวลาคร้ังละ 1 วัน หางกัน 2-4 สัปดาห รวม 3 คร้ัง เพียง 3 วันทําการ ก็
จะสามาถผลิตผลงานวิจัยท่ีพรอมท่ีจะนําไปนําเสนอท้ังในการประชุมวิชาการ และ การลงตีพิมพในวารสาร 
ไดไมนอยกวา 10 เร่ือง ในการนี้ เราตองการ “ผูฝกอบรม (Trainer)” ท่ีมีความรูความสามารถ และมีทักษะ
ประสบการณสูง ในการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ มาชวยช้ีนํา และนําพาทํา ซ่ึงหาไดยาก 
 6. ตองสรางและพัฒนา ใหมี “กลุม” ของผูทํางานประจําของตนใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ี
เขมแข็ง มุงม่ัน และ มีผลงานทางวิชาการติพิมพอยางตอเนื่อง มาเปนแบบอยางท่ีจับตองได ในสถานการณ
จริง ขององคการ ซ่ึงเราจะใชบุคคลกลุมนี้ มาเปนผูถายทอดเทคนิคและวิธีการ ในการทํางานประจําของตน
ใหเปนผลงานทางวิชาการ ใหกับบุคลากรท้ังหลายขององคการ ดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ KM  
 7. ตองจัดใหมีการนําผลงานทางวิชาการท้ังหลายท่ีพัฒนาข้ึน มานําเสนอและพิมพเผยแพร อยาง
เหมาะสม ถูกตองตามรูปแบบ แนวทาง และวิธีการ ท่ีเปนท่ียอมรับกันในวงการ และนาภาคภูมิใจ  
วิธีการ ในการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยกิจกรรมและข้ันตอน ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 8 ประการ คือ 
 1. กําหนดเปน “นโยบาย” จากผูบริหารสูงสุดขององคการ ใหทุกๆหนวยงาน ตองมีการทํางาน
ประจําของตนใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ีชัดเจน เอ้ือตอการปฏิบัติ และ เหมาะสมกับองคการ พรอมท้ัง
กําหนด “มาตรการประกอบนโยบาย” ท่ีเขมแข็ง ท่ีสามารถกอใหเกิดความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางผูท่ีทํากับ
ผูท่ีไมทํา และ ระหวางผูท่ีทําไดดีกับผูท่ีทําแตไมดี โดยมี “แรงจูงใจ” ใหมีการดําเนินงานในการทํางาน
ประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ีตอเนื่องและมากพอ ท้ังแรงจูงใจทางบวกและแรงจูงใจทางลบ 
 2. กําหนด “หนวยงานผูรับผิดชอบ” ในการดําเนินงานของการทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ ใหชัดเจนแนนอน โดยควรเปน “หนวยงานระดับสูง” เชน สํานักพัฒนา สํานักวิชาการ ฯลฯ 



คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  การบริหาร/การพัฒนาองคการและหนวยงาน  

สมชาติ โตรักษา พบ., ส.ม., อว. 5 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ  

 3. สรรหาบุคคลผูรับผิดชอบ ในการดําเนินงานของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ี
มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคตามหลักการขอ 4 ท่ีไดกลาวมาแลว ท่ีครบถวนมากท่ีสุด แลวชวยบุคคลผูนั้นใน
การสรรหาผูรวมงานเพ่ือจัดต้ังเปน “ทีมงานผูรับผิดชอบ” อยางเปนทางการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ี
ชัดเจน รวมท้ังใหอํานาจในการดําเนินการอยางเหมาะสม และเพียงพอ ดวยคําส่ังแตงต้ังท่ีเปนทางการ 
 4. ทีมงานผูรับผิดชอบ รวมกันจัดทํา “โครงการ” พัฒนาการทํางานประจําใหเปนผลงานทาง
วิชาการ ขององคการ เปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับ
กับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว ในการนี้ KPI ตัวหนึ่งท่ีควรตองกําหนดข้ึน คือ อัตราสวนจํานวนผลงาน
ทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของ “แตละหนวยงาน” 
 โครงการพัฒนาการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการขององคการนี้ อาจแบงเปน 4 ระยะ คือ 
  ระยะท่ี 1 การสรางตัวแบบ (Role Model Development) ของการดําเนินงานทํางานประจําให
เปนผลงานทางวิชาการ ท่ีชัดเจน ปฏิบัติได เหมาะสมกับองคการ และ มีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 
5 ตัวแบบ ในแตละดานของผลงานทางวิชาการ คือ บทความ กรณีศึกษา และ งานวิจัย ดังนั้น จํานวนรวม
ท้ังส้ินจึงควรมีไมนอยกวา 15 ตัวแบบ  
  ใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะท่ี 2 การขยายผลจากตัวแบบ (Role Model Expansion) ของการดําเนินงานทํางานประจํา
ใหเปนผลงานทางวิชาการ โดยการใหแตละตัวแบบ “เปนพี่เล้ียง” ในการขยายผลไปยังหนวยงานตางๆ ใน
อัตราสวน 1 ตัวแบบตอ 3-5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานท้ังหมดของ
องคการ 
  ใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะท่ี 3 การขยายผลทั่วท้ังองคการ (Organization-wide Expansion) ให “ทุกหนวยงาน” ของ
องคการ มีผลงานทางวิชาการครบท้ัง 3 ดาน ท่ีชัดเจน และมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการใหดี
ยิ่งๆข้ึน อยางตอเนื่อง 
  ใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะท่ี 4 การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ดวยการผสมผสาน “การทํางาน
ประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ”นี้ เขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดยกําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสูการให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานประจําของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ไมนอยกวาปละ 1 เร่ือง 
  ใชเวลาประมาณ 2 ป 
 5. ทีมงานผูรับผิดชอบ รวมกันจัดทํา “ระบบงานท้ัง 4 ระบบ” ของการดําเนินงานทํางานประจําให
เปนผลงานทางวิชาการ ท่ีชัดเจน เอ้ือตอการปฏิบัติ เหมาะสมกับองคการ และ รวมกันดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ สูงยิ่งๆข้ึน ตลอดไป 
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 6. จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) ในการทํางานประจําของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริง ดวยการจัดหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถและมีทักษะ
ประสบการณสูง และสามารถมาใหการอบรมท่ีตอเนื่อง ไดนานเพียงพอ จนองคการสามารถดําเนินการได
ดวยตนเอง อยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 10-15 วันอบรมในชวงเวลา 3-5 ป 
 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการทํางานประจําของตนใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณ
จริงนี้ ในระยะแรก จําเปนตองอาศัย “วิทยากร” ท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะประสบการณสูงจาก
ภายนอกองคการ แตในขณะท่ีมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ทีมงานผูรับผิดชอบขององคการ จะตองมา
เรียนรูหลักการ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาใหองคการของตน สามารถดําเนินการไดดวย 
“วิทยากรภายใน” ของตนเอง อยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพสูง ภายในเวลาไมเกิน 3 ป 
 7. จัดเวทีใหมีการนําผลงานทางวิชาการจากงานประจํานี้ มาเผยแพร ท้ังการนําเสนอ 
(Presentation) และ การจัดพิมพเผยแพร (Publication) “เปนประจํา” อยางเหมาะสม สมํ่าเสมอ และ
กวางขวางท่ีสุด  
 8. สนับสนุน และ สงเสริม ใหบุคลากรทุกคน ทํางานประจําของตนใหเปนผลงานทางวิชาการ 
อยางเขมแข็ง จริงจัง จริงใจ และ ตอเนื่อง ตลอดไป จนเปนคานิยมรวม (Common Value) หรือวัฒนธรรม
ขององคการ (Organizational Culture) ท่ีแทจริง และม่ันคง 
การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน1  
Research and Development for Continuous & Sustainable Working Improvement (R&D for CSWI)  
 เปนการทําวิจัย ท่ีมุงเนนให “ผลการดําเนินงานของงานหน่ึงงานใด ดีข้ึน” กวาท่ีผานๆ มา อยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
 ตัวอยางของการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน ท่ีพวกเราสามารถมองเห็นและ
เขาไปศึกษาหาความรูไดในประเทศไทยของพวกเรา ไดแก “โครงการในพระราชดําริ” ซ่ึงมีอยูมากมายหลาย
พันโครงการ กระจายอยูท่ัวประเทศ เปนท่ียกยองและช่ืนชมไปท่ัวโลก ซ่ึงเกิดจากพระปรีชาชาญและสายพระ
เนตรท่ีกวางและยาวไกล ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ ความเสียสละทุมเทของ
พสกนิกรชาวไทยท้ังหลาย ท่ีไดมามีโอกาสรับใชเบ้ืองพระยุคลบาท ในการดําเนินงานโครงการตางๆเหลานั้น 
ติดตอกันเปนเวลายาวนานนับสิบๆ ป  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมุงม่ันพัฒนาแนวคิดและวิธีการ ในการดําเนินงานใหการพัฒนา
งานท้ังหลาย ท่ีเปนงานท่ีพวกเราทําอยู ไมวาจะเปนงานเดิมท่ีทําอยูแลวหรือเปนงานใหม ใหเปนงานวิจัย 
R&D ชนิดท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนางานเหลานั้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน จากประสบการณท่ียาวนานกวา 20 
ป ดวยแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ท่ีมุงเนนการสรางมหาบัณฑิตนักบริหารงาน
สาธารณสุข “ท่ีไมเพียงแตคิดเปนเทานั้น แตสามารถทําไดตามท่ีคิดและท่ีไดต้ังใจไว” แนวคิดนี้ ไดนําไปสู
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การทําวิทยานิพนธของหลักสูตรฯในชวง พ.ศ.2530-2553 และ ดวยความรวมมือรวมใจของบรรดานักศึกษา
ท้ังหลาย ท่ีมีความมานะอุตสาหะอยางแรงกลา บากบ่ันฟนฝาอุปสรรคนานับประการ จนประสบความสําเร็จ 
เปนวิทยานิพนธท่ีทรงคุณคามากกวา 48 เร่ือง3-19 ความรูและประสบการณตางๆท่ีไดรับ กอใหเกิดการพัฒนา
ตางๆและส่ังสมกันมาอยางยาวนานน้ี ไดตกผลึกเปนองคความรูท่ีชัดเจนถึงหลักการและวิธีการ ในการ
ดําเนินงานจริง เพื่อการพัฒนางานหน่ึงงานใดอยางตอเนื่องและยั่งยืน องคความรูนี้ จะชวยใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานท้ังหลาย ไมวาจะเปนองคกรหรือหนวยงานแบบใด ขนาดใด ท่ีใด ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
สามารถนําไปใชในการผสมผสานการพัฒนาตางๆ ใหเขากับการทํางานท่ีทําอยูเปนประจํา นําไปสูส่ิงท่ีดี
ยิ่งๆข้ึน ไดตลอดเวลาและตลอดไป จึงไดต้ังช่ือองคความรูนี้วา การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน ใชภาษาอังกฤษวา Research and Development for Continuous and Sustainable Working 
Improvement ใชตัวยอวา R&D for CSWI โดยใหความหมาย (Definition) วา เปนการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ท่ีมุงเนนให “งาน” ใดๆ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน จากความหมายน้ี R&D for CSWI มี
ความหมายท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1.  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) คือ การวิจัยท่ีกอใหเกิดการพัฒนา ในท่ีนี้ มุงเนนการพัฒนา “งาน” ไมวาจะเปนงานหน่ึงงานใด ใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยสามารถนําไปใชไดในทุกๆงาน 
 การวิจัยและพัฒนา หรือ R&D นั้น สภาวิจัยแหงชาติ จําแนกเปน 4 กลุม คือ20, 21 

 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อคนหาองคความรูใหม (Fundamental R&D) เปนการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อคนหาองคความรูใหมๆ ท่ียังไมเคยรูมากอน 
 2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมบนพื้นฐานความรูเดิม (Radical R&D) เปนการวิจัย
และพัฒนา เพื่อนําองคความรูท่ีมีอยูแลว มาแสวงหาหรือพัฒนาใหเปนองคความรูใหม เพื่อนําไปใชในการ
สรางผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมๆท่ีแตกตางไปจากเดิม 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรูเดิม (Incremental R&D) เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
นําองคความรูท่ีมีอยูแลว มาประยุกตในการแสวงหาหรือพัฒนาใหเปนแนวทาง และ/หรือ เทคนิควิธีการ
ใหมๆ ท่ีจะนํามาใชในการสรางหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑหรือตัวผลผลิต (Product) การออกแบบผลิตภัณฑ 
(Design) และ การผลิต (Production) รวมท้ังการผลิตตนแบบ (Prototype) และ การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตหรือกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดตนทุนและคาใชจาย เพิ่มผลผลิต และ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ซ่ึงจะนําไปสูการแขงขันไดอยางม่ันใจในชัยชนะ และ ความเจริญรุงเรือง ขององคการ 
 4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน (Practical R&D) เปนการวิจัย
และพัฒนา เพื่อคนหาองคความรูและประสบการณใหมๆสําหรับผูปฏิบัติงาน “แตละคน” ท่ีจะนํามาใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวันของตน ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆข้ึนไดดวยตนเอง อยาง



คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  การบริหาร/การพัฒนาองคการและหนวยงาน  

สมชาติ โตรักษา พบ., ส.ม., อว. 8 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ  

