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คาํนําเม่ือพิมพค์รัง้แรก 
 

 หนังสือ การประยกุตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืน้ี 
จดัทาํขึน้เพือ่สนองภารกจิพเิศษ ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุสาํหรบับุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตาม
พระราชดาํร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการฝึกอบรมหลกัสตูร 
การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Continuous and Sustainable Working 
Improvement (CSWI) Program) ซึง่เป็นหลกัสตูรรว่ม ของ 10 หลกัสตูร ทีม่าฝึกอบรมในปี 
2014 น้ี 
 

  หนังสือเลม่น้ี พฒันาขึน้จากตาํราชุด “การบรหิารสูค่วามสาํเรจ็อยา่งยัง่ยนื” ทีเ่ป็น
ตาํราหลกั ของหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ และ หลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล ซึง่ประกอบดว้ย
ตาํรา 8 เลม่ คอื 
 เลม่ 1 หลกัการบรหิาร สูค่วามสาํเรจ็ อยา่งยัง่ยนื 
 เลม่ 2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 เลม่ 3 ดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน ของโรงพยาบาล 
 เลม่ 4 การวางระบบงาน 
 เลม่ 5 การสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน 
 เลม่ 6 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 เลม่ 7 การจดัทาํและนําเสนอผลงานวชิาการ 
  เลม่ 8 การจดัทาํวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์เพือ่พฒันางาน อยา่งต่อเน่ือง และ ยัง่ยนื 
 โดยมวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นสว่นหน่ึงขององคค์วามรูส้าํคญั ทีช่ว่ยใหผู้เ้ขา้ศกึษาอบรม 
มแีนวคดิ หลกัการ วธิกีาร และ แนวทางปฏบิตั ิ ทีช่ดัเจน ในการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในงานประจาํทีต่นทาํอยู ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถ
พฒันาตนเองสูก่ารเป็นนกัวจิยัดา้นการแกป้ญัหาของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ทีส่ามารถใช้
ทรพัยากรทัง้หลายทีม่อียูจ่าํกดั ไดอ้ยา่งคุม้คา่ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ 
มัน่คง และ ยัง่ยนื ของทัง้ตนเองและองคก์าร 
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 หนังสือเลม่น้ี เน้นปรชัญาการบรหิาร (Philosophy of Managing) และ การประยกุต์
หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกั เพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของการทาํวจิยัในงานประจาํ สูผ่ลงานวจิยัชัน้
เลศิ (Routine to Research to Excellence: R2R2E) ที ่Simplify ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการ
บรหิารและพฒันางานทุกงานของทุกหน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นลกัษณะใด ทีไ่หน ไดต้ลอดเวลา 
และทุกๆสถานการณ์ 
 
 ส่ิงท่ีปรากฏในหนงัสอืเลม่น้ี ยงัตอ้งพฒันาต่อไปอกีมาก หากผูอ้่านทีเ่คารพ พบเหน็
หรอืมขีอ้เสนอแนะประการใด ขอไดโ้ปรดสง่ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะดงักลา่ว ไปทีผู่เ้ขยีนได้
ตลอดเวลา คุณประโยชน์ใดๆทีเ่กดิขึน้จากการนําสว่นหน่ึงสว่นใดของหนงัสอืน้ีไปใช ้ขอมอบ
อานิสงคแ์ละผลบุญดงักลา่ว ใหก้บับรูพคณาจารยท์ัง้หลาย ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาการ
และความคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัผูเ้ขยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คณาจารยจ์ากคณะแพทยศาสตรศ์ริิ
ราชพยาบาล ผูป้ว่ยทุกคนทีเ่ป็น “อาจารย”์ ของแพทย ์และ นกัศกึษาทุกคนทีเ่ป็น “อาจารย”์ 
ของอาจารย ์ ขอใหป้ระสบแต่ความสขุ ความเจรญิยิง่ๆขึน้ และชว่ยกนัสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ให้
เกดิขึน้ในสงัคม เพือ่ใหป้ระชาชนทุกคน มคีุณภาพชวีติทีด่ยีิง่ๆ ขึน้ ตลอดไป 

 
 

นายแพทย ์สมชาติ  โตรกัษา 
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คาํนํา 
 

 หนังสือ การประยกุตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื น้ี 
ไดร้บัการจดัพมิพเ์ป็นครัง้ที ่ 2 เพือ่สนองภารกจิพเิศษ ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ สาํหรบับุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการ
ฝึกอบรมหลกัสตูร การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Continuous and Sustainable 
Working Improvement (CSWI) Program) ซึง่เป็นหลกัสตูรรว่ม ของทุกหลกัสตูร ทีม่า
ฝึกอบรมในโครงการฯ ในปี พ.ศ.2558 โดยใชเ้ป็นเอกสารพืน้ฐาน ในการเรยีนรู ้ซึง่เน้นการ
ประยกุตว์ชิาการทัง้หลายทีผู่เ้ขา้ฝึกอบรมไดร้บัการประสทิธิป์ระสาทจากคณาจารย ์ ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ในหลกัสตูรเฉพาะสาขา ไปใชใ้หเ้กดิคุณประโยชน์แก่ประชาชนและ
หน่วยงานทีผู่เ้ขา้ฝึกอบรมใหก้ารดแูลรบัผดิชอบ และเกดิการพฒันาต่อไปอยา่งต่อเน่ืองสู่
ความยัง่ยนื ดว้ยเทคนิค R&D for CSWI (Research and Development for Continuous 
and Sustainable Working Improvement) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางของ R2R (Routine to 
Research) ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ทีเ่น้นการนํา Research Methodology 
มาประยกุต/์ใช ้ ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานวจิยัทีม่คีุณคา่ต่อผูม้ารบับรกิาร ประชาชน 
และ ประเทศชาต ิ ดว้ยวธิกีารทีไ่มซ่บัซอ้น สามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินงาน และ การ
พฒันางาน ของทุกหน่วยงาน ไดต้ลอดเวลา ในทุกๆสถานการณ์ 
 R2R หรอื “งานประจาํ สู ่ งานวจิยั” น้ี กระทรวงสาธารณสขุ สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) 
สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) ไดก้าํหนดและระบุเป็นนโยบายและกจิกรรมสาํคญั ดว้ยการสง่เสรมิและใหก้าร
สนบัสนุน เพือ่ยกระดบัคุณภาพงานประจาํทัง้หลาย ใหด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยยดึประโยชน์
สขุของประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
 ศ.นพ.ประเวศ วะส ี ไดก้ลา่วไวใ้นการประชุม R2R ระดบัประเทศ ครัง้ที ่ 7 “R2R 
เครือ่งมอืเสรมิพลงัสรา้งสขุภาพสูส่ขุภาวะ” วา่ R2R เป็นเครือ่งมอืทีก่่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) ทัง้ระดบับุคคล ระดบัองคก์าร และ ระดบัสงัคม 
จงึเป็นเครือ่งมอืทีม่คีุณคา่ยิง่ต่อมนุษยชาต ิ
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  แต่การใชค้าํวา่ “งานประจาํ” ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ R2R เป็นงานธรรมดาๆทัว่ไป 
เป็นงานทีไ่มส่าํคญัมากนกั นกัวชิาการ/นกัวจิยั จาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัวชิาการ/
นกัวจิยั ในสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั จงึมกัจะนํา R2R ไปใชใ้นการพฒันางาน
ดา้น Back office ขององคก์าร เชน่ หน่วยงานในสาํนกังานคณบด/ีอธกิารบด ี ของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ฯลฯ เน่ืองจากนกัวชิาการ/นกัวจิยัเหลา่นัน้ มคีวามเชือ่และยดึมัน่ถอืมัน่
ใน Research Methodology ตามทีต่นไดป้ฏบิตัสิบืต่อๆกนัมา จงึมุง่ทาํวจิยัในงานทีว่งการ
ทางวชิาการของตนสนใจและใหค้วามสาํคญั ซึง่จะนําไปสูค่วามกา้วหน้าในตาํแหน่งทาง
วชิาการของตน โดยละเลยประโยชน์ทีผู่ร้บับรกิารและประชาชนจะไดร้บัจากผลการวจิยั 
 สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ซึง่เป็นองคก์รหลกัในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน และ พฒันางานวจิยัของชาต ิ ตระหนกัถงึคุณคา่และความสาํคญัของ R2R ที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิจงึปรบัปรงุคาํแปล R2R จาก “งานประจาํ
สูง่านวจิยั” มาเป็น “การพฒันา งานตามภารกิจหลกั สูง่านวจิยั” 
 
 ในการพมิพค์รัง้ที ่ 2 น้ี ไดป้รบัปรงุและเพิม่เตมิเน้ือหาใหช้ดัเจนมากขึน้ เน้นให้
บรรลุผล ตามพระประสงคข์องสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
ทีว่า่ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of 
mankind” ซึง่มหาวทิยาลยัมหดิลไดน้้อมนํามาเป็นปรชัญาของมหาวทิยาลยั 
 

 
นายแพทย ์สมชาติ  โตรกัษา 

11 มกราคม 2558 
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บทท่ี 1 
ปรชัญาการบริหาร 

(PHILOSOPHY OF MANAGING) 

 

หลกัปรชัญา (Principle of Philosophy) 
 ปรชัญา (Philosophy) เป็นคาํทีบ่ญัญตัขิึน้จากภาษากรกีโบราณของคาํวา่ 
Φιλοσοφία ฟีโลโซเฟีย ซึง่แยกได ้ เป็นคาํวา่ φιλεῖν (ฟีเลน) ทีแ่ปลวา่ "love" ใน
ภาษาองักฤษ และ σοφία (โซเฟีย) ทีแ่ปลวา่ "wisdom" เมีอ่นํามาผสมกนัเป็น Philosophy 
จงึหมายถงึ Love of wisdom คอื การแสวงหา“ปญัญา”ดว้ยความรกัและความตอ้งการที่
มุง่มัน่อยา่งแรงกลา้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้ีเ่ป็นความจรงิแทแ้น่นอนของสิง่ทีแ่สวงหานัน้ 
 พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์ เป็นผูบ้ญัญตัศิพัท ์ “ปรชัญา” เพือ่
อธบิายคาํ “Philosophy” ในภาษาองักฤษ โดยมรีากศพัทม์าจากภาษาสนัสกฤต 2 คาํ คอื ปรฺ 
ทีแ่ปลวา่ประเสรฐิ กบั ชฺญา ทีแ่ปลวา่รู ้นํามาผสมกนั แปลวา่ ความรูอ้นัประเสรฐิ คอื ความรู้
ทีเ่หนือกวา่ความรูท้ ัว่ไป ตามพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายของ
ปรชัญา วา่ วชิาวา่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละหลกัแหง่ความจรงิ ผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้นเรือ่งหน่ึง
เรือ่งใด มกัไดร้บัการขนานนามวา่ เป็น “นกัปราชญ”์ ในเรือ่งนัน้ 
 คาํวา่ ปรชัญา นัน้ มคีวามหมายได ้3 นยั คอื 
 นยัที ่1. หมายถงึ วชิาปรชัญา เป็นการศกึษา (The Study) เกีย่วกบัปรชัญา ของสิง่
หน่ึงสิง่ใด ซึง่เป็นนยั ทีใ่ชก้นัทัว่ไปในแวด-วงวชิาการ เมือ่มกีารพดูถงึ ปรชัญา 
 นยัที ่2. หมายถงึ ตวัปรชัญา (The Philosophy) เป็นขอ้คน้พบทีเ่ป็นความจรงิของ
สิง่หน่ึงสิง่ใด เป็นนยั ทีแ่วด-วงวชิาการ ตอ้งการรูเ้มือ่พดูถงึปรชัญาของสิง่หน่ึงสิง่ใด โดย
ตอ้งการรูส้ ิง่ทีเ่ป็น Reality ของสิง่นัน้ 
 นยัที ่3. หมายถงึ ขอ้ความหรอืคาํพดู ทีเ่ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ (Way of Life) 
ของบุคคล หรอืของกลุม่คน หรอืของชนเผา่ หรอืของชาตหิน่ึงชาตใิด  
 ขอขยายความ ของ 3 นยั เพิม่เตมิ ดงัน้ี 
 1. ปรชัญา ทีห่มายถงึ “วชิา” ทีว่า่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละความจรงิ ของสิง่หน่ึงสิง่
ใด โดยในการศกึษาเชงิปรชัญา (Philosophical study) ของสิง่หน่ึงสิง่ใดนัน้ แบ่ง