นาช่ืนชมและภาคภูมิใจ การวิจัยและพัฒนากลุมนี้ เปนฐานรากท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนา “คน” ขององคการ 
ใหเปนบุคคลคุณภาพ สามารถพัฒนางานของตนไดเองตลอดเวลา นําไปสูการสราง “นักวิจัย” ใหกับ
ประเทศชาติ ท่ีใชคาใชจายนอยมาก แตมีผลตอบแทนท่ีดี รวดเร็ว และ ยั่งยืน คือ มี Impact สูงมาก  
 ประการท่ี 2.  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน มุงเนนให “งาน” เกิดการพัฒนาดวย
กระบวนการวิจัย จึงตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร โดยผูมีความรูความเขาใจเปนอยางดี
ท้ังในเร่ืองงานนั้น และในเร่ืองการวิจัย 
 ประการท่ี 3.  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน มุงเนนให “งาน” เกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง จึงตองการระบบงานท่ีชัดเจน เอ้ือตอการปฏิบัติ เหมาะสมกับงานและองคการ และ มีการ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีกําหนดไว พรอมกับมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ ประสิทธิผล และ 
ประสิทธิภาพ สูงยิ่งๆข้ึน อยูเสมอ 
 ประการท่ี 4.  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน มุงเนนให “งาน” เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึง
ตองการระบบงานและกระบวนการดําเนินงานขององคการที่เขมแข็ง กอใหเกิดความยืนยงคงอยูสถิตสถาพร
อยูในองคการได ดวยการพัฒนา “คน” ท่ีจะมารับชวง (Replacement หรือ Succession Plan) ใหการ
ดําเนินงานในแตละงานนั้นๆ มีความตอเนื่อง อยางมีประสิทธิภาพสูง ตลอดเวลา และตลอดไป  
 ประการท่ี 5.  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน มุงเนนใหงาน “ท้ังหลาย” ขององคการ เกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้จําเปนตองใชกลยุทธ “การทํางานประจําใหเปนผลงานวิจัย R&D” 
โดยใชหลักการ แนวทาง และวิธีการ ของการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน 
(Practical R&D) เปนจุดต้ังตน ซ่ึงในปจจุบันใชคําวา R2R (Routine to Research) คือ งานประจําสูการวิจัย 
 หลักการของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ท่ีสําคัญมี 7 ประการ คือ 
 1. ใชหลักการของการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการทั้ง 7 ประการ ตามท่ีไดกลาวมาแลว  
  2. ใชกลยุทธ “การทํางานประจําใหเปนผลงานวิจัย R&D” โดยเร่ิมตนจาก “งานหลัก” ของแตละ
หนวยงาน ท่ีบุคลากรของหนวยงานนั้นๆ ชอบ ทําไดดี และ มีความภาคภูมิใจในผลการดําเนินงานท่ีไดรับ 
ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา 
 3. ตองทําใหผูทํา มีความรูสึกวาเปนเร่ืองท่ี “ไมยาก และ ไมยุงยาก” เปนเร่ืองท่ีคนดีๆ คนมีคุณภาพ 
คนท่ีต้ังใจทํางาน และคนท่ีเสียสละทุมเทใหกับการทํางานท้ังหลาย ทําเปนประจําอยูแลว ดังนั้น จึงตองไมเนน
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ความถูกตองและความครบถวนของกระบวนการวิจัย (Research Methodology) ในระยะแรกๆ โดยคอยๆ เพิ่ม
ความถูกตองและความครบถวนของกระบวนการวิจัย ใหมีมากข้ึนทีละนอยๆ ในงานวิจัยคร้ังตอๆ มา 
 4. ตองมีผูทรงคุณวุฒิมาชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” ใหเปนผลงานทางวิชาการ ท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทักษะประสบการณสูง และ มีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ ของการทํางานประจํา
ใหเปนผลงานทางวิชาการ เปนอยางดี และ ตองสามารถจัดสรรเวลาใหกับการดําเนินงานนี้ ไดอยางเพียงพอ 
ทันเวลา และ ทันใจ ของพวกเรา 
 5. ถาตองการผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ตองออกแบบการทําวิจัย (Research Design) เปนแบบท่ีมี
กลุมควบคุม (Control Group) และวัดผลกอนกับหลังการทดลอง (Two groups Pre-test Post-test Case 
Control Design) หรือถาเปนกลุมเดียวตองวัดหลายคร้ัง (One group Pre-test Post-test Time series Design) 
 6. ตองผสมผสานการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนนี้ เขาไปในกระบวนการ พัฒนา
งานและการพัฒนาคนของแตละหนวยงาน อยางกลมกลืน ใหกลุมผูปฏิบัติงาน และ ผูทําวิจัยเกิดความรูสึกวา 
การที่ตองทํางานเพ่ิมข้ึนบางเพียงเล็กนอยเชนนี้ กอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอองคการ 
และ ตอประเทศชาติ อยางมหาศาล ชัดเจน คุมคา และนาภาคภูมิใจ เปนอยางยิ่ง  
 7. ตองปลูกฝงแนวคิดและการปฏิบัติ ของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนนี้ เขา
ไปในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกๆหนวยงาน จนเปนกิจวัตรหรืองานประจําของบุคลากร “ทุกคน” ของ
องคการ อยางกลมกลืน เหมาะสม และ ตอเนื่อง จนกลายมาเปน “วัฒนธรรมขององคการ” (Organization 
Culture) ท่ีทุกๆคนขององคการ มีความช่ืนชอบและภาคภูมิใจ  
การทําวิจัยในงานประจํา (Routine to Research: R2R) 
 คือ กระบวนการ(Process) ในการทําใหการทํางานท่ีพวกเราทําอยูทุกๆวันเปนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิด
การพัฒนางาน / หนวยงาน / องคการอยางนาภาคภูมิใจ และ มีความสุข ยิ่งๆข้ึน ตลอดไป R2R แท และ ดี 
นั้น เปน R2R ท่ีผูวิจัยไดลงมือปฏิบัติจริงและกอใหเกิดการพัฒนาจริง ซ่ึงไมเนนความเครงครัดใน
กระบวนการวิจัย (Research Methodology) เหมือนในการทําวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัย แตเม่ือมีความ
ชํานาญมากข้ึน จะเพิ่มคุณภาพของกระบวนการวิจัยใหถูกตองและครบถวนมากยิ่งๆข้ึน เพราะ
กระบวนการวิจัย คือ กระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพนั่นเอง 
 ลักษณะสําคัญของ R2R แท และ ดี 
 มี 5 ประการ คือ 
 1. เปนงานท่ีคณะผูวิจัยเปนผูทําเอง และ เปนความจริง (Routine & Fact) ถาผูวิจัยรูอยูแกใจวาส่ิง/
ขอมูลนั้น “ไมจริง” หามนํามาเขียนเปนผลงานวิจัยอยางเด็ดขาด 
 2. เกิดการพัฒนา ท่ีมีหลักฐานยืนยัน (Evident Based Development) ตามหลักของ Research 
Methodology เชน ดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันไมนอยกวา 95% (p<0.05) เปนตน 
 3. ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเนื่อง เกินกวา 1 ป (Longtime Continuous Implementation) 
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สมชาติ โตรักษา พบ., ส.ม., อว. 10 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ  

 4. เปนผลงานวิจัย ท่ีมีคุณคาตอทุกฝาย (Valuable Research for All) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกิด
ประโยชนและคุณคาตอผูมารับบริการ ผูปวย ประชาชน และ ประเทศชาติ มากกวางานวิจัยท่ัวๆไป ท่ีมักจะ
เกิดประโยชนกับผูวิจัยเปนสวนใหญเทานั้น   
 5. ถูกตองตามหลักวิชาการของกระบวนการวิจัย (Correct in Research Methodology) 
 แบบการวิจัย  (Research Design) ของ R2R แท และ ดี 
 เปนการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research: EDR) คือ การทําวิจัย ดวย
การทํางานอยางเปนระบบ โดยใชความรูท้ังหลายท่ีมีอยู ท้ังท่ีไดรับจากการทําวิจัย และจากการลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อการริเร่ิมสรางสรรค หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ / กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทํางาน ใหมๆ 
ในการนี้ ผูเขียนไดพัฒนาแบบการวิจัยนี้มาอยางตอเนื่องจาก Research and Development for Continuous 
and Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI โดยใชความหมาย (Definition) ของ Australian 
Bureau of Statistics: ABS ซ่ึงเปนหนวยงานหลักดานสถิติและขอมูลทางวิชาการของประเทศออสเตรเลีย ท่ี
ไดใหความหมายไววา …The systematic work using existing knowledge gained from research or practical 
experience for the purpose of creating new or improved products/processes22. 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
 สรุปได ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)
Experimental Development Research: EDR

ชนิด กลุมเดียว วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

การดําเนินงาน ตามรูปแบบใหม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม

- ลักษณะของรูปแบบการดําเนินงาน
- หลักการของรูปแบบ
- โครงสรางของรูปแบบ
- การนํารูปแบบไปดําเนินการ

- โครงสราง ระบบงาน และ วิธีการ ที่ดําเนินการจริง
- ทรัพยากรที่ใชจริง

- ของ
- คน
- เงิน

-  สภาวะแวดลอมขณะดําเนินงานจริง
- กายภาพ
- ชีวะภาพ
- เคมี
- สังคม

-  ปญหาอุปสรรคขณะดําเนินงานจริง การแกไข
และ ผลการแกไข

-  ปจจัยสงเสริมขณะดําเนินงานจริง
- ปจจัยขัดขวางขณะดําเนินงานจริง

- ปริมาณงานเฉลี่ย.
- คุณภาพงานเฉลี่ย.
- ระยะเวลาเฉล่ีย.
- อัตราความพึงพอใจเฉลี่ย.
- อัตราการใชทรัพยากรเฉล่ีย.
- คาใชจายเฉลี่ย.
- ผลตอบแทนเฉลี่ย.
- กําไรเฉลี่ย

การดําเนินงาน ตามรูปแบบเดิม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม

การดําเนินงานตามรูปแบบ ผลการดําเนินงาน

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด 2 กลุม วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

(EDR two groups Pre-test Post-test Experimental and Control Design)

กรอบแนวคิดของการวิจัย
EDR ชนิด 2 กลุม วัดกอน และ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ

(EDR two groups Pre-test Post-test Experimental and Control Design)

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน

การดําเนินงานตามรูปแบบใหม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม

การดําเนินงานตามรูปแบบเดิม ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม

ตัวแปรภายใน
ของ

การดําเนินงาน
ตามรูปแบบ

การดําเนินงานตามรูปแบบ ผลการดําเนินงาน

- ปริมาณงานเฉล่ีย. - คุณภาพงานเฉล่ีย.
- ระยะเวลาเฉล่ีย. - คาใชจายเฉล่ีย.
- อัตราความพึงพอใจเฉล่ีย.
- อัตราการใชทรัพยากรเฉล่ีย.
- ผลตอบแทนเฉล่ีย. - กําไรเฉล่ีย

การดําเนินงานในกลุมควบคุม กอนทดลอง

การดําเนินงานในกลุมควบคุม หลังทดลอง ผลการดําเนินงานในกลุมควบคุม หลังทดลอง

ผลการดําเนินงานในกลุมควบคุมกอนทดลอง

 
กรอบแนวคิดของการวิจัยแบบกลุมเดียว กรอบแนวคิดของการวิจัยแบบ 2 กลุม 

 

การทําวิจัยในงานประจําสูความเปนเลิศทางวิชาการ  (Routine to Excellence: R2E) 
 คือ การพัฒนางานประจํา สูผลงานวิจัยช้ันเลิศของประเทศ ท่ีสามารถนําไปนําเสนอในท่ี/การประชุม
วิชาการ ไดท่ัวโลก อยางเปนท่ียอมรับในวงการและนาภาคภูมิใจ เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องมาจากR2Rปกติ 
 ดังนั้น เปาหมายสูงสุดของ R2R ในทุกงาน คือ The Best of The World ตลอดไป 
วิธีการ ในการของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน (R2R แท) 
 ขอนําเสนอตัวอยางของการทาํ R2R ท่ีพวกเราสามารถทําได โดยไมยุงยาก ดวยการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 1. จัดฝกอบรมการเขียนผลงานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ ใชเวลาเพียง1วัน เปนการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) ในการ “เขียน” ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนของ
องคการ จากงานท่ีทําเสร็จแลว โดยคัดเลือก “ทีมงาน” ของหนวยงานท่ีมีผลงานในการพัฒนางานของตนท่ี
ชัดเจนในชวง 3-5 ปท่ีผานมา และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จํานวน 5–8 หนวยงาน หนวยงานละ 2-3 คน 
  ส่ิงท่ีขอใหผูเขาอบรมเตรียมมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู คือ 
  1.1 ผลงานเดน ท่ีผูเขาอบรมไดทํามาเองกับมือ ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา อยางตอเนื่อง เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ผลงานนี้ เปนท่ีประจักษของหนวยงาน หรือ พื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน พวกเราท้ังหลาย 
ใหความช่ืนชมและยอมรับวาเปนผลงานท่ีดีจริงๆ เชน ไดรับรางวัลในระดับตางๆ เปนตน หรือ  
  1.2 ผลการดําเนินงาน CQI ในชวง 3-5 ปท่ีผานมาแลว ท่ีผูเขาอบรมและทีมงานเห็นวา “เยี่ยม
มาก” พรอมผลการวัด “การเปล่ียนแปลง” ท่ีแสดงวาเกิด Improvement ท่ีเปนตัวเลขชัดเจน เชน ลดเวลาเฉล่ีย 
จาก 35.14 ± 3.25 นาที เหลือเพียง 25.36 ± 3.18 นาที เปนตน หรือ  
  1.3 ผลการดําเนินงาน ของโครงการ ท่ีผูเขาอบรมชอบ ภาคภูมิใจ และประทับใจ มากท่ีสุด ท่ีได
รวมพัฒนาในชวง 3-5 ป ท่ีผานมา พรอม “รายงานสรุปผลการดําเนินงาน” ท่ีละเอียดและครบถวนท่ีสุด  
  ส่ิงท่ีจะไดรับจากการจัดฝกอบรมในชวง 1 วันนี้ คือ สรุปประเด็นเนื้อหาสําคัญ 1 หนา ของ
ผลงานวิจัย R2R ฉบับนี้ดังแบบฟอรม 
 

แบบฟอรมสรุปประเด็นเนื้อหาสําคัญ ของผลงานวิจัย R2R 
ชื่องานวิจัย ..................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อภาษา อังกฤษ. ............................................................................................................................................................................................ 