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  4 

องคป์ระกอบของการศกึษาออกเป็น 4 ดา้น หรอื 4 วชิายอ่ย คอื อภปิรชัญา ญาณวทิยา คุณ
วทิยา และ ตรรกวทิยา ของแต่ละปรชัญา ซึง่เป็นแนวคดิหลกั (Core Concept) ของปรชัญา
ตะวนัตก (Western Philosophy) ดงัน้ี 
  1.1 อภปิรชัญา (Metaphysics) หรอื ปรชัญาบรสิทุธิ ์ (Pure Philosophy) หรอื 
ปรชัญาธรรมชาต ิ(Natural Philosophy) 
    เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัความจรงิแทแ้น่นอน (The Reality) ของสิง่หน่ึงสิง่
ใด ถอืกนัวา่ เป็นปฐมบทหรอืจุดตัง้ตน้ของวชิาปรชัญา (First Philosophy) ซึง่จะเป็นพืน้ฐาน
และชว่ยรวมองคป์ระกอบทัง้ 4 ของวชิาปรชัญา ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว (Unity) 
  1.2 ญาณวทิยา (Epistemology) หรอื ทฤษฎคีวามรู ้(Theory of Knowledge) 
    เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัวธิกีาร (Methodologies) ในการคน้หาความจรงิแท้
แน่นอน และ การศกึษาเกีย่วกบัแหลง่ความรูท้ีจ่ะนําไปสูค่วามจรงิแทแ้น่นอนทีเ่ป็นความรู้
ข ัน้สงูสดุของสิง่นัน้ รวมทัง้การศกึษาเกีย่วกบัการรูว้า่ สิง่ทีค่น้หาและคน้พบนัน้ ถกูตอ้ง
หรอืไม ่อยา่งไร และ เพยีงใด 
  1.3 อฆัวทิยา หรอื คุณวทิยา (Axiology) 
     เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณคา่ (Values) ต่างๆ ของสิง่หน่ึงสิง่ใด จงึมชีือ่
เรยีกทัว่ไปวา่ ทฤษฎคีุณคา่ (Value Theory) แบง่ออกเป็น 2 ดา้น คอื 
   1.3.1 จรยิศาสตร ์ (Ethics) เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณคา่ทางดา้นคุณความ
ด-ีความชัว่ ของการประพฤตแิละการปฏบิตั ิ อยา่งหน่ึงอยา่งใด ในความจรงิทีค่น้พบ ทีม่ต่ีอ
มนุษย ์ ต่อสงัคม และ ต่อโลก ทัง้ในทนัท ี ในระยะสัน้ และ ในระยะยาว รวมทัง้เกณฑ ์
(Criterias) และ เครือ่งมอื (Instruments) ทีใ่ชใ้นการตดัสนิคุณคา่ของการกระทาํเหลา่นัน้ 
    จรยิธรรม เป็นความดงีามทางสงัคมมนุษย ์ ชว่ยจาํแนกแยกแยะวา่สิง่ไหน
ถกูและสิง่ไหนผดิ ทาํใหส้ามารถแยกสิง่ถกูจากสิง่ทีผ่ดิ แยกความดจีากความเลว มรีากศพัท์
มาจากคาํ 2 คาํ คอื จรยิ กบั ธรรม เมือ่แปลตามศพัท ์จรยิะ แปลวา่ ความประพฤต ิกริยิาที่
ควรประพฤต ิ สว่นคาํวา่ ธรรม แปลวา่ คุณความด ี คาํสัง่สอนในศาสนา หลกัปฏบิตัใินทาง
ศาสนา ความจรงิ ความยตุธิรรม ความถกูตอ้ง กฎเกณฑ ์ซึง่เมือ่มารวมกนั เป็น “จรยิธรรม” 
จงึแปลวา่ ความประพฤตทิีถ่กูตอ้ง เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีนสงัคม 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหค้วามหมาย จรยิธรรม วา่ ธรรมทีเ่ป็นขอ้
ประพฤตปิฏบิตั,ิ ศลีธรรม, กฎศลีธรรม  
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   1.3.2 สนุทรยีศาสตร ์ (Aesthetics) เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณคา่ทางดา้น
ศลิปะ (Art) คอื ความสวยงาม ทัง้ความสวยงามตามเนื้อแทค้อืตามธรรมชาตขิองสิง่นัน้ และ
ความสวยงามตามการปรงุแต่ง การสรรคส์รา้งขึน้ ของมนุษย ์ 
    ความสวยงาม คอื สถานภาพหรอืลกัษณะของสิง่ใดสิง่หน่ึงทีก่่อใหเ้กดิความ
เพลดิเพลนิ และความชืน่ชม ผา่นทางการเขา้ใจ การรบัรู ้และ อารมณ์ ของผูท้ีร่บัรูถ้งึความ
สมดุล สดัสว่น และ แรงดงึดดู ของสิง่นัน้ ซึง่อาจจะเป็นบุคคล สตัว ์ สิง่ของ สถานที ่
เหตุการณ์ ดนตร ี ชิน้งานศลิปะ ภาพวาด ภาพถ่าย การจดัดอกไม ้ การจดัสวน หรอื 
ความคดิ ฯลฯ สิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัความสวยงาม คอื ความน่าเกลยีดน่าชงั  
    สนุทรยีศาสตร ์ จงึเป็นวชิาทีว่า่ดว้ยความสวย ความงาม และความไพเราะ 
ทีส่ามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัของมนุษย ์ก่อใหเ้กดิความรูส้กึปิตยินิด ีอิม่เอมใจ พอใจ 
และชืน่ชมในสิง่ต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบ อาจจะเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นธรรมชาตเิอง หรอืเป็นสิง่ทีม่นุษย์
ผลติคดิคน้ขึน้โดยมจีุดประสงคใ์หเ้กดิสนุทรยีในอารมณ์ของผูร้บัรู ้
    สนุทรยีภาพ เป็นประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการไดส้มัผสักบัสิง่ทีม่คีวามสวย 
ความงาม และความไพเราะ แลว้ทาํใหเ้กดิอารมณ์สนุทรยี ์ คอื เกดิความปิตสิขุเพลดิเพลนิ 
ประสบการณ์สนุทรยีภาพม ี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรง ซึง่มผีลต่อการรบัรูคุ้ณคา่
สนุทรยีไ์ดม้ากทีส่ดุ และประสบการณ์รอง ซึง่เป็นประสบการณ์สว่นใหญ่ โดยเป็นผลงานที่
มนุษยส์รา้งขึน้ เน่ืองจากไมม่โีอกาสไดช้มหรอืสมัผสัของจรงิ 
 3. อฆัวทิยา หรอื คุณวทิยา (Axiology) 
   เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณคา่ (Values) ต่างๆ ของสิง่หน่ึงสิง่ใด จงึมชีือ่เรยีกทัว่ไป
วา่ ทฤษฎคีณุคา่ (Value Theory) แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื 
  3.1 จรยิศาสตร ์ (Ethics) เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณคา่ทางดา้นคุณความด-ี
ความชัว่ ของการประพฤตแิละการปฏบิตั ิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ทีม่ต่ีอมนุษย ์ต่อสงัคม และ ต่อ
โลก ทัง้ในทนัท ีในระยะสัน้ และ ในระยะยาว ในความจรงิทีค่น้พบ รวมทัง้เกณฑ ์(Criterias) 
และเครือ่งมอื (Instruments) ทีใ่ชใ้นการตดัสนิการกระทาํเหลา่นัน้ 
   จรยิธรรม เป็นความดงีามทางสงัคมมนุษย ์ ชว่ยจาํแนกแยกแยะวา่สิง่ไหนถกูและ
สิง่ไหนผดิ ทาํใหส้ามารถแยกสิง่ถกูจากสิง่ทีผ่ดิ แยกความดจีากความเลว มรีากศพัทม์าจาก
คาํ 2 คาํ คอื จรยิ กบั ธรรม แปลตามศพัท ์ จรยิะ แปลวา่ ความประพฤต ิ กริยิาทีค่วร
ประพฤต ิ คาํวา่ ธรรม แปลวา่ คุณความด ี คาํสัง่สอนในศาสนา หลกัปฏบิตัใินทางศาสนา 
ความจรงิ ความยตุธิรรม ความถกูตอ้ง กฎเกณฑ ์ เมือ่มารวมกนัเป็นจรยิธรรม จงึแปลวา่ 
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ความประพฤตทิีถ่กูตอ้ง เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีนสงัคม พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหค้วามหมาย จรยิธรรม วา่ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิ
ศลีธรรม กฎศลีธรรม ซึง่เป็นความดงีามของกลุม่คน 
 4. ตรรกวทิยา (Logics) 
  เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัระบบ กลไก และวธิกีาร (Systems, Mechanisms and 
Methods) ในการใชเ้หตุผลของมนุษย ์การโตแ้ยง้ (Critics) การบรรยาย (Descriptions) การ
อธบิาย (Explanations) การชีแ้จง (Clarification) การแปลความ (Interpretatios) การตอบ
ขอ้สงสยั (Making clear) การเพิม่ความเขา้ใจ (Elucidation) รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามและ
ขอ้โตแ้ยง้ ของบุคคลทัง้หลาย อยา่งมศีลิปะ ชดัเจน ครอบคลุม และสมเหตุสมผล ในสภาวะ
ของมนุษยท์ัว่ๆไป 
 ดงันัน้ ปรชัญาในความหมายของ “วชิา” ทีว่า่ดว้ยหลกัแหง่ความรูแ้ละความจรงิ ของสิง่
หน่ึงสิง่ใด จงึเป็นการศกึษาทีค่รอบคลุมความรูแ้ละความจรงิในทุกศาสตรแ์ละในทุกสาขา
ความรูข้องมนุษย ์ รวมทัง้ความรูแ้ละความจรงิในชวีติประจาํวนัของมนุษยด์ว้ย ผลจาก
การศกึษาของปรชัญาสามารถนําไปใชอ้า้งองิ (Reference) ได ้ 
 ผลการศึกษาของวิชาปรชัญา (Outcoming of Philosophy) 
 การศกึษาตามวชิาปรชัญาของสิง่หน่ึงสิง่ใด จะไดผ้ลการศกึษาคอืความรู ้ (Knowledge) 
จาํแนกเป็น 3 ลาํดบัขัน้ ตามหลกัของทฤษฎคีวามรู ้(Theory of Knowledge: TOK) ดงัน้ี  
 ขัน้ที ่1. ความรูข้ ัน้ตน้ (Initial Knowledge) ของสิง่นัน้ แสดงออกมาตามหลกัของ 
TOK คอื การจาํ (Remembering) การอธบิาย (Explanation) การแสดงความคดิรวบยอด 
(Comprehension) และ การนําไปปรบัใช ้(Application) ของแต่ละบุคคล หรอืของกลุม่บุคคล 
ทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน และ ครบถว้น 
 ขัน้ที ่2. ความรูข้ ัน้สงู (Advanced Knowledge) ของสิง่นัน้ แสดงออกมาดว้ยการ
วเิคราะห ์ (Analysis) การสงัเคราะห ์ (Synthesis) และ การประเมนิผล (Evaluation) ดา้น
คุณคา่และการนําไปใชป้ระโยชน์ 
 ขัน้ที ่3. ความรูข้ ัน้สงูสดุ (Ultimate Knowledge) เป็นความรูค้วามจรงิแทแ้น่นอน 
(Reality) ของสิง่นัน้ ทีเ่รยีกวา่ ปญัญา (Wisdom) เป็นความรูอ้นัประเสรฐิทีเ่หนือกวา่ความรู้
ทัว่ไป เป็นขอ้สรปุของความรูท้ีเ่หนือกวา่ทฤษฎ ี(Theory) คอื เป็นกฏ (Law) ทีเ่ป็นความจรงิ
แทแ้น่นอน (Reality) ของสิง่นัน้ 
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 2. ปรชัญา ทีห่มายถงึ ตวัปรชัญา (The Philosophy) เป็น “ความจรงิ” ของสิง่หน่ึงสิง่
ใด ทีเ่ป็นความจรงิแทแ้น่นอน จาํแนกเป็น 3 ระดบั คอื   
  2.1 ความมอียูจ่รงิ (Being) ของสิง่นัน้ ทีส่ามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัของ
มนุษย ์เป็นความจรงิทัว่ไป ของสิง่หน่ึงสิง่ใด 
  2.2 ความเป็นจรงิ (Fact) ของสิง่นัน้ ทีไ่ดผ้า่นการพสิจูน์ทราบ ทีม่ากกวา่การ
รบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัว่ไปของมนุษย ์ เชน่ การวเิคราะหใ์หท้ราบลกัษณะ องคป์ระกอบ 
และ ความเป็นมาเป็นไป ของสิง่นัน้ เป็นตน้ โดยมหีลกัฐานยนืยนัความจรงินัน้ ทีเ่ชือ่ถอืได ้
  2.3 ความจรงิแทแ้น่นอน (Reality) ของสิง่นัน้ ซึง่จะไมเ่ปลีย่นแปลง อาทเิชน่ สิง่
ทีไ่ดท้าํไปแลว้ ภาวะนิพพานทีเ่ป็นความดบัของทุกข ์เป็นตน้ 
 3. ปรชัญา ทีห่มายถงึ สิง่ทีเ่ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ (Core Value) ของมนุษย์
กลุม่หน่ึงกลุ่มใด ทีม่นุษยก์ลุม่นัน้ยดึถอืวา่เป็นความจรงิแทข้องกลุม่ตน อาทเิชน่ ปรชัญาจนี 
(Chinease Philosophy) ปรชัญากรกีโบราณ (Ancient Greek Philosophy) ปรชัญาอนิคา 
(Inca Philosophy) ปรชัญาชนพืน้เมอืงออสเตรเลยี (Aborigin Philosophy) ปรชัญาฝรัง่เศษ 
(French Philosophy) ปรชัญาเยอรมนั (German Philosophy) ปรชัญารสัเซยี (Russian 
Philosophy) ปรชัญาญีปุ่น่ (Japanese Philosophy) ปรชัญาไทย (Thai Philosophy) 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) ของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ฯลฯ เป็นตน้ 
 ความสาํคญัของวิชาปรชัญา 
  สรปุได ้5 ประการ คอื 
 1. วชิาปรชัญา เป็น “ศาสตรแ์หง่ศาสตรท์ัง้หลาย” หลกัการ วธิกีาร และ ผลลพัธ ์
ของปรชัญา จงึเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ของศาสตรท์ัง้หลาย ทัง้ศาสตรใ์นอดตี ในปจัจบุนั และ 
ในอนาคต 
 2. วชิาปรชัญา เป็นสิง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหอุ้ปนิสยัทีด่ขีองมนุษย ์ คอื 
อุปนิสยัแหง่ความเป็นนกัปรชัญาทีแ่สดงใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน คอื ความสงสยัใครรู่ท้ ีม่นุษย์
มต่ีอสรรพสิง่ในจกัรวาล มนุษยช์อบตัง้คาํถามเกีย่วกบักบัโลกและชวีติ ตลอดจนสรรพสิง่ที่
พบเหน็อยูร่อบๆตวัมาตัง้แต่เยาวว์ยั เดก็ๆโดยทัว่ไปมกัจะตัง้คาํถามต่อพอ่แมห่รอืผูด้แูล
เกีย่วกบัสิง่นัน้สิง่น้ีอยูต่ลอดเวลา วชิาปรชัญาจงีชว่ยนํามนุษยไ์ปสูก่ารรูค้วามจรงิของสิง่หน่ึง
สิง่ใดอยูเ่สมอ ซีง่เป็นรากฐานสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารพฒันาสิง่เหลา่นัน้ เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
ตรงจุด มัน่คง มปีระสทิธผิล และ มปีระสทิธภิาพ  
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 3. องคป์ระกอบของวชิาปรชัญา 9 กจิกรรมหลกันัน้ เป็นกระบวนการเรยีนรูข้อง
มนุษย ์ ชว่ยใหม้นุษยส์ามารถรูค้วามเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ นําไปสูก่ารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่
เหลา่นัน้ได ้และสามารถนําความรูน้ัน้ มาพฒันา ต่อยอด และ ขยายผล ต่อมาอยา่งต่อเน่ือง 
สิง่เหลา่น้ี ทาํใหม้นุษยอ์ยูร่อดมาจนถงึปจัจุบนั สามารถคดิคน้และพฒันาสิง่ใหม่ๆ  ใหเ้กดิมี
ขึน้ตลอดเวลา นําความเจรญิกา้วหน้ามาสูม่วลหมูม่นุษยชาตทิัง้ปวง 
 4. ผลผลติของวชิาปรชัญานัน้ เป็นความจรงิทีแ่ทแ้ละแน่นอนตามกาํลงัความคดิของ
มนุษยซ์ึง่เกดิขึน้จากอทิธพิลของธรรมชาตแิละสงัคมมนุษย ์ เพราะเหตุทีม่นุษยถ์กูแวดลอ้ม
อยูด่ว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและเหตุการณ์ทางสงัคม ประสบการณ์ในชวีติและความ
เป็นไปของสงัคม จงึมอีทิธพิลต่อความคดิของนกัปรชัญา ผลผลติของวชิาปรชัญาในแต่ละยคุ
สมยัจงึแสดงถงึความคดิและประสบการณ์ทีม่นุษยใ์นยคุนัน้มต่ีอโลก ชวีติ และ สงัคม 
 5. วชิาปรชัญา ชว่ยนําความคดิ ความใฝฝ่นั และจนิตนาการ ของมนุษยไ์ปก่อเกดิ
เป็นปญัญาทีม่คีุณคา่ ทัง้ต่อตวัมนุษยเ์อง ต่อสงัคม และต่อโลก ตลอดไป 
 นกัปรชัญาชัน้นําของโลก ไดใ้หท้ศันะต่อความหมายและความสาํคญัของ Philosophy 
ไวอ้ยา่งหลากหลาย น่าสนใจ และเป็นทีย่อมรบักนั อาทเิชน่ เพลโต (Plato) ใหท้ศันะวา่ 
“ปรชัญา มุง่ทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนิรนัดรแ์ละแก่นแทข้องสรรพสิง่”; อรสิโตเตลิ (Aristotle) วา่ 
“ปรชัญา เป็นศาสตรท์ีค่น้ควา้หาความจรงิของสิง่ทีอ่ยูใ่นตวัเอง”; คา้นท ์ (Immanuel Kant) 
วา่ “ปรชัญา คอื ศาสตรท์ีว่า่ดว้ยความรูแ้ละการสบืคน้หาความรู”้; สเปนเซอร ์ (Herbert 
Spencer) วา่ “ปรชัญาเป็นการรวบรวมความรูท้ีส่มบรูณ์”; วุน้ต ์ (Willhelm Wudndt) วา่ 
“ปรชัญาเป็นการรวบรวมความรูจ้ากวทิยาศาสตรส์าขาต่างๆ; กองต ์ (Auguste Come) วา่ 
“ปรชัญาเป็นศาสตรต์น้ตอของศาสตรท์ัง้ปวง” ฯลฯ 
 นกัปรชัญาเหลา่น้ี ไดใ้หค้วามหมายของปรชัญาไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั คอื Philosophy 
is the study of general and fundamental problems, such as those connected with 
reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Philosophy is: (a) 
the attempt to acquire wisdom (b) by rational means (c) about topics or things that 
do not seem amenable to empirical investigation. 
 สรปุไดว้า่ ปรชัญา เป็นกลุม่กจิกรรมของมนุษย ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาความรูแ้ละ
ความจรงิทัง้หลายของสิง่หน่ึงสิง่ใด อยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ ทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความรกั และ ความ
ปรารถนาด ี ต่อทุกสรรพสิง่ เป็นความตอ้งการจากหวัใจของผูแ้สวงหา เพือ่นําไปสูค่วามรูท้ี่
แทจ้รงิทีเ่รยีกวา่ “ปญัญา” ของสิง่นัน้ 
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 มนุษย ์ (Human being) ทุกคน ทุกเผา่พนัธุ ์ยอ่มมปีรชัญาของตนเอง ทีส่ ัง่สมและพอก
พนูพฒันาขึน้ในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมของตนและเผา่พนัธุ ์ ปรชัญานัน้ เกดิ
จากความสงสยัและใครท่ีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆทีอ่ยูร่อบๆตวั เพือ่นําไปแกป้ญัหาในการดาํรงชวีติ
ของตนในสงัคมมนุษยแ์ต่ละยคุแต่ละสมยั ขอ้สรปุของปรชัญานัน้ บางอยา่งยงัคงเป็นความ
จรงิทีย่อมรบักนัตลอดมาในทุกยคุทุกสมยั แต่บางอยา่งเป็นความจรงิทีย่อมรบักนัเฉพาะยคุ
สมยัเทา่นัน้ เมือ่ผา่นไปอกียคุสมยัหน่ึงกม็นีกัปรชัญาคนใหมค่ดิทฤษฎขีองตนขึน้มาหกัลา้ง 
ปรชัญานัน้กจ็ะเสือ่มความนิยมไป ประกอบกบัปรชัญาบางอยา่งยงัไมไ่ดข้อ้สรปุทีแ่น่นอน จงึ
ยงัจะตอ้งแสวงหาความจรงิทีแ่ทแ้ละแน่นอนยิง่ๆขึน้ ต่อไป 
 ปรชัญาการบริหาร (Philosophy of Managing) 
 จากการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารมานานกวา่ 30 ปี ขอสรปุ ตวั “ปรชัญาการบรหิาร” 
วา่ เป็น กระบวนการ ทีท่าํให ้“งาน” สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสงูยิง่ๆขึน้ 
 