ชื่อผูวิจัย ......................................1   ................................1   ........................................2   และ .....................................................1 
ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
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 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดําเนินการ ดังน้ี .........................................................................................................................................  
 การเก็บขอมูลการวิจัย ดําเนินการ ดังน้ี ............................................................................................................................................................ 
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ชื่องานวิจัย    การพัฒนารูปแบบงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอ.หนองเกียบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย  ดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา 
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung District, Burirum Province by Humanize Health Care and Leadership 

ชื่อผูวิจัย โฉมยงค จิตสัตย และคณะ 
ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
 งานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนงานท่ีสําคัญ เนื่องจากชวยในการลดความรุนแรงและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกของสตรี 
โดยตองมีการดําเนินงานใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุ 30-65 ปใหมากท่ีสุด ปญหาท่ีพบในโลก คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองตํ่าโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศท่ียังไมพัฒนา ปญหาท่ีพบในประเทศไทย คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองเพียงรอยละ......ปญหาท่ีพบในภาค ตอ.ฉน. คือ มีอัตรา
การตรวจคัดกรองเฉล่ียเพียงรอยละ......ปญหาท่ีพบในจังหวัดบุรีรัมย คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองเพียงรอยละ...... ปญหาท่ีพบในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ของสถานีอนามัยหนองเกียบ อําเภอเมือง คือ มีผลการคัดกรองในป งป. 2549 เพียงรอยละ 60.32 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนด
ไว ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบใหมของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา แลวนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไป
ดําเนินการ ระหวางวันที่ 10 มกราคม2550-9 มกราคม 2551  
วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1.เพื่อพัฒนารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่เหมาะสมกับสถานีอนามัยหนองเกียบ โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู  
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้น ไปดําเนินการ 
 3.เพื่อพัฒนาคูมือการนํารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไปดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย แบบทดลองดวยDesignการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง(Experimental Development Research)แบบกลุมเดียววัดกอน-หลัง  
 ประชากร คือ สตรีกลุมอายุ 30 35 40 45 50 55 60 และ 65 ป ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 
 กลุมตัวอยาง  คือ ประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองเกียบ จํานวน 203 คน 
 Intervention ท่ีใชในการวิจัย คือ รูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา ที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้น 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี 4 ชิ้น คือ รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แบบบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบบันทึกเหตุการณ และ 
กลองถายรูป 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ที่เปนรูปแบบใหม ดําเนินการโดยการตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 
คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบ และ ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
 การเก็บขอมูลการวิจัย คณะผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลเอง โดยเก็บเปน 3 ระยะ คือ กอนการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ระหวาง
การดําเนินการตามรูปแบบใหม และ หลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ โดยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลที่เก็บทุก
รายการ กอนการสงใหศูนยขอมูลการวิจัยเพื่อการวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดําเนินการโดยนําขอมูลที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนแลว ไปวิเคราะหดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร EpiInfo ver.6 และ การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
   สถิติท่ีใช จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คาสถิติไคสแควรที่ระดับแอลฟา =0.05 
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ผลการศึกษา/วิจัย 
 พบวา รูปแบบใหม ประกอบดวย การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป อยางสอดคลองและตอเนื่อง เนนการวางระบบงานท่ีชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษรโดยใชผูรับบริการเปนศูนยกลาง จัดใหมีการเตรียมความพรอมของทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมในแต
ละคร้ัง จึงสามารถใหบริการไดทั้งปและตรงตามความตองการของผูรับบริการ กลุมเปาหมายไดพบปะเจาหนาท่ีมากขึ้น เกิดความสะดวกในการ
รับบริการ อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเปน 88.67%(p<0.001) รูปแบบใหมเนนการมีสวนรวมของ อสม.และกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการคัดเลือกในการเขามามีบทบาทในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน โดยใชภาวะผูนําและจิตอาสาเปนตัวกระตุนการแสดงบทบาท 
ดวยการใหขอมูลขาวสาร 7 กิจกรรม คือ การใหคําแนะนํา ปรึกษา เชิญชวนสตรีกลุมเปาหมายใหมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; 
การวางแผนลวงหนาในการดําเนินงาน; การประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข; การรับ-สงกลุมเปาหมายเขารับบริการ; การแจงผลการตรวจ
แกกลุมเปาหมาย; การติดตาม/แจงญาติ/กลุมเปาหมายท่ีไปทํางานตางจังหวัด; และการรวมเยี่ยมบานพรอมเจาหนาท่ี สรุปไดวารูปแบบใหมที่ได
พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบท่ีดีและเหมาะสมกับสถานีอนามัย ที่มีขอจํากัดดานบุคลากรและมีภาระงานมาก เนื่องจากไดพัฒนาขึ้นจากความรวมมือรวม
ใจของผูที่เก่ียวของในลักษณะเครือขาย อยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในแตละฤดูกาล มีการทํางานเปนทีมท่ีดี เปนที่ยอมรับจากทีม
นิเทศงานระดับอําเภอ และมีวิวัฒนาการในการพัฒนามาอยางตอเนื่องนานกวา 5ป ดวยความเสียสละและความทุมเทของ จนท.สถานีอนามัย; ได
จัดทําคูมือการนํารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุสิ่งสําคัญ
และขอควรระวังในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน เนนการประยุกต/ขยายผลโดยใชพื้นที่และกลุมเปาหมายเปนศูนยกลาง ดวย
การพัฒนาแบบองครวมอยางตอเนื่องสูความยั่งยืนอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนสุขของผูปวย ประชาชน และเกิดผลดีตอประเทศชาติ 
การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพื้นท่ีวิจัย ควรพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง จนเปนตัวแบบท่ีดีเยี่ยมระดับประเทศอยางยั่งยืน    
 สําหรับหนวยงานบริหารพื้นท่ีวิจัย คือ สสจ.บุรีรัมย ควรสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ตอยอด และขยายผล ใหทั่วทั้งจังหวัด อยาง
รวดเร็ว มั่นคง และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้นไป ดวยแนวคิด หลกัการ และวิธีการ ของ KM ที่สมบูรณแบบ นําไปสูการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยน้ี 
และผลงานวิชาการที่จะพัฒนาตอๆไป ทั้งในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ   
 สําหรับผูสนใจ ควรศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ จากคูมือการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ ใหเขาใจถองแท กอนนําไป
ประยุกตในบริบท (Context) ของตน  
 สําหรับการทําวิจัยตอไป ควรทําวิจัยในเร่ืองน้ีตอไปตามแนวทางของ R2R แท ที่มีการวัดผลอยางครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ ดาน
ปริมาณงาน ดานคุณภาพงาน ดานเวลาและแรงงานท่ีใช ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ และ ดานเศรษฐศาสตรเก่ียวกับความคุมคาของการ
ดําเนินงาน พรอมท้ังไดเสนอแนะใหขยายผลไปยังงานประจําอื่นๆ อยางตอเนื่องและครอบคลุม ยิ่งๆขึ้น 
คําสําคัญ: มะเร็งปากมดลูก /ง านประจําสูการวิจัย / จิตอาสา / การพัฒนารูปแบบ / การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development, Experimental Development Research 
 

  การบาน คือ ใหแตละทีม ไปตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลใหถูกตองท่ีสุด แลวเตรียมนําเสนอผลงาน
ดวย Power point ประมาณ 25 slides พรอมบทคัดยอ ไมเกิน 1 หนา 
 2. จัดเวทีการนําเสนอผลงาน R2R ใน 2-4 สัปดาหตอมา ใชเวลา 1 วัน เปนการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในการนําเสนอผลงาน (Workshop in Presentation Training) เร่ืองละ 8-10 นาที ซักถาม 2 นาที ใน
การนี้ ควรจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการประมาณ 5 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ี
เปนท่ียอมรับในวงการ/องคการ/พื้นท่ี ของพวกเรา อาทิเชน หัวหนางานวิชาการ แพทย พยาบาล ทันตแพทย 
เภสัชกร นักวิชาการสส. อาจารยมหาวิทยาลัยฯลฯ โดยมีเกณฑ/แนวทาง และ แบบฟอรม การใหคะแนน ดังนี้ 
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เกณฑการใหคะแนน ในการนําเสนอ (Present) ผลงานวิจัย 
มี ๙ ประเด็น ประเด็นละ ๑๐-๑๕ คะแนน;   น้ําหนักรวม = ๑๐   คะแนนรวม = ๑๐๐ 

คือ 

๑. บทคัดยอ (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ความครบถวน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความกระชับ (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. สํานวน ภาษา (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

๒. เนื้อหาท้ังหมดของผลงานวิจัยโดยรวม (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ความครบถวน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความกระชับ (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. สํานวน ภาษา (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

๓. Slide Power point (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ความสวยงาม (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความชัดเจน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. สํานวน ภาษา มีความโดดเดน สรางสรรค (5 หรือ 10) 

๔. เทคนิค/วิธีการ ในการนําเสนอ ไดอยางชัดเจน นาฟง (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอ (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความชัดเจนและความตอเนื่อง (5 หรือ 10) 
III. ความโดดเดน สรางสรรค (5 หรือ 10) 

๕. ผลการวิจัย (น้ําหนัก 1.5) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๕ 
I. ตามวัตถุประสงค (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความชัดเจน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. ความรูใหม ความโดดเดน (5 หรือ 10) 

๖. อภิปรายผลการวิจัย (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ความถูกตอง ครบถวน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความชัดเจนสรางสรรค (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. เอกสาร/ขอมูล ที่นํามาใชอางอิง (5 หรือ 10) 

๗. ขอเสนอแนะ (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ความถูกตอง ครบถวน (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ความชัดเจนสรางสรรค (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. ความเปนไปได (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

๘. ประโยชนท่ีไดรับทันทีจากการฟงการนําเสนอ (น้ําหนัก 1) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๐ 
I. ไดแรงบันดาลใจ (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ไดความชัดเจน ความคิดสรางสรรค (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. ไดองคความรูใหม (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

๙. ประโยชนและคุณคาของผลงานวิจัยตอ ผูปวย/ประชาชน/ประเทศชาติ/วิชาการ (น้ําหนัก 1.5) คะแนนรวมของขอนี้ = ๑๕ 
I. ที่ไดรับ/เกิดขึ้นแลว (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

II. ในเชิงพานิชย (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 
III. ในระยะยาว (คะแนนเต็ม = 5 หรือ 10) 

กรณี คะแนนเต็ม =10 
1-2 = ดี/มี เล็กนอย 
3-4 = ดี/มี ชัดเจนขึ้น 
5-6 = ดี/มี ในระดับทั่วๆไปที่ยอมรับกัน 
7-8 = ดี/มี มากกวาระดับทั่วๆไป 
9-10 = ดี/มี มากชัดเจนจนถือเปนแบบอยาง 
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แบบฟอรมการใหคะแนน  
ในการ Present ผลงานวิจัย (มี ๙ ประเด็น คะแนนเต็มของแตละประเด็นท่ีพิจารณา =๑๐ หรือ ๑๕ คะแนน) 

วันท่ี.................  หอง........................ อาคาร......... ชั้น........ สถานท่ีจัด......................................... หนวยงานท่ีจัด......................................... 
 

ท่ี/รหัส/เรื่อง ในการนําเสนอ ........................ ........................ ........................ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน นํ้าหนัก คะแนนจริง คะแนน นํ้าหนัก คะแนนจริง คะแนน นํ้าหนัก คะแนนจริง 

บทคัดยอ  1   1   1  
เนื้อหาท้ังหมดของผลงานวิจัย  1   1   1  
Slide Power point  1   1   1  
วิธีการ/เทคนิค ในการนําเสนอ  1   1   1  
ผลการวิจัย  1.5   1.5   1.5  
อภิปรายผล  1   1   1  
ขอเสนอแนะ  1   1   1  
ประโยชนที่ไดรับทันทีจากการฟง  1   1   1  
ประโยชน & คุณคาของผลงานวิจัย 
ตอ ผป./ประชาชน/ประเทศ/วิชาการ

 1.5   1.5   1.5  

รวม  10   10   10  
 

 

แบบฟอรมการใหคะแนนนี้ สามารถจัดทําดวย Excel ซ่ึงจะชวยใหการรวบรวมคะแนน รวดเร็วข้ึน  
 ผูนําเสนอผลงานวิจัยแตละคน จะไดฝกการเตรียม Slide Power point การเตรียมนําเสนอผลงาน 
(แนะนําใหฝกซอมการนําเสนอผลงาน “ไมนอยกวา 4 เท่ียว” กอนการนําเสนอจริง โดยเนนการนําเสนอ
ผลงานอยางม่ันใจ และการควบคุมเวลาใหไดดีท่ีสุด คือ หามเกินเวลาเด็ดขาด และเหลือเวลาประมาณ 15 
วินาที) ผูนําเสนอผลงานวิจัย ยังจะไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนๆ ดวยแนวทางของ Knowledge Sharing: KS 
อยางมีความสุข เนื่องจากการนําเสนอผลงานในการฝกอบรมนี้ ใชแนวคิดเชิงบวก คือ การชื่นชมยินดี ให
กําลังใจแกผูนําเสนอ ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกทุกๆคน ไมมีการตําหนิผูนําเสนอผลงานเลย และถา
จัดใหมีรางวัล Popular vote จากผูเขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัยดวย จะชวยใหเกิดสีสันและการมีสวนรวม
จากประชาคมผูเขารวมในกระบวนการ KM คร้ังนี้ อยางกวางขวาง 
 การบาน คือ ใหแตละทีม ไปจัดทํา “ผลงานวิจัย ฉบับลงตีพิมพในวารสาร” ประมาณ 5-15 หนา โดย 
ความชวยเหลือของทีมงานผูรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนางานประจําของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงมีผูทรง 
คุณวุฒิมาชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” เหลานี้ ใหเปนผลงานทางวิชาการท่ีดีและมีคุณคายิ่งๆข้ึน 
 3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ในการนําผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร ทุก 1-2 เดือน โดยทีมงาน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนางานประจําของหนวยงาน/องคการ เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสารให
มากๆ และกวางขวางข้ึนเร่ือยๆ โดยมีผูทรงคุณวุฒิ มาเปน Corresponding Author 