ความหมายของการบริหาร (Definition of Managing) 
 จากปรชัญาการบรหิาร ทีว่า่ เป็น “กระบวนการ (Process)” คอื กลุม่กจิกรรมทีม่ารอ้ย
เรยีงกนัในการดาํเนินงาน (Working) อยา่งเป็นระเบยีบทีแ่น่นอน กระชบั ชดัเจน ดว้ย
แนวคดิเชงิระบบ (Systematic) ทีท่าํให ้ “งาน (Work)” ทีท่าํ สาํเรจ็ (Success) อยา่งมี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) สงูสดุ และสงูยิง่ๆขึน้ (Better) ในการน้ี มคีาํทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํ
ให ้“งาน” สาํเรจ็ อยู ่3 คาํ คอื การทาํงาน การจดัการ และ การบรหิาร 
 1. การทาํงาน (Working) เป็นกลุม่กจิกรรมทีถ่กูนํามารอ้ยเรยีงกนั ในการดาํเนินงาน 
ของผูป้ฏบิตัทิ ัง้หลาย (Worker) ทีท่าํให ้งานทีผู่น้ัน้ทาํ “สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุใน
ขณะทีท่าํนัน้ และ สงูกวา่เดมิ ทีเ่คยทาํไวแ้ลว้ 
 2. การจดัการ (Managing) เป็นกลุม่กจิกรรมทีม่าถกูนํารอ้ยเรยีงกนัในการดาํเนินงาน 
ของผูท้ีเ่ป็นหวัหน้า (Head/Chief) ของกลุม่ผูป้ฏบิตั ิ ทีท่าํให ้ “งาน”ทีก่ลุม่ผูป้ฏบิตันิัน้ทาํ 
“สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุในขณะทีท่าํนัน้ และ สงูกวา่ทีไ่ดเ้คยทาํไวใ้นอดตี 
 3. การบรหิาร (Administrating) เป็นกลุม่กจิกรรมทีถ่กูนํามารอ้ยเรยีงกนัในการ
ดาํเนินงาน ของผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าสงูสดุ (Administrator/Chief Executive Officer: CEO) ของ
องคก์ารทีผู่ป้ฏบิตัทิ ัง้หลาย รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็นหวัหน้ากลุม่ผูป้ฏบิตั ิ ปฏบิตังิานอยู ่ นัน้ “สาํเรจ็” 
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุในขณะนัน้ และ สงูกวา่ทีเ่คยทาํไว ้
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 เพือ่ให ้ “การบรหิาร” เป็นคาํทีม่คีวามเป็นสากล (Universality) จงึขอใหค้วามหมาย 
ของการบรหิาร วา่ เป็น กระบวนการ ทีท่าํให ้“งาน” หน่ึงงานใด สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ และสงูยิง่ๆขึน้ โดยไมต่อ้งคาํนึงวา่ ผูท้าํงานนัน้จะเป็นใคร มตีาํแหน่งอะใร ระดบัใด 
และ ขอใชค้าํภาษาองักฤษวา่ Managing เพือ่เป็นความหมายสากลของการบรหิาร วา่ 
“Managing is a process of working to achieve the highest success of a work 
efficiently and the better” ผูเ้ขยีนขอใช ้ Managing แทน Management เน่ืองจากการม ี
“ing” ต่อทา้ยคาํกรยิา (Verb) ใด หมายถงึ การกระทาํ ทีม่กีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Dynamic) ไมอ่ยูน่ิ่ง ซึง่เป็นความจรงิ (Reality) ของสรรพสิง่ 
 

องคป์ระกอบของการบริหาร (Composition of Managing) 
 จากความหมายของการบรหิาร สามารถแบ่งองคป์ระกอบ ไดเ้ป็น 6 สว่น คอื 
 ส่วนท่ี 1. ส่ิงท่ีจะบริหาร 
 การบรหิาร มุง่ที ่ “งาน” เป็นหลกั ดงันัน้ เมือ่จะบรหิารอะไร ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ สิง่ที่
จะบรหิารนัน้ เป็น “งานอะไร” มลีกัษณะของงานและงานยอ่ย อะไรบา้ง เชน่ 
 1. การบรหิารคน หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ทัง้หลาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํให้
คนทาํงานอยา่งทุม่เท ทาํอยา่งสดุความสามารถ เกดิประสทิธผิลสงูสดุ ตามศกัยภาพทีค่นคน
นัน้หรอืคนเหลา่นัน้มอียู ่ให ้ “สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสงูยิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่ไดแ้ก่ 
“งาน” ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  งานวางแผนกาํลงัคน 
  1.2  งานจดัหาคน 
  1.3  งานปฐมนิเทศคนก่อนเขา้ทาํงาน 
  1.4  งานฝึกอบรมคนก่อนเขา้ปฏบิตังิาน 
  1.5  งานทดลองงาน 
  1.6  งานใชค้น 
  1.7  งานจงูใจคน 
  1.8  งานควบคมุคน 
  1.9  งานพฒันาคน 
  1.10 งานประเมนิผลการดาํเนินงานของคน 
  1.11 งานจาํหน่ายคน 
  1.12 งานแกป้ญัหาเกีย่วกบั “คน” 
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 2. การบรหิารเงนิ หมายถงึ การทาํให ้“งานทัง้หลาย” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํใหเ้งนิ เกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ ตามศกัยภาพทีเ่งนินัน้หรอืเงนิเหลา่นัน้มอียู ่ สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุและสงูยิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่ไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 งานกาํหนดความตอ้งการเงนิ 
  2.2 งานจดัหาเงนิ 
  2.3 งานรบัเงนิ 
  2.4 งานเกบ็รกัษาเงนิ 
  2.5 งานจา่ยเงนิ 
  2.6 งานควบคมุเงนิ 
  2.7 งานนําเงนิไปก่อใหเ้กดิประโยชน์ 
  2.8 งานจาํหน่ายเงนิ 
  2.9 งานแกป้ญัหาเกีย่วกบั “เงนิ”  
 3. การบรหิารของ หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํให ้ ของ หรอื 
สิง่ของ ทัง้หลายของเรา เกดิประสทิธผิลสงูสดุ ตามศกัยภาพทีส่ ิง่ของนัน้หรอืสิง่ของเหลา่นัน้
มอียู ่“สาํเรจ็” อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุและสงูยิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่ไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 งานกาํหนดความตอ้งการสิง่ของ (วสัดุ ครภุณัฑ ์ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง) 
  3.2 งานจดัหาสิง่ของ (วสัดุ ครภุณัฑ ์ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง) 
  3.3 งานใชส้ิง่ของ 
  3.4 งานบาํรงุรกัษา และ ซ่อมบาํรงุ สิง่ของ 
  3.5 งานพฒันาสิง่ของ 
  3.6 งานเกบ็รกัษา และ ควบคุม สิง่ของ 
  3.7 งานจาํหน่ายสิง่ของ 
  3.8 งานแกป้ญัหาเกีย่วกบั “สิง่ของ” 
 4. การบรหิารเวลา หมายถงึ การทาํให ้ “งาน” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํให ้ เวลา เกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ ตามศกัยภาพทีเ่วลานัน้หรอืเวลาเหลา่นัน้มอียู ่สาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุและสงูยิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่ไดแ้ก่ “งาน” ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 งานจดัหาเวลา 
  4.2 งานใชเ้วลา 
  4.3 งานบาํรงุรกัษาเวลา 
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  4.4 งานควบคมุเวลา 
  4.5 งานพฒันาเวลา และ งานพฒันาการใชเ้วลา 
  4.6 งานจาํหน่ายเวลา 
  4.7 งานแกป้ญัหาเกีย่วกบั “เวลา”  
 ส่วนท่ี 2. เป้าหมายของการบริหาร 
 เป้าหมาย (Goal) คอื สิง่ทีต่อ้งการจะไดร้บั การบรหิาร  มุง่ทีจ่ะทาํให ้ “สิง่ทีจ่ะให้
บรหิาร” นัน้ เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสดุ ตามศกัยภาพทีส่ ิง่นัน้และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งมอียูแ่ละสามารถ
ก่อใหเ้กดิได ้เชน่ การบรหิารคน กม็ุง่ทีจ่ะทาํให ้“คน” ม ีผลงานสงูทีส่ดุ เทา่ทีค่นนัน้ หรอืคน
เหลา่นัน้ หรอืทมีงานนัน้ มคีวามสามารถทีจ่ะกระทาํได ้ ตามทรพัยากรและเวลาทีม่อียู;่ การ
บรหิารเงนิ กม็ุง่ทีจ่ะทาํให ้ “เงนิ” ก่อใหเ้กดิผลสงูสดุ เทา่ทีเ่งนินัน้ๆ สามารถก่อใหเ้กดิได ้ 
เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3. ทรพัยากรท่ีใช้ในการบริหาร 
 ทรพัยากร (Resources) ทีใ่ชใ้นการบรหิาร ไดแ้ก่ 5Ms คอื คน (Man) เงนิ (Money) 
ของ (Material) เทคนิค/วธิกีาร/ความรู ้ (Method/Technology) และ เวลา (Minute) การ
บรหิาร มุง่ทีจ่ะทาํให ้ “งาน” เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสดุ คอื ไดผ้ลงานตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวห้รอืตัง้ใจไว ้อยา่งครบถว้น สมบรูณ์ โดยใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ 
 ส่วนท่ี 4. กิจกรรมของการบริหาร 
 การบรหิาร เป็น กระบวนการ จงึประกอบดว้ยกจิกรรม (Activities) ของการดาํเนินงาน
ทีจ่ะทาํให ้“งาน” สาํเรจ็ กจิกรรมต่างๆเหล่าน้ี จะถกูนํามารอ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็นระเบยีบ ดว้ย
แนวคดิเชงิระบบ (Systematic) ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ อยา่งครบถว้น 
สมบรูณ์ ตามเวลาทีก่าํหนด  
 ส่วนท่ี 5. ผลการดาํเนินงาน 
 การบรหิาร มุง่ทีจ่ะใหไ้ด ้ “ผลการดาํเนินงาน (Outcomes)” ตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ อยา่งครบถว้น สมบรูณ์ ตามเวลาทีก่าํหนด ก่อใหเ้กดิผลการ
ดาํเนินงานทีด่ ีทัง้ระยะสัน้ และ ระยะยาว อยา่งต่อเน่ือง และ ยัง่ยนื ทัง้ผลการดาํเนินงานที่
ไดท้นัททีีท่าํ (Immediate Outcomes หรอื Outputs); ผลการดาํเนินงานทีไ่ดต้ามมาหลงัทาํ
แลว้ (Intermediate Outcomes หรอื Effects); และ ผลการดาํเนินงานทีไ่ดต้ามมาในระยะ
ยาว (Late Outcomes หรอื Impacts) โดยมุง่ใหไ้ดผ้ลงานมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้ ดว้ย
ทรพัยากรทีม่อียู ่ และทรพัยากรทีใ่ชไ้ป อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ คอื ใหไ้ดผ้ลการ
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ดาํเนินงานมากทีส่ดุ โดยใชท้รพัยากรทีน้่อยทีส่ดุและน้อยกวา่ผลการดาํเนินงานทีไ่ดร้บั จงึ
จะเรยีกไดว้า่ มปีระสทิธภิาพ ตามสตูร 
 

ประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน =       ผลการดาํเนินงานทีไ่ดร้บั 
      ทรพัยากรทีใ่ชไ้ปในการดาํเนินงาน 

 
 

 ส่วนท่ี 6. การพฒันา 
 การบรหิารมุง่ทีจ่ะทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน “ดยีิง่ๆขึน้” คอื เกดิการพฒันา 
(Development/Improvement) อยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา นกับรหิารจะถอืปรชัญาทีว่า่ 
“There is always a better way and, the best way never achieved” คอื จะม ี“สิง่ทีด่กีวา่” 
อยูเ่สมอ ในอนาคต  
 

 ความเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ของการบริหาร 
 การบรหิาร เป็นทัง้ศาสตร ์และ ศลิป์ (Science & Art) กลา่วคอื เป็นศาสตร ์เน่ืองจากมี
หลกัวชิาการดา้นการบรหิาร (Management Science) ทีร่ะบุไวอ้ยา่งแน่นอน ชดัเจน 
สามารถพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิได ้ โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญา ทัง้ ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก ในมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงทัว่โลก และ เป็นศลิป์ เน่ืองจากการ
ทีจ่ะนําไปใชใ้หเ้กดิผลดนีัน้ จาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกฝน การทดลองใช ้และ การพฒันา อยา่ง
ต่อเน่ือง ดว้ยการทาํซํ้าแลว้ซํ้าอกี ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกดิความเชีย่วชาญชาํนาญ 
สามารถใชง้านไดท้นัทใีนแต่ละสภาวการณ์อยา่งเหมาะสม สงา่งาม เป็นทีช่ืน่ชมต่อผูพ้บเหน็ 
และ ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