รวม ๙ ประเด็น       นํ้าหนัก  ๑๐ สวน      =                 ๑๐๐ คะแนน 
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 4. จัดฝกอบรมการทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการ “รอบตอไป” โดยใหผูผานการฝกอบรม
ในรอบแรกๆ มาเปน Resource person เพื่อพัฒนาไปเปน “ครู ข.” ซ่ึงจะเปนผูนําในการพัฒนาการทํางาน
ประจําใหเปนผลงานทางวิชาการของหนวยงาน/องคการของเรา ตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 5. จัดทําหนังสือ “รวบรวมผลงานทางวิชาการ” ของหนวยงาน อยางนอยปละ 1 เลม ตลอดไป 
สรุป 
 การทํางานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการนั้น เปนหนึ่งในคําของตอบของหนวยงาน/องคการ ท่ี
มุงสูการเปน “หนวยงาน/องคการ คุณภาพ” อยางยั่งยืน เปนกิจกรรมหลักท่ีสําคัญยิ่ง ของทุกๆหนวยงาน/
องคการ โดยมุงเนนใหทุกคนท่ีปฏิบัติงาน สรางสรรคผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผลงานวิจัย 
R2R แท” ในทุกๆงานท่ีแตละคนทํา กอใหเกิดการพัฒนาคน การพัฒนางาน การพัฒนาหนวยงาน/องคการ
และ การพัฒนาวิชาการ ไปพรอมๆกัน นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยสวนรวม จึงขอสรุป
ใจความท้ังหมด ดวยภาพนี้ 
 

R&DR&D HRDHRD

Learning Organization : LOLearning Organization : LO

CQI

KM

 
 

ส่ิงสําคัญท่ีเปนเปาหมายสูงสุด คือ การทําใหเกิด CQI: Continuous Quality Improvement ดวยกระบวนการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ อยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยใช KM: Knowledge Management แท เปนกระบวนการ
หลักในการขับเคล่ือน กอใหเกิด R2R2R (Routine to Research to Routine) คือ การทําใหการทํางานประจํา
ท้ังหลายเปนผลงานวิจัย แลวนําผลวิจัยท่ีไดไปพัฒนางานประจํานั้นใหดียิ่งๆข้ึน เปนวงจรที่ไมรูจบ มุงสู  

R2E (Routine to Excellence) คือ การเปน The Best of The World ตลอดไป 
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ผูนําเสนอ : โฉมยงค  จิตสัตย
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

สถานีอนามัยบานหนองเกียบ สสอ.เมืองบรุีรัมย

การพัฒนารูปแบบบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสา

และภาวะผูนํา

A MODEL DEVELOPMENT OF PAP-SMEAR 
SCREENING TEST BY HUMANIZE HEALTH CARE 

การพัฒนารูปแบบบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสา

และภาวะผูนํา

A MODEL DEVELOPMENT OF PAP-SMEAR 
SCREENING TEST BY HUMANIZE HEALTH CARE SCREENING TEST BY HUMANIZE HEALTH CARE 

AND LEADERSHIP

โดย
โฉมยงค  จิตสัตย และ คณะ 

สถานีอนามัยบานหนองเกียบ สสอ.เมืองบุรีรัมย 

SCREENING TEST BY HUMANIZE HEALTH CARE 
AND LEADERSHIP

โดย
โฉมยงค  จิตสัตย และ คณะ 

สถานีอนามัยบานหนองเกียบ สสอ.เมืองบุรีรัมย 

ความเปนมาและความสําคัญความเปนมาและความสําคัญ
1. โรคมะเร็ง กอใหเกิดการสูญเสีย และสิ้นเปลืองคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล เปนจํานวนมาก ท่ัวโลก

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

2. มะเร็งปากมดลูก พบเปนอันดับ 3 ของมะเร็งทุกประเภท แตเปน
อันดับ 1 ของสตรีไทย และ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

1. โรคมะเร็ง กอใหเกิดการสูญเสีย และสิ้นเปลืองคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล เปนจํานวนมาก ท่ัวโลก

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

2. มะเร็งปากมดลูก พบเปนอันดับ 3 ของมะเร็งทุกประเภท แตเปน
อันดับ 1 ของสตรีไทย และ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

3. ในป 2549 สอ.บานหนองเกียบ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย มีอัตราการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เพียงรอยละ 60.32 ป 2550 พบมะเร็งระยะลุกลาม 1 ราย ซึ่ง
เสียชีวิตในเวลาตอมา

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

4. ในการลดอุบัติการณและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกน้ัน 
ตองมีการตรวจคัดกรองใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุ 30-
65 ปใหมากท่ีสุด โดยตองทําซ้ําทุก 5 ป

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

3. ในป 2549 สอ.บานหนองเกียบ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย มีอัตราการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เพียงรอยละ 60.32 ป 2550 พบมะเร็งระยะลุกลาม 1 ราย ซึ่ง
เสียชีวิตในเวลาตอมา

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

4. ในการลดอุบัติการณและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกน้ัน 
ตองมีการตรวจคัดกรองใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุ 30-
65 ปใหมากท่ีสุด โดยตองทําซ้ําทุก 5 ป

(เอกสารอางอิง)……................................, ......................, ......................, ......................

วัตถุประสงควัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบบริการตรวจคัดกรองมะเรง็เพื่อพัฒนารูปแบบบริการตรวจคัดกรองมะเรง็

ปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา
ของ อสม.และสตรีกลุมเปาหมาย 

โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยู

ปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา
ของ อสม.และสตรีกลุมเปาหมาย 

โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยู

Research Design
   เปนวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง

(Experimental Development Research) 
แบบกลุมเดียว วัดกอน-หลัง การทดลอง

ดวยการพัฒนารูปแบบใหม
ท่ีไดนําหลกัวิชาการท่ีเก่ียวของมาประยุกตแบบ

ส ส ั

Research Design
   เปนวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง

(Experimental Development Research) 
แบบกลุมเดียว วัดกอน-หลัง การทดลอง

ดวยการพัฒนารูปแบบใหม
ท่ีไดนําหลกัวิชาการท่ีเก่ียวของมาประยุกตแบบ

ส ส ัผสมผสานกัน
โดยใชงาน พ้ืนท่ี และ กลุมเปาหมาย เปนศูนยกลาง 

ดวยทรัพยากรเทาท่ีมีอยู

 นํารูปแบบทีพั่ฒนาขึ้นไปดําเนินการ
ท่ีสถานีอนามัยบานหนองเกียบ 
 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

ระหวางวันท่ี 10 มกราคม 2550 ถึง 9 มกราคม 2551
รวมระยะเวลา 1 ป

ผสมผสานกัน
โดยใชงาน พ้ืนท่ี และ กลุมเปาหมาย เปนศูนยกลาง 

ดวยทรัพยากรเทาท่ีมีอยู

 นํารูปแบบทีพั่ฒนาขึ้นไปดําเนินการ
ท่ีสถานีอนามัยบานหนองเกียบ 
 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

ระหวางวันท่ี 10 มกราคม 2550 ถึง 9 มกราคม 2551
รวมระยะเวลา 1 ป

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ระหวาง
 ั ั ํ ป ใ 

ระหวาง
 ั ั ํ ป ใ กอน กับ หลัง การนํารปูแบบใหม

ไปดําเนินการ
โดยใชคาสถิติพรรณา และ 

คาสถิติไคสแควร ที่ระดับแอลฟา = 0.05

กอน กับ หลัง การนํารปูแบบใหม
ไปดําเนินการ

โดยใชคาสถิติพรรณา และ 
คาสถิติไคสแควร ที่ระดับแอลฟา = 0.05
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ประชากร และ กลุมตัวอยางประชากร และ กลุมตัวอยาง
ประชากร 

คือ สตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ป 
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549

ประชากร 
คือ สตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ป 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549

ใชประชากรทั้งหมด 
 ตามฐานขอมูลประชากรจากโปรแกรม Pap Registry 

2006 สสจ.บร. 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสอ.บานหนองเกียบ ต.

สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน  203  คน

ใชประชากรทั้งหมด 
 ตามฐานขอมูลประชากรจากโปรแกรม Pap Registry 

2006 สสจ.บร. 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสอ.บานหนองเกียบ ต.

สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน  203  คน

การสรรหาบุคคลมาเปนแกนนําการสรรหาบุคคลมาเปนแกนนํา
ดําเนินการโดยใชเวทีประชาคม

คัดเลือกแกนนําเครือขาย
ดําเนินการโดยใชเวทีประชาคม

คัดเลือกแกนนําเครือขาย
และ

รับสมัครจิตอาสา
 หมูบานละ 2 คน รวม 24 คน 
จาก อสม. และ กลุมเปาหมาย 

ท่ีมีภาวะผูนํา 

และ
รับสมัครจิตอาสา

 หมูบานละ 2 คน รวม 24 คน 
จาก อสม. และ กลุมเปาหมาย 

ท่ีมีภาวะผูนํา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   1. รูปแบบใหมของการดําเนินงานคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนําท่ี

ผวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีการปรับปรงใหเหมาะสมเปน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   1. รูปแบบใหมของการดําเนินงานคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนําท่ี

ผวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีการปรับปรงใหเหมาะสมเปนผูวจยพฒนาขน โดยมการปรบปรุงใหเหมาะสมเปน
ระยะๆ ดวยการนําไปปฏิบัติจริง 
ณ สถานีอนามัยบานหนองเกียบ 

    2. แบบคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด   
ของกระทรวงสาธารณสุข

ผูวจยพฒนาขน โดยมการปรบปรุงใหเหมาะสมเปน
ระยะๆ ดวยการนําไปปฏิบัติจริง 
ณ สถานีอนามัยบานหนองเกียบ 

    2. แบบคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด   
ของกระทรวงสาธารณสุข

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ตอ)

   3  แบบบันทึกเหตการณ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ตอ)

   3  แบบบันทึกเหตการณ    3. แบบบนทกเหตุการณ 
    4. กลองถายรูป

   3. แบบบนทกเหตุการณ 
    4. กลองถายรูป

ขั้นตอน และ วิธีการ
ในการสรางและพัฒนารูปแบบใหม 

ขั้นตอน และ วิธีการ
ในการสรางและพัฒนารูปแบบใหม 

สรุปไดเปน 4 ข้ันตอน สรุปไดเปน 4 ข้ันตอน 
คือ

1. วิเคราะหรูปแบบเดิม ในการดําเนินงาน
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมกับแกนนํา

เครือขายในชุมชน เพื่อหาจุดหรือประเด็นที่ตอง
ปรับปรุงแกไข

คือ
1. วิเคราะหรูปแบบเดิม ในการดําเนินงาน
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมกับแกนนํา

เครือขายในชุมชน เพื่อหาจุดหรือประเด็นที่ตอง
ปรับปรุงแกไข

2. กําหนดรูปแบบใหมเบ้ืองตน รวมกับผูที่
เก่ียวของกับการดําเนินงาน และแกนนําเครือขายใน

ชุมชน มีการปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดสภาพปญหา
3. นํารูปแบบใหมเบ้ืองตน ท่ีพัฒนาขึ้น 
ไปดําเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลเปน

2. กําหนดรูปแบบใหมเบ้ืองตน รวมกับผูที่
เก่ียวของกับการดําเนินงาน และแกนนําเครือขายใน

ชุมชน มีการปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดสภาพปญหา
3. นํารูปแบบใหมเบ้ืองตน ท่ีพัฒนาขึ้น 
ไปดําเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลเปน
ระยะๆ แลวนําผลที่ได มาปรับปรุงรูปแบบ กระบวนงาน 

และวิธีปฏิบัติ ใหเหมาะสมย่ิงๆขึ้น
4. เม่ือไดดําเนินงานมาครบ 12 เดือน นําผลการ

ดําเนินงานทั้งหลายตั้งแตเริ่มตน มาวิเคราะห และสรุป
เปน “รูปแบบสุดทาย” ของการวิจัยครั้งนี้

ระยะๆ แลวนําผลที่ได มาปรับปรุงรูปแบบ กระบวนงาน 
และวิธีปฏิบัติ ใหเหมาะสมย่ิงๆขึ้น

4. เม่ือไดดําเนินงานมาครบ 12 เดือน นําผลการ
ดําเนินงานทั้งหลายตั้งแตเริ่มตน มาวิเคราะห และสรุป
เปน “รูปแบบสุดทาย” ของการวิจัยครั้งนี้
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ผลการวิจัยผลการวิจัยผลการวจยผลการวจย
1. รูปแบบใหม  

ของการดําเนินงานบริการตรวจ
1. รูปแบบใหม  

ของการดําเนินงานบริการตรวจของการดาเนนงานบรการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ของการดาเนนงานบรการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2. การเตรียมพรอมกอนออกใหบริการแตละครัง้