 ความแตกต่าง ระหว่าง การบริหาร กบั การทาํงานทัว่ไป 
 การบรหิาร เป็นการทาํงานทีเ่น้นใหผ้ลการดาํเนินงาน มปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ ที่
สามารถจะทาํไดใ้นขณะนัน้ และ ดกีวา่เดมิ จงึเป็นการทาํงานทีต่อ้งใชส้ตปิญัญาพจิารณา
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ อยา่งระมดัระวงั ตลอดเวลา จงึเป็นการทาํงานทีม่คีุณภาพสงูกวา่การ
ทาํงานทัว่ไป 
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ปัจจยัท่ีมีผล (Factors Affecting) ต่อการบริหาร  
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการบรหิาร คอื สิง่ทีท่าํใหก้ารบรหิาร “เปลีย่นแปลง” จาํแนกเป็น ปจัจยั
เชงิบวก เป็นสิง่ทีท่าํใหก้ารบรหิาร เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ และ ปจัจยัเชงิลบ เป็น
สิง่ทีท่าํใหก้ารบรหิารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีแ่ยล่ง แบ่งเป็น 12 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มปัจจยัด้านองคป์ระกอบของการบริหาร ทัง้ 6 สว่น ตามทีไ่ดก้ลา่วมา คอื สิง่
ทีจ่ะบรหิาร เป้าหมายของการบรหิาร ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการบรหิาร กจิกรรมของการบรหิาร 
ผลการดาํเนินงาน และ การพฒันา โดยแต่ละสว่น จะพจิารณาใน 4 ดา้น คอื 
  1.1 ดา้นธรรมชาตขิองปจัจยั 
  1.2 ดา้นองคป์ระกอบของปจัจยั 
  1.3 ดา้นปจัจยัทีม่ผีล ทัง้เชงิบวก และ เชงิลบ 
  1.4 ดา้นอทิธพิลของปจัจยัต่อสิง่ต่างๆ ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ทัง้ต่อตวัปจัจยัเองและ
ต่อสิง่ทีม่ผีลต่อตวัปจัจยั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 2. กลุ่มปัจจยัภายนอกองคก์ารท่ีรบัผิดชอบและดาํเนินการบริหาร (External 
Factors) 
  2.1 ดา้นการเมอืง (Politics) 
  2.2 ดา้นนโยบายรฐับาล (Government Policy) 
  2.3 ดา้นนโยบายของกระทรวง/กรม/จงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานและองคก์าร 
  2.4 ดา้นเศรษฐกจิ (Economics) 
  2.5 ดา้นสงัคม (Social) 
  2.6 ดา้นความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชน 
  2.7 ดา้นกฎหมาย (Legal) 
  2.8 ดา้นนิเวศน์วทิยา (Ecology) 
  2.9 ดา้นวงการของเรือ่งทีด่าํเนินการบรหิาร/คูแ่ขง่ (Industry/Competitors) 
  2.10 ดา้นอื่นๆ (Others) 
 3. กลุ่มปัจจยัภายในองคก์ารท่ีรบัผิดชอบและดาํเนินการบริหาร (Internal 
Factors) 
       3.1 ดา้นทีต่ ัง้ของหน่วยงาน (Location) 
  3.2 ดา้นโครงสรา้ง (Structures) ทัง้โครงสรา้งทางกายภาพ และโครงสรา้งทางการ
บรหิารองคก์าร (Organization Structure) 
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       3.3 ดา้นสไตลก์ารบรหิารองคก์ารของผูบ้รหิาร (Style) 
  3.4 ดา้นบุคคลากร (Staffs) 
       3.5 ดา้นการเงนิ (Finance) 
  3.6 ดา้นพสัดุ (Commodity) 
       3.7 ดา้นระบบงาน (Systems) 
   3.8 ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (Share value) 
        3.9 ดา้นชือ่เสยีงของหน่วยงาน (Skills) 
        3.10 ดา้นบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน (Mandate mission) 
        3.11 ดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงาน (Rule & Regulation) 
  3.12 ดา้นกลยทุธ ์(Strategies) ขององคก์าร 
  3.13 ดา้นอื่นๆ (Others) 
 4. กลุ่มปัจจยัด้านผูบ้ริหารสงูสดุของหน่วยงานผูด้าํเนินการบริหาร 
  4.1 ลกัษณะทางประชากรทัว่ไป (General characteristics) ของผูบ้รหิาร 
  4.2 ความรู ้(Knowledge) 
  4.3 ความเชือ่ (Believe) 
  4.4 ประสบการณ์ (Experiences) 
  4.5 ลกัษณะความเป็นผูนํ้า (Leadership) 
  4.6 ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) 
  4.7 ความคดิเชงิบวก (Positive thinking) 
  4.8 ลกัษณะครอบครวั (Family) 
  4.9 สไตลก์ารใชช้วีติ (Live style) 
  4.10 สไตลก์ารบรหิาร (Management style) 
 5. กลุ่มปัจจยัด้านทีมงานของผูด้าํเนินการบริหาร 
  5.1 ลกัษณะสว่นบุคคลของทมีงาน (Personal characteristics) แต่ละคน 
  5.2 ลกัษณะผูนํ้าทมีงาน (Group Leadership) 
  5.3 สไตลก์ารทาํงาน (Group working style) 
  5.4 สว่นประสมของทมีงาน (Team mixed) 
  5.5 บทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิของทมีงาน (Mandate tasks & duties) 
 6. กลุ่มปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีดาํเนินการบริหาร 
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  6.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ ความรอ้น แสง เสยีง 
ฝุน่ละออง เหตุราํคาญ ฯลฯ 
  6.2 สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ (Biological Environment) ไดแ้ก่ สิง่มชีวีติทัง้ปวง ทัง้ที่
มองเหน็ และทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาเปลา่ 
  6.3 สิง่แวดลอ้มทางเคม ี (Chemical Environment) ไดแ้ก่ สารเคมทีัง้ปวง ทัง้ใน
สถานะทีเ่ป็นของแขง็ ของเหลว และ แก๊ส 
  6.4 สิง่แวดลอ้มทางสงัคม (Social Environment) ไดแ้ก่ สิง่ทีแ่สดงหรอืเกีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมทัง้ปวงของมนุษยท์ีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนั ทัง้ภายใน และ ภายนอก หน่วยงาน 
  7. กลุ่มปัจจยัด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและความเช่ือ  
  7.1 ของผูร้บับรกิาร (Customers) 
  7.2 ของครอบครวัผูร้บับรกิาร (Customer’s family) 
  7.3 ของชุมชนทีผู่ร้บับรกิารและครอบครวัอาศยัอยู ่(Customer’s community) 
  7.4 ของผูใ้หบ้รกิาร (Providers) 
  7.5 ของหน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s unit/section) 
  7.6 ขององคก์ารผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s Organization) 
  7.7 ของชุมชน ทีห่น่วยงาน/องคก์าร ผูใ้หบ้รกิาร ตัง้อยู ่(Provider’s community)  
 8. กลุ่มปัจจยัด้านองคก์ารผูด้าํเนินการบริหาร 
  8.1 ลกัษณะองคก์าร 
  8.2 ประเภทองคก์าร 
  8.3 วสิยัทศัน์องคก์าร 
  8.4 พนัธกจิองคก์าร 
  8.5 ปจัจยัภายในองคก์าร ตามทีก่ลา่วมาในกลุม่ที ่3 
  8.6 ผลการดาํเนินขององคก์าร 
  8.7 ปญัหาขององคก์าร 
 9. กลุ่มปัจจยัด้านพืน้ท่ี ท่ีดาํเนินการบริหาร 
  9.1 ลกัษณะพืน้ที ่
  9.2 ประเภทพืน้ที ่
  9.3 ทรพัยากรของพืน้ที ่
  9.4 ลกัษณะของผูนํ้าในพืน้ที ่
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  9.5 ลกัษณะของประชาชน และ ชุมชน ในพืน้ที ่
  9.6 ปญัหาของพืน้ที ่
  9.7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูนํ้าในพืน้ที ่กบัผูด้าํเนินการบรหิาร  
  9.8 ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ที ่กบัผูด้าํเนินการบรหิาร  
 10. กลุ่มปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูเ้ก่ียวข้องในขณะดาํเนินการบริหาร  
  10.1 พฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Providers)  
  10.2 พฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร (Customers)  
  10.3 พฤตกิรรมของครอบครวั/ญาต ิของผูร้บับรกิาร (Customer’s family/relative)  
  10.4 พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร (Managers)  
 11. กลุ่มปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานบริหารอย่างเป็นระบบ 
  11.1 ดา้นทรพัยากร (Resources) ทีม่อียู ่และ ทีใ่ชไ้ป (Inputs) 
  11.2 ดา้นกระบวนการ (Processes) ทีท่าํในแต่ละครัง้ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุ 
  11.3 ดา้นผลลพัธ ์(Outputs) ตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการ 
  11.4 ดา้นผลสะทอ้นยอ้นกลบั (Feedbacks) ตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการ 
 12. กลุ่มปัจจยัท่ีขดัขวางและต่อต้านการดาํเนินงานบริหาร ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ทัง้ทีเ่จตนาและไมไ่ดเ้จตนา 
 
อิทธิพล (Effect) ของการบริหาร 
 จากความหมายของการบรหิารทีว่า่ “เป็นกระบวนการทีท่าํใหง้านหน่ึงงานใด สาํเรจ็ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และ สงูยิง่ๆขึน้” ทาํใหก้ารบรหิารมอีทิธพิลต่อการดาํเนินชวีติของ
สิง่มชีวีติทัง้ปวง ตลอดเวลา ตัง้แต่เกดิจนสิน้ชวีติ ทัง้อทิธพิลเชงิบวกทีท่าํใหด้ขี ึน้มากขึน้
เจรญิขึน้ และ อทิธพิลเชงิลบทีท่าํใหน้้อยลง แยล่ง เสือ่มลง ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ในการ
ดาํเนินงานของงานหน่ึงงานใด สรปุไดเ้ป็น 8 ดา้น คอื 
 1. อทิธพิลต่อผูร้บับรกิาร 
 2. อทิธพิลต่อผูป้ฏบิตังิาน 
 3. อทิธพิลต่องาน 
 4. อทิธพิลต่อหน่วยงาน 
 5. อทิธพิลต่อองคก์ารผูป้ฏบิตังิาน และ องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง  
 6. อทิธพิลต่อชมุชน 
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 7. อทิธพิลต่อประเทศชาต ิ
 8. อทิธพิลต่อโลก 
 
ความสาํคญัของการบริหาร 
 การบรหิาร มคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของทุกงาน ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุและสงู
ยิง่ๆขึน้ จงึมคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินชวีติของมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติทัง้ปวง ตลอดเวลา ตัง้แต่
เกดิจนสิน้ชวีติ สรปุไดเ้ป็น 8 ประการ ดงัน้ี 
 1. การบรหิาร เป็นสิง่จาํเป็นในทุกๆหน่วยงาน ทุกองคก์าร ทุกงาน และ ทุกกจิกรรม 
ไมว่า่จะเป็นงานสว่นตวั งานสว่นรวม ทัง้ในภาครฐับาล ภาคเอกชน NGO หรอื รฐัวสิาหกจิ 
เชน่ การบรหิารตวัเอง การบรหิารงานในบา้น การบรหิารการศกึษาเลา่เรยีน (ทุกเรือ่ง ทุก
วชิา ทุกชัน้ ทุกระดบั) การบรหิารทมีงาน การบรหิารทมีฟุตบอล การบรหิารบรษิทั การ
บรหิารโรงพยาบาล การบรหิารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการบรหิารประเทศชาต ิฯลฯ 
 2. การบรหิาร ชว่ยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงาน
และองคก์าร อยา่งมปีระสทิธผิล (Effectiveness) และ มปีระสทิธภิาพ (Efficiency) สงูสดุ 
  2.1 เป้าหมาย คอื สิง่ทีต่อ้งการจะไดร้บั ดงันัน้ เป้าหมายของงาน หน่วยงาน และ
องคก์าร คอื ไดผ้ลของการดาํเนินงาน “ด”ี จาํแนกเป็น 
   2.1.1  ไดป้รมิาณงานด ีเชน่ ไดผ้ลงานมาก ไดเ้งนิมาก ฯลฯ 
   2.1.2  ไดคุ้ณภาพงานด ีคอื ถกูตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ ทนทาน ไมเ่สยีงา่ย ฯลฯ 
   2.1.3  เป็นทีพ่งึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้ผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร และ 
ประชาชนทัว่ไป 
   2.1.4  ใชเ้วลา ทรพัยากร และ แรงงาน น้อย  
   2.1.5  มปีระสทิธภิาพสงู คอื ใชท้รพัยากรน้อย แต่ไดผ้ลมาก ไดก้าํไรมาก 
   2.1.6  มคีวามคุม้คา่มาก คอื ลงทุนน้อย แต่ไดผ้ลตอบแทนมาก เมือ่เทยีบกบัการ
ลงทุนในทางเลอืกอื่นๆ 
  2.2 วตัถุประสงค ์ (Objective) คอื สิง่ทีต่อ้งการจะทาํ ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องงาน 
คอื “ตอ้งการทาํงาน” โดยระบุวา่ ตอ้งการทาํงานอะไรและทาํเทา่ไร (What)   ทาํทีไ่หน 
(Where)   ทาํเมือ่ไร (When) ทาํกบัใคร (Who) ทาํไมตอ้งทาํ (Why) และ ทาํอยา่งไร (How) 
 3. การบรหิาร ชว่ยให ้“เกดิและรกัษาสมดุล” ระหวา่ง ความตอ้งการ วตัถุประสงค ์และ
กจิกรรมต่างๆ ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ทีเ่กีย่วขอ้ง (Stake-holder) เชน่ 
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เจา้ของกจิการ เจา้ของงาน ผูป้ฏบิตังิาน ผูม้าใชบ้รกิาร ชุมชน สงัคม สหภาพแรงงาน 
องคก์รวชิาชพี องคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่ กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั รวมไปถงึรฐับาลดว้ย 
 4. การบรหิาร ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ของงาน หน่วยงาน และ องคก์าร 
 5. การบรหิารมคีวามสาํคญัทางวชิาการ เน่ืองจากเป็นวชิาชพี (Profession) มหีลกัสตูร
การเรยีนการสอนทัง้ระดบัตํ่ากวา่ปรญิญา ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก และ ระดบัหลงัปรญิญา 
มกีารฝึกอบรมทีห่ลากหลายและเป็นทีนิ่ยมกนั อยา่งกวา้งขวางทัว่โลก มอีงคก์รวชิาชพีมา
ดแูล และ มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารแต่ละระดบั ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 6. การบรหิาร มคีวามสาํคญัต่อสิง่มชีวีติทัง้หลาย “ทุกชวีติ” ใหส้ามารถมชีวีติรอด และ
ดาํรงอยู ่ ไมส่ญูพนัธุห์รอืสญูสิน้ไปจากโลก เป็นพืน้ฐานของการต่อสูเ้พือ่การอยูร่อด 
(Struggle for survival) ของสิง่มชีวีติ 
 7. การบรหิาร มคีวามสาํคญัมนุษยท์ุกคน ใหส้ามารถมชีวีติรอด ดาํรงอยู ่และ มคีวาม
เจรญิกา้วหน้า ทัง้ดา้นชวีติสว่นตวั ชวีติครอบครวั สงัคม และ หน้าทีก่ารงาน 
 8. การบรหิาร มคีวามสาํคญัและเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัประเทศชาต ิ ชว่ยในการเพิม่
ความสามารถในการแขง่ขนั ชว่ยใหส้ามารถยนืหยดัอยูใ่นเวทโีลกไดอ้ยา่งมัน่คง ชว่ยนําพา
ประเทศสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมศีกัดิศ์ร ี
 