3. การตอนรับผูมารับบริการอยางประทับใจตั้งแตแรก

4 การใหบริการตรวจคัดกรองตามข้ันตอนที่กําหนดไว

ผูรับบริการมาถึง

1. การเตรียมพรอมกอนการดําเนินงาน1. การเตรียมพรอมกอนการดําเนินงาน

4. การใหบรการตรวจคดกรองตามขนตอนทกาหนดไว

5. การใหบริการสงผูรับบริการกลับบาน

6. การสรุปผลการใหบรกิาร

7. การใหบริการติดตามผูรับบริการที่ไมมาตรวจ

ผูรับบริการ
กลับออกไป

8. การประเมินผลการดําเนินงาน8. การประเมินผลการดําเนินงาน

1. การเตรียมพรอมกอนการดําเนินงาน1. การเตรียมพรอมกอนการดําเนินงาน

1.1 การเตรียมการสรรหาบุคคลมาเปนแกนนํา
1.2 การดําเนินการสรรหาบุคคลมาเปนแกนนํา

โดยใชเวทีประชาคม
1.3. การฝกอบรมแกนนํา

ในการแสดงบทบาทหลักการใหบริการ 7 กิจกรรม
 คือ

1.3.1 การใหคําแนะนํา ปรึกษา เชิญชวนสตรีกลุมเปาหมายรบับริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

1.3.2 การวางแผนลวงหนาในการดําเนนิงาน 
1.3.3 การประสานงานกับเจาหนาทีส่าธารณสุข 
1.3.4 การรับ-สงกลุมเปาหมายเขารับบริการ 

1.3.5 แจงผลการตรวจแกกลุมเปาหมาย 
1.3.6 การติดตาม/แจงญาติ กลุมเปาหมายที่ไปทาํงานตางจังหวัด 

1.3.7 การรวมเย่ียมบานพรอมเจาหนาที่

สิ่งท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิม 
ไดแก

สิ่งท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิม 
ไดแก

รูปแบบเดิม
1. เวลา
    1.1 ใชชวงส้ันๆเพียง 1 wk



รูปแบบเดิม
1. เวลา
    1.1 ใชชวงส้ันๆเพียง 1 wk



รูปแบบใหม
1. จัดการกับเวลาใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ
     1.1 ทําการตรวจคัดกรองกระจาย

้

รูปแบบใหม
1. จัดการกับเวลาใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ
     1.1 ทําการตรวจคัดกรองกระจาย

้    1.2 ระดมตรวจพรอมกัน
ทุกหมูบานคร้ังเดียว 

2. สถานท่ี
     2.1 สถานีอนามัย  

 

    1.2 ระดมตรวจพรอมกัน
ทุกหมูบานคร้ังเดียว 

2. สถานท่ี
     2.1 สถานีอนามัย  

 

ทั้งปปฏิทิน
      1.2 ทยอยทําทีละหมูใหไดมาก

ที่สุดในรอบนั้นๆ
2. สถานท่ี
      2.1 สถานีอนามัยบานหนองเกียบ
      2.2 บานผูรับบริการ(ผูพิการ)

ทั้งปปฏิทิน
      1.2 ทยอยทําทีละหมูใหไดมาก

ที่สุดในรอบนั้นๆ
2. สถานท่ี
      2.1 สถานีอนามัยบานหนองเกียบ
      2.2 บานผูรับบริการ(ผูพิการ)

ส่ิงท่ีมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม (ตอ)

3. บุคลากร
   3.1 ระดม จนท.จากสอ.อื่นมาชวย

3.2  ไมมีแกนนําเครือขาย

3. บุคลากร
   3.1 ระดม จนท.จากสอ.อื่นมาชวย

3.2  ไมมีแกนนําเครือขาย

3. บุคลากร
3.1 จนท.ประจําสอ.ตรวจเอง
3 2  มีแกนนําเครือขายมารวม

3. บุคลากร
3.1 จนท.ประจําสอ.ตรวจเอง
3 2  มีแกนนําเครือขายมารวม

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม

3.3 จนท.ออกใหความรู ผนวก
รวมงานอื่นๆไมเฉพาะเจาะจง 

4. บริการรับ-สง
   4.1 บริการรถยนตรับ-สงนัดรวม

เปนกลุม
4.2 เสียเวลาตองรอ

3.3 จนท.ออกใหความรู ผนวก
รวมงานอื่นๆไมเฉพาะเจาะจง 

4. บริการรับ-สง
   4.1 บริการรถยนตรับ-สงนัดรวม

เปนกลุม
4.2 เสียเวลาตองรอ

3.2  มแกนนาเครอขายมารวม
ดวย

4. บริการรับ-สง

4.1 แกนนําเครือขายใหบริการ
4.2 ไมตองรอนาน

3.2  มแกนนาเครอขายมารวม
ดวย

4. บริการรับ-สง

4.1 แกนนําเครือขายใหบริการ
4.2 ไมตองรอนาน
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2  ํ ิ2  ํ ิ2. ผลการดาเนนงาน2. ผลการดาเนนงาน
จํานวน รอยละ

หลังการนํารูปแบบใหม
ไปดําเนินการ

หลังการนํารูปแบบใหม
ไปดําเนินการ

1. สตรีกลุมเปาหมาย 203 100

2. มารับบริการ 147 81.66

3. ไดรับคําแนะนําแลวมารับบริการ 23 12.77

4. ไดรับคําแนะนําแตไปตรวจท่ีอ่ืน 10 5.55

รวม 180 88.66

เพ่ิมข้ึน
จาก

อัตราการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

p<0.001p<0.001

จาก
รอยละ 60.32 ในป 2549

มาเปน
รอยละ 88.67 ในป 2550

   สรุปไดวา
  รูปแบบใหมที่พัฒนาข้ึน 

เนนการเขามามีบทบาท การมีสวนรวม
ิ  ี  ํ ป

   สรุปไดวา
  รูปแบบใหมที่พัฒนาข้ึน 

เนนการเขามามีบทบาท การมีสวนรวม
ิ  ี  ํ ปของจิตอาสาและผูมีภาวะผูนําเปน

ตัวกระตุนการแสดงบทบาทการใหบริการ
 “ดีกวา”
รูปแบบเดิม

ของจิตอาสาและผูมีภาวะผูนําเปน
ตัวกระตุนการแสดงบทบาทการใหบริการ

 “ดีกวา”
รูปแบบเดิม

อภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบใหมทีไ่ดพัฒนาขึ้น

 เปนรูปแบบท่ีดีและเหมาะสมกับสถานีอนามัย 
ท่ีมีขอจํากัดดานบุคลากร และ มีภาระงานมาก

 เน่ืองจาก
ไดพัฒนาขึ้น

รูปแบบใหมทีไ่ดพัฒนาขึ้น
 เปนรูปแบบท่ีดีและเหมาะสมกับสถานีอนามัย 
ท่ีมีขอจํากัดดานบุคลากร และ มีภาระงานมาก

 เน่ืองจาก
ไดพัฒนาขึ้น

ดวยความรวมมือรวมใจกันเปนหน่ึงเดียว
ของผูนําและเครือขายท่ีเก่ียวของในชุมชน

มีการทํางานเปนทีมอยางจริงจัง
เปนท่ียอมรับจากทีมนิเทศงานระดับอําเภอ และ

มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง สามารถใหบริการไดท้ังป
ตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
กลุมเปาหมายไดพบปะเจาหนาท่ีมากขึ้น

เกิดความสะดวกในการใหบริการ และ การมารับบริการ 
ทําใหอัตราการรับบรกิารเพิ่มมากขึ้น

ดวยความรวมมือรวมใจกันเปนหน่ึงเดียว
ของผูนําและเครือขายท่ีเก่ียวของในชุมชน

มีการทํางานเปนทีมอยางจริงจัง
เปนท่ียอมรับจากทีมนิเทศงานระดับอําเภอ และ

มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง สามารถใหบริการไดท้ังป
ตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
กลุมเปาหมายไดพบปะเจาหนาท่ีมากขึ้น

เกิดความสะดวกในการใหบริการ และ การมารับบริการ 
ทําใหอัตราการรับบริการเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
ในการนําผลที่ได

ขอเสนอแนะ
ในการนําผลที่ไดในการนาผลทได
จากการวิจัย 
ไปใชประโยชน

ในการนาผลทได
จากการวิจัย 
ไปใชประโยชน
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สิ่งที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สิ่งที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
1. ไดรูปแบบใหม 

ของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิต
 ํ  ี่ ีป ิ ิ  

1. ไดรูปแบบใหม 
ของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิต

 ํ  ี่ ีป ิ ิ  อาสาและภาวะผูนา ทเหมาะสมและมประสทธภาพสูง 
2. ไดผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ดีขึ้น

ในกลุมเปาหมาย 
3. ไดขอมูล

4. ไดประสบการณ

อาสาและภาวะผูนา ทเหมาะสมและมประสทธภาพสูง 
2. ไดผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ดีขึ้น

ในกลุมเปาหมาย 
3. ไดขอมูล

4. ไดประสบการณ

ขอเสนอแนะ
 ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ
ท่ีไดดําเนินการในการวิจัยคร้ังน้ี

ไปเปนบทเรียนตัวอยาง

ขอเสนอแนะ
 ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ
ท่ีไดดําเนินการในการวิจัยคร้ังน้ี

ไปเปนบทเรียนตัวอยางไปเปนบทเรยนตวอยาง
ของการพัฒนาท่ีไมตองเพ่ิมทรัพยากร 

สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร งาน 
และ หนวยงาน ของตน ได
โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู 

ไปเปนบทเรยนตวอยาง
ของการพัฒนาท่ีไมตองเพ่ิมทรัพยากร 

สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร งาน 
และ หนวยงาน ของตน ได
โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู 

ขอเสนอแนะ
  1. สําหรับพืน้ที่วิจัย คือ สถานีอนามัยบาน
หนองเกียบ ต สะแกโพรง อ เมือง จ บรีรัมย 

ขอเสนอแนะ
  1. สําหรับพืน้ที่วิจัย คือ สถานีอนามัยบาน
หนองเกียบ ต สะแกโพรง อ เมือง จ บรีรัมย หนองเกยบ ต.สะแกโพรง อ.เมอง จ.บรุรมย 

    2. สําหรับ สสจ.บุรีรมัย 
    3. สําหรับกระทรวงสาธารณสุข

 4. สําหรับผูสนใจ 

หนองเกยบ ต.สะแกโพรง อ.เมอง จ.บรุรมย 
    2. สําหรับ สสจ.บุรีรมัย 

    3. สําหรับกระทรวงสาธารณสุข
 4. สําหรับผูสนใจ 

ขอเสนอแนะ
ในการทําวิจัยตอไป
ขอเสนอแนะ
ในการทําวิจัยตอไป

1. การทําวิจัยในเร่ืองเดิม
1.1 ควรพัฒนาใหครอบคลุมตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั้ง 5 ดาน

1. การทําวิจัยในเร่ืองเดิม
1.1 ควรพัฒนาใหครอบคลุมตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั้ง 5 ดาน

 คือ
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชใน  

     การปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ 
 และ ดานเศรษฐศาสตร (ความคุมคาของการดําเนินงาน) 

1.2 ควรทําวิจัยและพฒันาตอไป จนได “ตัวแบบ”
ของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา 

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และ ยั่งยืน

 คือ
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชใน  

     การปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ 
 และ ดานเศรษฐศาสตร (ความคุมคาของการดําเนินงาน) 

1.2 ควรทําวิจัยและพฒันาตอไป จนได “ตัวแบบ”
ของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา 

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และ ยั่งยืน

2. การทําวิจัยในเร่ืองใหม 2. การทําวิจัยในเร่ืองใหม 
ควรประยุกตแนวทาง และ วิธีการ 

ที่ไดดําเนินการไปในการวิจัยในคร้ังน้ี
ไปใชในงานอื่นๆ

โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกดิประโยชน

ควรประยุกตแนวทาง และ วิธีการ 
ที่ไดดําเนินการไปในการวิจัยในคร้ังน้ี

ไปใชในงานอื่นๆ
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกดิประโยชนโดยมเปาหมายเพอใหเกดประโยชน
อยางกวางขวางและคุมคาย่ิงๆขึ้น 
ดวยหลักการ แนวคิด และ วิธีการ

ของ
การทํางานประจําสูผลงานวิจัย

 (Routine to Research : R2R)
เพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง ม่ันคง และ ย่ังยืน

โดยมเปาหมายเพอใหเกดประโยชน
อยางกวางขวางและคุมคาย่ิงๆขึ้น 
ดวยหลักการ แนวคิด และ วิธีการ

ของ
การทํางานประจําสูผลงานวิจัย

 (Routine to Research : R2R)
เพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง ม่ันคง และ ย่ังยืน

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ 

นายแพทย สสจ. บุรีรัมย
นพ.....................

คณาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ 
นายแพทย สสจ. บุรีรัมย
นพ.....................

คณาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวทยาลยมหดล

สาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย 
นายทวีศักด์ิ ปรัชญพฤทธิ์  

นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.บร.
นายประเสริฐ เก็มประโคน

คณะเจาหนาท่ี สถานีอนามัยบานหนองเกียบ
และ ประชาชนกลุมเปาหมายทุกทาน

  ท่ีไดใหโอกาสและใหการสนับสนุนในการทําวิจัย

มหาวทยาลยมหดล
สาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย 
นายทวีศักด์ิ ปรัชญพฤทธิ์  

นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.บร.
นายประเสริฐ เก็มประโคน

คณะเจาหนาท่ี สถานีอนามัยบานหนองเกียบ
และ ประชาชนกลุมเปาหมายทุกทาน

  ท่ีไดใหโอกาสและใหการสนับสนุนในการทําวิจัย



ตัวอยางการนําเสนอผลงาน R2R
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ขอขอบคุณขอขอบคุณ
จากผวิจัยมือใหมจากผวิจัยมือใหมจากผูวจยมอใหม
โฉมยงค จิตสัตย
สสจ.บุรีรัมย

จากผูวจยมอใหม
โฉมยงค จิตสัตย
สสจ.บุรีรัมย

ขอคําช้ีแนะ
จากทานอาจารย
ขอคําช้ีแนะ

จากทานอาจารยจากทานอาจารย
และ

ทานผูทรงคุณวุฒิ

จากทานอาจารย
และ

ทานผูทรงคุณวุฒิ

ขอคําวิจารย
ช้ีแนะ

ั

ขอคําวิจารย
ช้ีแนะ

ัและ ซักถาม
จากทานทั้งหลาย
และ ซักถาม

จากทานทั้งหลาย
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คําแนะนํา ในการเตรียมตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําวิจัย R2R แท และ ด ี
คร้ังท่ี ๑ 

**************************************************************************************** 

 ในการจดัฝกอบรมการเขียนผลงานประจําใหเปนผลงานทางวิชาการแบบ R2R แนวใหม ซ่ึงขอ
เสนอเปน "การทําวิจัย R2R แท และ ดี” ใชเวลาในคร้ังแรกเพยีง 1 วนันั้น เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop Training) ในการ “เขียน” ผลงานวิจยัเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคการ จาก
งานที่ทําเสร็จแลว โดยคัดเลือก “ทีมงาน” ของหนวยงานท่ีมีผลงานในการพัฒนางานของตนท่ีชัดเจน
ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน หนวยงานละ 2-3 คน มารวมมือรวมใจกันเขียน อยาง
จริงจัง มีความสุข และภาคภมิูใจ 
 ส่ิงท่ีขอแนะนําใหผูเขาอบรมเตรียมมา เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู อาจเปนส่ิงตอไปนี ้
 1. ผลงานเดน ท่ีทีมผูเขาอบรมไดทํามาเองกับมือ ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ผลงานนี้ เปนท่ีประจักษของหนวยงาน หรือ พื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน พวกเราท้ังหลาย ไดใหความ
ช่ืนชมและยอมรับวาเปนผลงานท่ีดีจริงๆ เชน ไดรับรางวัลในระดับตางๆ เปนตน หรือ  
 2. ผลการดาํเนินงาน CQI ในชวง 3-5 ปท่ีผานมาแลว ท่ีผูเขาอบรมและทีมงานเหน็วา “เยี่ยมมาก” 
พรอมผลการวัด “การเปล่ียนแปลง” ท่ีแสดงวาเกดิ Improvement ท่ีเปนตัวเลขชัดเจน เชน ลดเวลาเฉล่ีย 
จาก 35.14 ± 3.25 นาที เหลือเพียง 25.36 ± 3.18 นาที เปนตน หรือ  
 3. ผลการดําเนินงาน ของโครงการ ท่ีทีมผูเขาอบรมชอบ ภาคภูมิใจ และประทับใจ มากท่ีสุด ท่ีได
รวมกันพัฒนาในชวง 3-5 ป ท่ีผานมา พรอม “รายงานสรุปผลการดําเนินงาน” ท่ีละเอียดและครบถวนท่ีสุด
  

 ส่ิงท่ีจะไดรับจากการจัดฝกอบรมในระยะเวลาเพียง 1 วนันี้ คือ ผลสรุปประเด็นเนื้อหาสําคัญ 1 หนา 
ของผลงานวิจยั R2R ฉบับนี้ ดังแบบฟอรม: 
 

แบบฟอรมสรุปประเดน็เนื้อหาสําคัญ ของผลงานวิจัย R2R 
ชื่องานวิจัย ..................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อภาษา อังกฤษ. ............................................................................................................................................................................................ 

ชื่อผูวิจัย ......................................1 ................................1 ........................................2 และ .....................................................1 
ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 

 งาน .........................................................เปนงานท่ีสําคัญ คือ/เนื่องจาก ................................................. ................................... 
ปญหาท่ีพบในโลก คือ................................................................................................... ปญหาท่ีพบใน ประเทศไทย คือ.................................... 
........................................ ปญหาท่ีพบในภาค................. คอื..............................................ปญหาท่ีพบในจังหวัด.................... คือ....................... 
.................. ............ ปญหาท่ีพบใน อ.............. รพ............. สอ................ คือ...................................................................................................... 
วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1. ............................................................................................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................................................................................... 
  3. ...............................................................................................................................................................................................  
วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย  แบบทดลอง ดวยDesignการวิจัย....................... แบบไมทดลอง ดวยDesignการวิจัย.................................. 
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 ประชากร คือ ............................................................................................................................ จํานวน ..................................... 
 กลุมตัวอยาง จํานวน ........................ คัดเลือกโดย ....................................................................................................................... 
 Intervention ที่ใชในการทดลอง คอื...................................................................................................................................................และ/หรือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ม ี...... ชิ้น คือ ............................................................................................................................................................  
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ(ความตรง ความเท่ียง) ดาํเนินการ ดังน้ี ....................................................................................................  
 การเก็บขอมลูการวจิัย ดําเนินการ ดงัน้ี ............................................................................................................................................................ 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดําเนินการ ดังน้ี ....................................................................................................................................................  
  สถิติที่ใช คอื......................................................................................................................................................................................................... 
ผลการศึกษา/วิจัย 
 พบวา ...................................................................................เพิ่มขึ้น (p<0.05) ................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วจิัย ครั้งนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพื้นที่วิจัยและหนวยงานที่เก่ียวของ ควร..................................................................................................................................... 
  สําหรับการทําวิจัยตอไป ควร................................................................................................................................................................. 
 

 ดังตัวอยาง ๑. ๒. และ ๓. 

ตัวอยาง ๑. 

ชื่องานวิจัย การพฒันารูปแบบงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอ.หนองเกียบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ดวยวธิีจิตอาสาและภาวะผูนํา 
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung District, Burirum Province by Humanize Health Care and Leadership 

ชื่อผูวิจัย โฉมยงค จิตสัตย และคณะ 
ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
 งานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนงานท่ีสําคัญ เนื่องจากชวยในการลดความรุนแรงและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกของสตรี โดย
ตองมีการดําเนินงานใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุ 30-65 ปใหมากท่ีสุด ปญหาท่ีพบในโลก คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองตํ่าโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศท่ียังไมพัฒนา ปญหาท่ีพบในประเทศไทย คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองเพียงรอยละ......ปญหาท่ีพบในภาค ตอ.ฉน. คือ มีอัตราการ
ตรวจคัดกรองเฉล่ียเพียงรอยละ......ปญหาท่ีพบในจังหวัดบุรีรัมย คือ มีอัตราการตรวจคัดกรองเพียงรอยละ...... ปญหาท่ีพบในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ของสถานีอนามัยหนองเกียบ อําเภอเมือง คือ มีผลการคัดกรองในป งป. 2549 เพียงรอยละ 60.32 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึง
ไดพัฒนารูปแบบใหมของงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธจีิตอาสาและภาวะผูนํา แลวนาํรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ 
ระหวางวันที่ 10 มกราคม2550-9 มกราคม 2551  
วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1.เพื่อพัฒนารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่เหมาะสมกับสถานีอนามัยหนองเกียบ โดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู  
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้น ไปดําเนินการ 
 3.เพื่อพัฒนาคูมือการนํารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไปดําเนินการในสถานีอนามยัของกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย แบบทดลองดวยDesignการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง(Experimental Development Research)แบบกลุมเดียววัดกอน-หลัง  
 กลุมตัวอยาง คอื สตรีอายุ 30 35 40 45 50 55 60 และ 65 ป ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 รวมท้ังส้ิน 203 คน 
 Intervention ท่ีใชในการทดลอง คือ รูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธจีิตอาสาและภาวะผูนํา ที่ผูวิจยัพัฒนาขึน้ 
 เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัย มี 4 ชิ้น คือ รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แบบบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบบันทึกเหตุการณ และ กลอง
ถายรูป 
 การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ทีเ่ปนรูปแบบใหม ดําเนินการโดยการตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
คือ ผูเชีย่วชาญดานสาธารณสุข ผูเชีย่วชาญดานการพัฒนารูปแบบ และ ผูเชีย่วชาญดานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
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 การเก็บขอมลูการวจิัย คณะผูวิจยัเปนผูเก็บขอมูลเอง โดยเก็บเปน 3 ระยะ คอื กอนการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ระหวางการ
ดําเนินการตามรูปแบบใหม และ หลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ โดยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลทีเ่ก็บทุกรายการ 
กอนการสงใหศูนยขอมูลของการวิจัยเพื่อทําการวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดําเนินการโดยนําขอมลูที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนแลว ไปวเิคราะหดวยคอมพวิเตอร
ใชโปรแกรม Epi Info ver.6 และ การวเิคราะหเนือ้หา  
  สถิติท่ีใช จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสถิติไคสแควรที่ระดับแอลฟา=0.05 
ผลการศึกษา/วิจัย 
 พบวา รูปแบบใหม ประกอบดวย การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป อยางสอดคลองและตอเนื่อง เนนการวางระบบงานท่ีชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษรโดยใชผูรับบริการเปนศูนยกลาง จัดใหมีการเตรียมความพรอมของทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมในแตละ
คร้ัง จึงสามารถใหบริการไดทั้งปและตรงตามความตองการของผูรับบริการ กลุมเปาหมายไดพบปะเจาหนาท่ีมากขึ้น เกิดความสะดวกในการรับ
บริการ อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเปน 88.67%(p<0.001) รูปแบบใหมเนนการมีสวนรวมของ อสม.และกลุมเปาหมายท่ีไดรับ
การคัดเลือกในการเขามามีบทบาทในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน โดยใชภาวะผูนําและจิตอาสาเปนตัวกระตุนการแสดงบทบาท ดวย
การใหขอมูลขาวสาร 7 กิจกรรม คือ การใหคําแนะนํา ปรึกษา เชิญชวน สตรีกลุมเปาหมายใหมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; การ
วางแผนลวงหนาในการดําเนินงาน; การประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข; การรับ-สงกลุมเปาหมายเขารับบริการ; การแจงผลการตรวจแก
กลุมเปาหมาย; การติดตาม/แจงญาติ/กลุมเปาหมายท่ีไปทํางานตางจังหวัด; และการรวมเยี่ยมบานพรอมเจาหนาท่ี สรุปไดวา รูปแบบใหมที่ได
พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบท่ีดีและเหมาะสมกับสถานีอนามัย ที่มีขอจํากัดดานบุคลากรและมีภาระงานมาก เนื่องจากไดพัฒนาขึ้นจากความรวมมือ
รวมใจของผูที่เก่ียวของในลักษณะเครือขายท่ีครบถวนและมีประสิทธิภาพ อยางเหมาะสมกับวิถชีีวิตของประชาชนในแตละฤดูกาล มีการทํางาน
เปนทีมท่ีดี เปนทีย่อมรับจากทีมนิเทศงานระดับอําเภอ และมีวิวัฒนาการในการพัฒนามาอยางตอเนื่องนานกวา 5ป ดวยความเสียสละและความ
ทุมเทของ จนท.สถานีอนามัย; ไดจัดทําคูมือการนํารูปแบบใหมของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่พัฒนาขึ้นนี้ ไปดําเนินการในสถานี
อนามัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุสิ่งสําคัญและขอควรระวังในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน เนนการประยุกต/ขยาย
ผลโดยใชพื้นที่และกลุมเปาหมายเปนศนูยกลาง ดวยการพัฒนาแบบองครวมอยางตอเนื่องสูความยั่งยืนอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนสุขของ
ผูปวย ประชาชน และเกิดผลดีตอประเทศชาติ 
การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพื้นท่ีวิจัย ควรพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง จนเปนตัวแบบท่ีดีเยี่ยมระดับประเทศอยางยั่งยนื  
 สําหรับหนวยงานบริหารพื้นท่ีวิจัย คือ สสจ.บุรีรัมย ควรสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ตอยอด และขยายผล ใหทัว่ทั้งจังหวัด อยางรวดเร็ว 
มั่นคง และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้นไป ดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการ ของ KM ที่สมบูรณแบบ นําไปสูการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยนี้ และ
ผลงานวิชาการที่จะพัฒนาตอๆไป ทั้งในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ  
 สําหรับผูสนใจ ควรศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ จากคูมือการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ ใหเขาใจถองแท กอนนําไปประยกุตใน
บริบทของตน  
 สําหรับการทําวิจัยตอไป ควรทําวิจัยในเร่ืองน้ีตอไปตามแนวทางของ R2R ที่ดี ที่มีการวัดผลอยางครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ ดานปริมาณงาน 
ดานคุณภาพงาน ดานเวลาและแรงงานท่ีใช ดานความพงึพอใจของผูที่เก่ียวของ และ ดานเศรษฐศาสตรเก่ียวกับความคุมคาของการดําเนินงาน 
พรอมท้ังไดเสนอแนะใหขยายผลการทําวิจัยในลักษณะน้ีไปยังงานประจําอื่นๆ อยางกวางขวางและครอบคลุมทุกกลุมงาน/หนวยงาน ยิ่งๆขึ้น 
คําสําคัญ: มะเร็งปากมดลูก การทําวิจัยในงานประจํา จิตอาสา การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development, Experimental Development Research 
 

ตัวอยาง ๒. 

ชื่องานวิจัย การพฒันางานจัดเก็บรายได รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดวยการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากทุกหนวยบริการ ปงบประมาณ 2550-2551 
ชื่อภาษา อังกฤษ. A Development of Hospital Revenue in Chumporn-ketr-udomsak Hospital by Team Involvement, FY.2007-2008 

ชื่อผูวิจัย สุกัญญา พรหมสุวรรณ 1 ........................................2 ........................................2 ........................................2 ........................................2 
.....................................................1 และคณะ 

1หนวยงาน ศูนยจัดเก็บรายได ฝายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ สสจ.ชุมพร 
ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
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 งานจัดเก็บรายได เปนงานท่ีสําคัญของทุกโรงพยาบาล เนื่องจาก ทําหนาท่ีในการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากผูรับบริการและจาก
หนวยงานตางๆ ทําใหโรงพยาบาลมีเงินมาใชในกิจกรรมตางๆ ปญหาท่ีพบในโลก คือ การจัดเก็บรายไดไมครบถวนรอยละ....... - ........ โดยพบ
มากในประเทศที่กําลังพัฒนา ปญหาท่ีพบใน ประเทศไทย คือ การจัดเก็บรายไดลาชาและไมครบถวนรอยละ....... - ........ ปญหาท่ีพบในภาคใต
ตอนบน คือ การจัดเก็บรายไดลาชาและไมครบถวนรอยละ....... - ........ ปญหาท่ีพบในโรงพยาบาลจังหวัดชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คือ การจัดเก็บ
รายไดลาชาและไมครบถวนรอยละ 5.17  
วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบงานจัดเก็บรายได โดยนําหลักวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของมาประยุกตใหถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
พื้นที่วิจัย ดวยทรัพยากรเทาท่ีมีอยู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวางกอน กับ หลัง การทดลองนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ไปดําเนินการ 
วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย  แบบทดลอง ดวยDesignการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง(Experimental Development Research)แบบกลุมเดียววัดกอน-หลัง  
 กลุมตัวอยาง คอื ผูปวยในของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่จําหนาย ระหวาง 1ตุลาคม2549–30กันยายน2551 รวม 42,092 ราย 
 Intervention ท่ีใชในการทดลอง คือ รูปแบบงานจัดเก็บรายไดที่พัฒนาขึ้น 
 เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัย มี 7 ชิ้น คอื รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แบบบันทึกผลการสรุปผลการรักษาผูปวยใน แบบบันทึกผลการลงขอมูลใน
ระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล แบบบันทึกผลการเรียกเก็บรายได แบบบันทึกเหตุการณ แบบบันทึกการประชุมของทีมงาน และ แบบบันทึก
การประชุมของโรงพยาบาล 
 การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดําเนินการโดย การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ  
 การเก็บขอมลูการวจิัย ดําเนินการโดย คณะผูวิจยัเปนผูเก็บขอมูลเองท้ังหมด 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดาํเนินการ ดังน้ี นาํขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน แลวนําไปวเิคราะหดวย
คอมพิวเตอร ใชโปรแกรม Epi Info version 3.3.2 
  สถิติท่ีใช สถิติพรรณนาดวยจํานวน คารอยละ และสถิติอนุมานดวยคาสถิติไคสแควร ที่ระดับแอลฟา = 0.05 
ผลการศึกษา/วิจัย 
 พบวา หลังการทดลอง ความลาชาในการสรุปผลการรักษาผูปวยในลดลง (p<0.001) สามารถเรียกเก็บเงินไดมากขึ้นจาก 88,026,036.85 
บาท ในปงบประมาณ 2549 เปน 469,847,880.46 บาท ในปงบประมาณ 2551 หรือเพิ่มขึ้น 533.76% รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น เนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติจากทุกหนวยบริการ ดวยการตรวจสอบ เรงรัด ติดตามงาน อยางจริงจังและจริงใจอยางตอเนื่องของหัวหนางานและผูรับผิดชอบ 
ประกอบดวย 9 กิจกรรมหลักในแตละเดือน คือ 1.) หัวหนางานตรวจสอบขอมูลที่ยังไมไดเรียกเก็บ 2.) หัวหนางานประสานผูเก่ียวของ รวมกับ
เจาหนาท่ีศูนยจัดเก็บรายได 3.) หัวหนางานเรงรัดและติดตามผล 4.) หัวหนางานรับฟงปญหาจากผูปฏิบัติแลวนํามาปรับปรุงแกไขรวมกัน 5.) นํา
ปญหาท่ีแกดวยตนเองไมไดเสนอผูบริหาร 6.) จัดประชุมผูเก่ียวของเพื่อการแกปญหารวมกัน 7.) สรุป/แจงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของมติการ
ประชุม 8.) จัดเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเดือนที่ผานมา และ 9.) รายงานผูบริหารเพื่อการติดตามความกาวหนา  
 สรุปไดวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น เปนรูปแบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่วิจัย และ สามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก และ 
สามารถพัฒนาใหดียิ่งๆขึ้นได 
การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพื้นท่ีวิจัย ควรพฒันาตอไปอยางตอเนื่อง จนเปน The Best Practice ระดับประเทศอยางยั่งยืน  
 สําหรับหนวยงานบริหารพื้นท่ีวิจัย คือ กระทรวงสาธารณสุข ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพร ตอยอด และขยายผล ใหทัว่ท้ัง
ประเทศ อยางรวดเร็ว มั่นคง และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึน้ไป ดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการ ของการจัดการความรู (KM) ที่สมบูรณแบบ คือ 
เปน Knowledge Asset: KA ที่เปน Explicit Knowledge ที่มีคุณคา 
 สําหรับผูสนใจ ควรศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ที่ใชในการวิจัยนี้ ใหเขาใจถองแท กอนนําไปประยุกตในบริบทของตน 
    สําหรับการทําวิจัยตอไป ควรทําวิจยัตอไปอยางตอเนื่องและครอบคลุมรายละเอียดทุกๆดานอยางครบถวน จนเปนตัวอยางท่ีดีระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ตามแนวทางของ R2R ที่ดี และ ขยายผลไปยังงานประจําอืน่ๆ ทั้งของโรงพยาบาล และ
องคการอื่นๆ ทุกงาน 
คําสําคัญ: การเงิน รายได การพัฒนารูปแบบ การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง การทําวิจัยในงานประจํา 
Key words: Finance, Revenue, Model development, Experimental Development Research, R2R 
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ตัวอยาง ๓. 

ชื่องานวิจัย การพฒันารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือ MRSA ในหอผูปวยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ปงบประมาณ 2551 

ชื่อภาษา อังกฤษ. A Model Development of Nursing Care for MRSA Prevention & Control at Male Surgical Ward, Vichienburi Hospital,2008 
ชื่อผูวิจัย ชิดชนก ออนสา1 ปวีณา มาม่ัง ศิริวรรณ จันทรพยัคฆ 1 ........................................1 ........................................1 ........................................2 

........................................2 และคณะ 
1หนวยงาน กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวิเชยีรบุรี สสจ.เพชรบูรณ 

ความเปนมาและความสําคัญของงานและปญหาในการศึกษา/วิจัย 
 การปองกันและการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล เปนงานท่ีสําคัญยิ่ง โดยมุงเนนใหทั้งผูรับบริการและผูใหบริการปลอดภัยจาก
การติดเช้ือในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ยังเปนหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพหลัก ในยุทธศาสตรที่สําคัญของทุกๆ โรงพยาบาล และเปนงานท่ีกระทรวง
สาธารณสุขใหความสําคัญในการพัฒนา ปญหาหลักของการรักษาพยาบาลท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึน้ในโรงพยาบาล คือ การแพรกระจายเช้ือของเช้ือ
ดื้อยาซึ่งพบไดบอยมากทางคลินิก ทําใหชนิดของยาท่ีใชรักษาไดผลมีจํานวนนอยลง นอกจากนั้นยังเร่ิมพบแบคทีเรียดื้อยาที่กอโรคในชุมชน
เพิ่มขึ้นและแพรกระจายออกไป ทําใหการเลือกใชยาปฏิชีวนะเปลี่ยนแปลงไปจากยามาตรฐาน เชื้อแบคทีเรียที่ดือ้ยาที่พบบอยทางคลินิก ไดแก
เชื้อ MRSA กรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา รายงานวาในป 2538 มีผูติดเช้ือ MRSA ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 22% ของผูติดเช้ือ S.aureus 
ทั้งหมด และในป 2547 อัตราผูติดเช้ือสูงขึ้นเปน 63% จากขอมูลของกรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวมเชื้อตามแบบ
แผนความไวของเช้ือแบคทีเรีย จากโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปกวา 30 แหง ทั่วประเทศ ต้ังแตป 2543–2548 พบเช้ือ MRSA มีความ
ชุกรอยละ 30 ในป 2543 และเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 30–35 ในชวง 5 ป ปญหาท่ีพบในโรงพยาบาลวิเชยีรบุรี คือ พบการระบาดของเช้ือดื้อยา 
MRSA ในหอผูปวยศัลยกรรมชาย ที่เพิ่งเปดใหบริการเพียง 4 เดอืน โดยตรวจพบการติดเช้ือที่แผลผูปวย 4 ราย ในชวงเวลา 1 สัปดาห ซึ่งคิดเปน
รอยละ 40 ของผูปวยที่มารับบริการในหอผูปวยศัลยกรรมชายในชวงเดือนดงักลาว คณะผูวิจัยตระหนกัถึงความสําคัญของปญหาน้ี จึง
ต้ังใจท่ีจะพัฒนาการปองกันและควบคมุการแพรกระจายเช้ือนี้ เพื่อมุงหวังในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเปนตนแบบการดําเนินงานท่ี
เปนมาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องในการปฏิบัติระดับโรงพยาบาลตอไป 
วัตถุประสงคของการศึกษา/วิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบใหมการปฏิบัติการพยาบาล ในการปองกันและควบคมุการแพรกระจายของเช้ือ MRSA ในหอผูปวย
ศัลยกรรมชาย รพ.วิเชียรบุรี โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวางกอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ 
วิธีการศึกษา/วิจัย 
 แบบการวิจัย  แบบทดลอง ดวยDesignการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรูเดิม(Incremental R&D)แบบกลุมเดียววัดกอน-หลัง  
 กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทุกคนของหอผูปวยศัลยกรรมชาย รวม 7 คน และ ผูปวยทุกรายท่ีมารับบริการที่หอผูปวยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในชวง 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 จํานวน 1,178 คน 
 Intervention ท่ีใชในการทดลอง คือ รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเช้ือ MRSA ที่
พัฒนาขึ้น 
 เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัย ม ี 7 ชิ้น คอื รูปแบบที่พัฒนาขึ้น; แบบสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลและผูชวยเหลือคนไข 
เก่ียวกับ Standard precaution, Isolation precaution และ Aseptic technique; แบบสัมภาษณแบบมีคําถามท่ีแนนอน; แบบบันทึกสัญญาณชีพ; 
แบบบันทึกการพยาบาล; แบบรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ; และแบบรายงานการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นดําเนินการโดยการตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ  
 การเก็บขอมลูการวจิัย ดําเนินการโดย คณะผูวิจยัเปนผูเก็บขอมูลเองท้ังหมด 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดาํเนินการ ดังน้ี นาํขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน แลวนําไปวเิคราะหดวย
คอมพิวเตอร ใชโปรแกรม Epi Info version 3.3.2 
  สถิติท่ีใช สถิติพรรณนาดวยจํานวน คารอยละ และสถิติอนุมานดวยคาสถิติไคสแควร ที่ระดับแอลฟา=0.05 
ขั้นตอนและวิธกีาร ในการพัฒนารูปแบบใหม 
 1. วิเคราะหรูปแบบเดิม เพื่อหาจุดหรือประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขใหเปนรูปแบบใหม 
 2. ต้ังทีมพัฒนางานบริการพยาบาลในการปองกันและควบคมุการแพรกระจายของเช้ือ MRSA เพื่อใหเปนแกนหลักในการพัฒนา  
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 3. พัฒนารูปแบบใหมเบื้องตน  
 4. ประสานงานกับแพทยเจาของไข อายุรแพทยซึ่งเปนประธานและท่ีปรึกษางานIC หัวหนาหอผูปวย หัวหนางานจายกลาง และ
หัวหนางานชันสูตร ในการสุมเพาะเช้ือ 
 5. จัดใหมีการประชุมช้ีแจงผูเก่ียวของต้ังแตระยะเร่ิมแรก โดยหัวหนาพยาบาล หัวหนางานIC และหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย 
พรอมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามรูปแบบท่ีกําหนด ในการประชุมประจําเดือน 
 6. ลงมือปฏิบัติตามรูปแบบใหม และเมื่อไดดําเนินงานมาครบ 1 ป นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและสรุป เปน “รูปแบบสุดทาย” 
ของการวิจัยคร้ังน้ี 
 7. นําผลการดําเนินงานเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ IC, PCT เพื่อพิจารณากําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติระดับโรงพยาบาล 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบใหม ของการปฏิบัติการพยาบาล ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชือ้ MRSA ในภาพรวมประกอบดวย
รูปแบบใหมของการดําเนินงาน ใน 3 สถานการณ ดังน้ี  
  1.1 รูปแบบใหมของการดําเนินงานบริการพยาบาลทั่วไปตามหลักการและแนวทางของ UP 
  1.2 รูปแบบใหมของการดําเนินงาน ในกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง 
  1.3 รูปแบบใหมของการดําเนินงาน ในระยะมีการติดเช้ือ MRSA 
 ในแตละระยะ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 9 ขั้นตอน โดยใชผูรับบริการเปนศูนยกลาง ตามหลักการและแนวทางของ Universal 
Precaution: UP  
 2. อุบัติการณของการติดเช้ือ MRSA ลดลงจาก 2.40 ในป 2550 มาเปน 0.21 ในป 2551 (p<0.05) 
 สรุปไดวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือ MRSA ในหอผูปวยศัลยกรรมชาย ของโรงพยาบาล
วิเชียรบุรีไดจริง โดยในรอบ 1 ป ที่นํารูปแบบใหมมาดําเนินการไมพบวามีผูปวยติดเช้ือ MRSA รายใหม เกิดขึ้น จึงเปนรูปแบบท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่วิจัย และ สามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก  
การนําส่ิงท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ ไปใชประโยชน 
 สําหรับพื้นท่ีวิจัย ควรพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง จนเปน The Best Practice ระดับประเทศอยางยั่งยืน  
 สาํหรับหนวยงานบริหารพื้นท่ีวิจัย คือ กระทรวงสาธารณสุข ควรสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ตอยอด และขยายผล ใหทั่วทั้งประเทศ 
อยางรวดเร็ว มั่นคง และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้นไป ดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการ ของการจัดการความรู (KM) ที่สมบูรณแบบ คือ เปน 
Knowledge Asset: KA ที่เปน Explicit Knowledge ที่ด ี
 สําหรับผูสนใจ ควรศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ที่ใชในการวิจัยนี้ ใหเขาใจถองแท กอนนําไปประยุกตในบริบทของตน 
             สําหรับการทําวิจัยตอไป ควรทําวิจัยตอไปอยางตอเนือ่งและครอบคลุมรายละเอียดทุกๆดานอยางครบถวน จนเปนตัวอยางท่ีดี
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน ตามแนวทางของ R2R ที่ดี และ ขยายผลไปยังงานประจําอื่นๆของโรงพยาบาล 
ทั้งของกลุมงานการพยาบาล และกลุมงาน/หนวยงาน อื่นๆ ทุกงาน 
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ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 
 1. จัดทําบทคัดยอ ของผลงานวิจัยนี้ ไมเกนิ 1 หนา หรือ ประมาณ 250-300 คํา โดยมีเนื้อหาสําคัญ
ครบถวนตามหลักวิชาการ และความตองการ/ขอกําหนด ของคณะผูจดัใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีนั้น 
 บทคัดยอนี้ มีความสําคัญมาก เพราะจะชวยใหเรา “มีโอกาส” ท่ีจะไดไปนําเสนอผลงานวิจัย จงึ
ควรเนนการเขียนใหประทับใจผูจัด/ผูพจิารณาคัดเลือก อยางโดดเดน 
 2. เตรียมจัดทํา Slide power point เพื่อการ Present ผลงานวิจยั ประมาณ 25 slides สําหรับการ
นําเสนอ 8-10 นาที ใหมีเนือ้หาสําคัญครบถวนตามหลักวิชาการของการนําเสนอผลงานวิจยั มีความสวยงาม 
โดดเดน และสรางสรรค 
 3. เม่ือไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานวิจยั จึงดาํเนินการจัดทําส่ิงท่ีจะไปนําเสนอ (Slide 
power point หรือ Poster) นั้น อยางครบถวน พรอมท้ังฝกซอมหลายๆคร้ังจนชํานาญ (นําเสนอกับตนเอง 
นําเสนอกับเพือ่น นําเสนอเสมือนจริง และ นําเสนอเพื่อควบคุมเวลาจนเหลือประมาณ 15 วินาที) จนสามารถ
นําเสนอผลงานนั้นๆ ไดอยางม่ันใจ และประทับใจผูพิจารณาผลงานวิจยัดีเดนของงานนําเสนอผลการวิจยันั้น 
 4. จัดทํา Paper วิจัยเพื่อลงตีพิมพในวารสารวิจัย  
 

ตัวอยางบทคัดยอ ๑ 

การพัฒนารูปแบบงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอ.หนองเกียบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ดวยวิธีจิตอาสาและภาวะผูนํา 
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung District, Burirum Province by Humanize Health Care and 

Leadership 
โฉมยงค จิตสัตย และคณะ 

บทคัดยอ 
         งานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนงานท่ีสําคัญ เนื่องจากชวยในการลดความรุนแรงและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกของสตรี โดย
ตองมีการดําเนินงานใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุ 30-65 ปใหมากท่ีสุด สสจ.บุรีรัมย ไดกําหนดเปาหมายการตรวจคัดกรองไวที่รอยละ80 แต
สถานีอนามัยหนองเกียบ มีผลการตรวจคัดกรองเพียงรอยละ60.32 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดกอน-หลังน้ี เพื่อพฒันารูปแบบ
ใหม ของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมกับสถานีอนามัยหนองเกียบโดยใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยู   นํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไป
ทดลอง ในวันที1่0มกราคม2550-9มกราคม2551 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกอนกับหลังการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ 
และ พัฒนาคูมือการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยาง คือ สตรีอายุ 30 35 40 45 50 55 60 
และ 65 ป ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันที่1ธันวาคม2549 รวมทั้งส้ิน203คน รูปแบบเบื้องตนที่พัฒนาขึ้น ไดรับการตรวจสอบความตรงตามโครงสราง
และเน้ือหาจากผูเชีย่วชาญ 3 คน กอนนาํไปใช วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาและคาสถิติไคสแควรทีร่ะดับแอลฟา=0.05 ดวยโปรแกรม Epi Info ver.6 
และ การวเิคราะหเนื้อหา  พบวา รูปแบบใหม ประกอบดวย การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปอยางสอดคลองและตอเนื่อง เนนการวาง
ระบบงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยใชผูรับบริการเปนศูนยกลาง จัดใหมีการเตรียมความพรอมของทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ของแตละกิจกรรมในแตละคร้ัง อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิม่เปน88.67%(p<0.001) รูปแบบใหมเนนการมีสวนรวมของ อสม.
และตัวแทนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขามามีบทบาทในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของชุมชน โดยใชภาวะผูนําและจิตอาสาเปน
ตัวกระตุนการแสดงบทบาทดวยการใหขอมูลขาวสาร7กิจกรรม คือ การใหคําแนะนํา ปรึกษา เชิญชวน สตรีกลุมเปาหมายใหมารับบริการ; การ
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วางแผนลวงหนา; การประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข; การรับ-สงกลุมเปาหมาย; การแจงผลการตรวจ; การติดตาม/แจงญาติ/
กลุมเปาหมายท่ีไปทํางานตางจังหวัด; และการรวมเยี่ยมบานพรอมเจาหนาท่ี สรุปไดวา รูปแบบใหมที่ไดพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบท่ีดีและเหมาะสม
กับสถานีอนามัยทีม่ีขอจํากัดดานบุคลากรและมีภาระงานมาก เนื่องจากไดพฒันาขึ้นจากความรวมมือรวมใจของผูที่เก่ียวของในลักษณะเครือขาย
ที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพ ไดจัดทําคูมือการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นนี้ ไปดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุ
สิ่งสําคัญและขอควรระวังในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน ไดเสนอแนะใหพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องจนเปนตัวแบบท่ีดีเยี่ยม
ระดับประเทศ และควรสงเสริมสนับสนุนเผยแพรตอยอดและขยายผล ดวยกระบวนการจัดการความรู 
คําสําคัญ: มะเร็งปากมดลูก งานประจําสูงานวิจัย จิตอาสา การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development, Experimental Development Research 
 

ตัวอยางบทคัดยอ ๒ 

การพัฒนางานจัดเก็บรายได รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดวยการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากทุกหนวยบริการ ปงบประมาณ 2550-2551 
A Development of Hospital Revenue in Chumporn-ketr-udomsak Hospital by Team Involvement, FY.2007-2008 

สุกัญญา พรหมสุวรรณ และคณะ 
บทคัดยอ 
 งานจัดเก็บรายได เปนงานท่ีสําคัญของทุกโรงพยาบาล เนื่องจาก ทําหนาท่ีในการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากผูรับบริการและจาก
หนวยงานตางๆ ทําใหโรงพยาบาลมีเงินมาใชในกิจกรรมตางๆ ปญหาท่ีพบในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คือ การจัดเก็บรายไดลาชา และ
ไมครบถวนมากถึงรอยละ 5.17 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดกอน-หลังน้ี เพื่อพัฒนารูปแบบงานจัดเก็บรายได โดยนําหลักวิชาการ
ตางๆท่ีเก่ียวของมาประยุกตใหถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับพื้นที่วิจัย ดวยทรัพยากรเทาท่ีมีอยูเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ระหวางกอน กับ หลัง การทดลอง กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยในของโรงพยาบาลชุมพรฯ ที่จําหนายในชวง1ตุลาคม2549–30กันยายน2551 รวม
42,092ราย รูปแบบเบ้ืองตนที่พัฒนาขึน้ ไดรับการตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและเน้ือหาจากผูเชีย่วชาญ 3 คน กอนนําไปใช วเิคราะหขอมูล
เชิงพรรณาและคาสถิติไคสแควรที่ระดับแอลฟา=0.05 ดวยโปรแกรม Epi Info ver.3.3.2 และ การวิเคราะหเนือ้หา  พบวา หลังการทดลอง ความ
ลาชาในการสรุปผลการรักษาผูปวยในลดลง (p<0.001) สามารถเรียกเก็บเงินไดมากขึ้นจาก 88,026,036.85 บาท ในปงบประมาณ 2549 เปน 
469,847,880.46 บาท ในปงบประมาณ 2551 รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น เนนการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากทุกหนวยบริการ ดวยการตรวจสอบ เรงรัด 
ติดตามงาน อยางจริงจังและจริงใจอยางตอเนื่องของหัวหนางานและผูรับผิดชอบ ประกอบดวย9กิจกรรมหลักในแตละเดือน คือ 1.)หัวหนางาน
ตรวจสอบขอมูลที่ยังไมไดเรียกเก็บ 2.) หัวหนางานประสานผูเก่ียวของรวมกับเจาหนาท่ีศูนยจัดเก็บรายได 3.)หัวหนางานเรงรัดและติดตามผล 
4.)หัวหนางานรับฟงปญหาจากผูปฏิบัติแลวนํามาปรับปรุงแกไขรวมกัน 5.)นําปญหาท่ีแกดวยตนเองไมไดเสนอผูบริหาร 6.)จัดประชุม
ผูเก่ียวของเพื่อการแกปญหารวมกัน 7.)สรุป/แจงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของมติการประชุม 8.)จัดเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับเดือนที่ผานมา และ 9.)รายงานผูบริหารเพื่อการติดตามความกาวหนา สรุปไดวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น เปนรูปแบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับพื้นทีว่ิจัย และ สามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก ไดเสนอแนะใหพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องจนเปน The Best Practice ระดับประเทศ
อยางยั่งยืน และควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพร ตอยอด และขยายผล ดวยแนวคิด หลกัการ และวิธีการ ของการจัดการความรู ที่สมบูรณ
แบบ คือ เปน Explicit Knowledge ที่มีคุณคา 
คําสําคัญ: การเงิน รายได การพัฒนารูปแบบ การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง งานประจําสูงานวิจัย 
Key words: Finance, Revenue, Model development, Experimental Development Research, R2R 
 
 

ตัวอยางบทคัดยอ ๓ 

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือ MRSA ในหอผูปวยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ปงบประมาณ 2551 

 A Model Development of Nursing Care for MRSA Prevention & Control at Male Surgical Ward, Vichienburi Hospital,2008 
ชิดชนก ออนสา ปวีณา มาม่ัง ศิริวรรณ จันทรพยัคฆ และคณะ 

บทคัดยอ 
 การปองกันและการควบคุมการติดเช้ือ มุงเนนใหทั้งผูรับบริการและผูใหบริการปลอดภัยจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล เปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัดคุณภาพหลกัของทุกโรงพยาบาล ปญหาท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คอื การแพรกระจายของเช้ือดื้อยาซึ่งพบไดบอยมากทางคลินิก ใน
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สหรัฐอเมริการายงานวามีผูติดเช้ือ MRSA ในป 2547 สงูขึ้นเปน 63% ของผูติดเช้ือ S.aureus ทั้งหมด กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดรวบรวม
ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปท่ัวประเทศ ต้ังแตป 2543–2548 พบความชุกของเช้ือ MRSA รอยละ 30–35 โรงพยาบาลวิเชียร
บุรี พบการระบาดในหอผูปวยศัลยกรรมชาย ที่เพิ่งเปดใหบริการไดเพียง 4 เดือน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรูเดิมแบบกลุมเดียววัด
กอน-หลังน้ี เพื่อพัฒนารูปแบบใหมการปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ MRSA โดยใชทรัพยากรที่มีอยู 
และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกอนกับหลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยทกุรายท่ีมารับบริการท่ีหอผูปวย
ศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลวิเชยีรบุรี ในชวง1ตุลาคม2550–30กันยายน2551 จํานวน 1,178 คน เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย คอื รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
แบบสังเกตการปฏิบัติการพยาบาล แบบสัมภาษณ แบบบันทึกสัญญาณชีพ แบบบันทึกการพยาบาล แบบรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
และแบบรายงานการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล วิเคราะหขอมลูดวยคอมพิวเตอร ใชโปรแกรม Epi Info version 3.3.2 ดวยคาสถิติพรรณนา 
และคาสถิติไคสแควร ที่ระดับแอลฟา=0.05 พบวา รูปแบบใหมที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบน้ัน ในภาพรวมประกอบดวยรูปแบบของการ
ดําเนินงาน ใน 3 สถานการณ คือ รูปแบบใหมการดําเนินงานบริการพยาบาลท่ัวไปตามหลักการและแนวทางของUP รูปแบบใหมในกลุมท่ีมี
ความเส่ียงสูง และรูปแบบใหมในระยะมีการติดเช้ือMRSA ในแตละสถานการณ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 9 ขั้นตอน โดยใชผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง ตามหลักการและแนวทางของ UP หลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ อุบัติการณของการติดเช้ือMRSA ลดลงจาก2.40ในป2550 มา
เปน0.21 ในป2551(p<0.05) สรุปไดวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือMRSA ไดจริง โดยในรอบ1ปนี้ไม
พบวามีผูปวยติดเช้ือMRSAรายใหม เกิดขึ้นเลย จึงเปนรูปแบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่วิจัยและสามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก ได
เสนอแนะใหพัฒนาตอไปอยางตอเนือ่ง จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับประเทศอยางยั่งยืน ดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการ ของการจัดการความรู 
คําสําคัญ เชื้อดือ้ยา MRSA งานควบคุมการติดเช้ือ การพัฒนารูปแบบ งานประจําสูงานวิจัย การวจิัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรูเดิม  
Key words: Drug resistance organism, MRSA, Model development, Infectious control, R2R, Incremental R&D 
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