วิวฒันาการของการบริหาร 
 การบรหิาร มวีวิฒันาการมาตัง้แต่มสีิง่มชีวีติทัง้มนุษยแ์ละสตัวเ์กดิขึน้ในโลก เน่ืองจาก
ตอ้งมกีารแขง่ขนั การต่อสูเ้พือ่การอยูร่อด (Struggle for survival) ก่อใหเ้กดิการรวมกลุม่กนั
เป็นหมูเ่หล่า การรวมกนัจดัตัง้เป็นเมอืง เป็นประเทศต่างๆ ฯลฯ สิง่ต่างๆ เหลา่น้ี ลว้นแต่
ตอ้งมกีารบรหิารรว่มดว้ยเสมอ และไดม้วีวิฒันาการอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  
 ววิฒันาการของการบรหิารในมวลหมูม่นุษย ์ แบ่งออกไดเ้ป็น  5 ยคุ คอื 
 1. ยคุโบราณ (Primitive Era) นบัตัง้แต่มมีนุษยเ์กดิขึน้ในโลก มกีารบรหิารตาม
วถิทีางของธรรมชาต ิ จากการเรยีนรู ้ จากการสงัเกต จากการทดลองทาํ และถ่ายทอดต่อๆ
กนัมาสูรุ่น่ลกู รุน่หลาน มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความเชือ่ ประเพณี วฒันธรรม และ ศาสนา 
รปูแบบการบรหิารในยุคน้ี ปรากฏออกมาในลกัษณะของผูนํ้า การปกครอง การก่อสรา้ง
ต่างๆ การสงคราม การลา่สตัว ์ฯลฯ เป็นตน้ 
 2. ยคุปฏิวติัอตุสาหกรรม (Industrial Revolution Era) ใน ชว่งปี ค.ศ.1700-1850  มี
การเปลีย่นแปลงจากการผลติสิง่ของขึน้ใชเ้อง มาเป็นการผลติเพือ่การคา้ โดยเริม่ตน้ในทวปี
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ยโุรป การบรหิารในยุคน้ี มวีวิฒันาการมากในดา้นการบรหิารคน เชน่ การสรรหา การ
ฝึกอบรม การพฒันาคน ฯลฯ การบรหิารเงนิ การบรหิารคา่ตอบแทนในการทาํงาน มกีารนํา
เครือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาการผลติสนิคา้ มกีารพฒันาแนวคดิและหลกัการ
ทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สูเ่มอืง
เพือ่ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุและอนัตรายจากการทาํงานเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหค้น งาน ครอบครวั และ สงัคม มคีวามเครยีดมากขึน้ 
 3. ยคุวิทยาศาสตรก์ารบริหาร (Scientific Managment Era) ในชว่งปี ค.ศ.1850-
1920 การบรหิารไดม้วีวิฒันาการอยา่งรวดเรว็ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป มกีารพฒันาการ
ทาํงานใหเ้ป็นระบบตามหลกัวทิยาศาสตร ์ (Scientific) Federick Winslow Taylor ถอืเป็น
บดิาแหง่การบรหิารยคุน้ี มกีารศกึษา วจิยั เกีย่วกบัการบรหิารงานในแงม่มุต่างๆ มกีารแบ่ง
งานเป็นสว่นๆ มรีะบบการพฒันาคนอยา่งต่อเน่ือง มกีารปรบัปรงุระบบงานเพือ่ใหม้ี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ สงูสดุ  
 ในชว่งเวลาเดยีวกนั Henri Fayol ชาวฝรัง่เศษ ไดศ้กึษาคน้ควา้วจิยัดา้นการบรหิาร 
และ สรปุ เป็นหลกัการบรหิารทีส่าํคญั 2 ดา้น คอื 
  3.1 BASIC PRINCIPLES OF MANAGMENT 14 ประการ คอื 
   3.1.1  การแบ่งสว่นงาน (Division of Work) 
   3.1.2  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (Authority & Responsibility) 
   3.1.3  ระเบยีบวนิยั (Discipline) 
   3.1.4  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
   3.1.5  ทศิทางการดาํเนินงานทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั (Unity of Direction) 
   3.1.6  การประสานผลประโยชน์สว่นตน ใหเ้ป็นประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั 
(Subordination of Individual to General Interest)  
   3.1.7  การใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 
   3.1.8  การรวมไวส้ว่นกลาง (Centralization) 
   3.1.9  สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) 
   3.1.10 คาํสัง่ (Order) 
   3.1.11 ความเสมอภาพ (Equity) 
   3.1.12 ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน (Stability of Tenure) 
   3.1.13 ความรเิริม่ (Initiative)  
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   3.1.14 ความสมคัรสมานสามคัค ี(Esprit de Corps) 
  3.2 BASIC FUNCTION OF MANAGMENT 5 ประการ คอื 
   3.2.1  การวางแผน (Planning) 
   3.2.2  การจดัองคก์าร (Organizing) 
   3.2.3  การสัง่การ (Commanding) 
   3.2.4  การประสานงาน (Coordinating) 
   3.2.5  การควบคุมงาน (Controlling) 
 ยคุน้ี มกีารพฒันาดา้นจติวทิยาการบรหิาร (Management Psychology) การพฒันา 
Gantt chart เพือ่กาํหนดและตดิตามการทาํงาน การพฒันาวธิทีาํงานทีด่ทีีส่ดุ (One best 
way to do the work) แต่แนวคดิหลกั ยงัเป็นการมองวา่ “คน” เป็น Biological Machine คอื 
เป็นเสมอืน “เครือ่งจกัร” ซึง่ทาํใหเ้กดิปญัหาและนําไปสูว่วิฒันาการในยคุที ่4 
 4. ยคุมนุษยส์มัพนัธก์ารบริหาร (Human Relation Management Era) ในชว่งปี 
ค.ศ.1920-1960  เป็นการบรหิารทีมุ่ง่ใหค้วามสาํคญักบั “คน” มากขึน้ ถอืวา่คนเป็น
ทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่สาํหรบัองคก์าร คนมชีวีติจติใจ มคีวามรูส้กึนึกคดิ George Elton Mayo 
ชาวออสเตรเลยี ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นบดิาแหง่การแรงงานสมัพนัธ ์ (Father of Employee 
Human Relations) เขาไดศ้กึษาวจิยัสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อสมรรถภาพในการทาํงานของคนงาน 
ผลงานทีส่รา้งชือ่เสยีงใหเ้ขามากคอื The Hawthorne Experiments  ซึง่ทาํการทดลองที ่
Western Electric Company  เมอืง Hawthorne นครชคิาโก สหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ.1927-
1932 เขาสรปุไวว้า่ สิง่ทีม่อีทิธพิลอยา่งมากต่อสมรรถภาพในการทาํงานของคนงาน คอื 
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคคลในองคก์าร จงึเสนอแนะใหนํ้าศาสตรด์า้นสงัคมวทิยา 
จติวทิยา ปรชัญา และ ศลิปะ  มาประยกุต/์ใช ้ในการบรหิาร 
 แนวคดิและทฤษฎทีางการบรหิารทีพ่ฒันาขึน้ในยคุน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎ ี X และทฤษฎ ี Y 
ของ Douglas McGregor และ ทฤษฎแีรงจงูใจของ Herzberg 
 5. ยคุการบริหารตามสถานการณ์  (Situation Management Era)  เริม่มาตัง้แต่ 
ค.ศ.1960 เมือ่มกีารพฒันาคอมพวิเตอรแ์ละนํามาประยกุต/์ใช ้ ในงานต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 
ก่อใหเ้กดิ “ขอ้มลูขา่วสาร” ทีส่ามารถนํามาวเิคราะหแ์ละรายงานผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ การ
บรหิารในยุคน้ี มุง่ใหค้วามสนใจในการวเิคราะหส์ถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
อยา่งครบถว้น และรวดเรว็  (Situation Analysis)  นําไปสูก่ารตดัสนิใจ และ ดาํเนินการ 
อยา่งฉบัไว ลํ้าหน้าคูแ่ขง่ขนั รวมทัง้สามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ยา่งคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพสงู 
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และยิง่มกีารเชือ่มต่อขอ้มลูไปทัว่โลกผา่นทางระบบดาวเทยีม ทาํใหม้ขีอ้มลูเพือ่การ
บรหิารงานมากขึน้ มกีารพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารเพือ่การบรหิารงาน (Managing 
Information System: MIS) กนัอยา่งกวา้งขวาง และยิง่มกีารพฒันาคอมพวิเตอรส์ว่นตวั 
(Personal  Computer: PC)  ใหม้ขีดีความสามารถสงูขึน้ และสามารถเชือ่มต่อกบั
แหลง่ขอ้มลูต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก ทาํใหก้ารบรหิารในยคุน้ี  จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยดีา้น
ขอ้มลูขา่วสาร (Information  Technology: IT)  มาเป็นพืน้ฐานของการทาํงาน 
 นบัตัง้แต่ ค.ศ.2000 เป็นตน้มา ไดม้กีารพฒันา IT ใหม้ขีดีความสามารถมากขึน้ แต่มี
ขนาดเลก็ลง ชว่ยใหร้ะบบขอ้มลูขา่วสารเพือ่การบรหิารงาน มกีารพฒันาแบบกา้วกระโดด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่เกดิระบบปฏบิตักิาร (operating system) แอนดรอยด ์(Android) ซึง่
Google เป็นผูพ้ฒันารว่มกบั Open Handset Alliance ซึง่เป็นกลุม่ของบรษิทัผลติฮารด์แวร,์ 
ซอฟตแ์วร ์ และการสือ่สารคมนาคม ทีร่ว่มมอืกนัสรา้งมาตรฐานเปิด สาํหรบัอุปกรณ์พกพา
โดยสมารต์โฟน ชว่ยใหก้ารบรหิารงาน มคีวามสะดวก รวดเรว็ ครบถว้น และ เป็นปจัจุบนั
มากยิง่ๆขึน้ โดยผสมผสานใหอ้ยูใ่นวถิชีวีติประจาํวนั เชน่ โทรศพัทม์อืถอื TV และการ
พฒันาเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social media networks) ต่างๆ เป็นตน้ 
  การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (Cloud Computing) เป็นววิฒันาการของการพฒันาดา้น
ขอ้มลูขา่วสารทีว่งการใหค้วามสาํคญัในยคุปจัจบุนั สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(The National Institute of Standards and Technology) ของสหรฐัอเมรกิาใหค้าํจาํกดั
ความ "cloud" วา่ เป็นอุปลกัษณ์ จากคาํในภาษาองักฤษทีแ่ปลวา่ “เมฆ” โดยกล่าววา่เป็น
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยรวม ในรปูของโครงสรา้งสาธาณูปโภคพืน้ฐาน (เหมอืนระบบ
ไฟฟ้า ประปา) ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารกบัผูใ้ชง้านเมือ่มคีวามตอ้งการใช ้ ผูใ้หบ้รกิารการ
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆสว่นใหญ่ จะใหบ้รกิารในลกัษณะของ Web Application โดยใหผู้ใ้ช้
ทาํงานผา่น Web Browser ขณะเดยีวกนั Software และขอ้มลูทัง้หมด จะถกูเกบ็ไวบ้น 
Server ของผูใ้หบ้รกิาร 
 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆนัน้ เป็น Model ใหม ่ของเทคโนโลยสีารสนเทศในการใช้
งานบนอนิเทอรเ์น็ตทีเ่น้นการขยายตวัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ สามารถทีจ่ะปรบัขนาดไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และมกีารจดัสรรและใชท้รพัยากรรว่มกนั โดยเน้นการทาํงานระยะไกลอยา่ง
งา่ย ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน ตวัอยา่ง เชน่ YouTube โดยทีผู่ใ้ชส้ามารถเกบ็
วดิโีอออนไลน์ได ้โดยไมต่อ้งมคีวามรูใ้นการสรา้งระบบวดิโีอออนไลน์ หรอื ในระบบเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 
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 จะเหน็ไดว้า่ การบรหิารนัน้ ไดม้วีวิฒันาการ ในมวลหมูม่นุษยช์าต ิมานานนบัพนัๆปี มี
การสรา้งสมองคค์วามรูแ้ละถ่ายทอดสบืต่อๆกนัมา เป็นเวลายาวนาน เน่ืองจากการบรหิาร
นัน้จาํเป็นตอ้งพสิจูน์ดว้ย “การกระทาํ” มใิชเ่พยีงแต่คดิ ดงันัน้ หลกัการและแนวทางการ
บรหิารในอดตี จงึเป็นพืน้ฐานของการบรหิารในปจัจุบนั ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารใหม่ๆ  
สว่นใหญ่จะมาเสรมิหรอืมาชว่ยใหท้ฤษฎแีละแนวทางการบรหิารเดมินัน้ มคีวามสมบรูณ์ขึน้ 
และ การบรหิารจะยงัคงมวีวิฒันาการต่อไปในอนาคต อยา่งต่อเน่ือง ตลอดไป 
 
การบริหารแนวตะวนัตก (Western Managing) 
 เป็นการบรหิารทีเ่ป็นแนวทางหลกัของการบรหิารในโลกยุคปจัจบุนั มกีารรเิริม่และ
พฒันามาจากประเทศในทวปียโุรปและทวปีอเมรกิา (เรยีกวา่ประเทศตะวนัตก) การบรหิาร
แนวน้ี เน้นใน 4 สิง่ คอื 
 1. มุง่เงนิ (Money oriented)   
 2. มุง่ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits)   
 3. มุง่แขง่ขนั (Competition)   
 4. มุง่เอาชนะ (The Winner)   
 5. มุง่ตวัอยา่งจรงิทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ (Idol)   
 6. สว่นใหญ่ไมเ่กีย่วกบัศาสนา (Religion) หรอืแยกเป็นคนละสว่นกบัศาสนา   
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 การบรหิารแนวตะวนัตก เน้นการมองผลประโยชน์ภายนอกตวัมนุษย ์ซึง่เป็นวตัถุทีเ่หน็
และจบัตอ้งไดง้า่ย แต่เน่ืองจากเป็นสิง่ทีต่รงกบั “ความอยากม ี อยากเป็น อยากได”้ ของ
มนุษยท์ัว่ไปทุกคน จงึไดร้บัความนิยมอยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ มกีารจดัหลกัสตูรการ
เรยีนการสอน การฝึกอบรม ทีห่ลากหลาย และเป็นทีนิ่ยมกนัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หลกัสตูร Master of Business Administration: MBA แต่ในอกีดา้นหน่ีง 
อาจกลา่วไดว้า่ MBA เป็นหน่ึงในรากเหงา้ของปญัหาและความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในโลก
ปจัจุบนั อนัเน่ืองมาจาก “ความอยากม ีอยากเป็น อยากได”้ ทีเ่หน็เงนิเป็นพระเจา้ แก่งแยง่
กนั โดยไมค่าํนึงถงึศลีธรรม 
 

การบริหารแนวตะวนัออก (Eastern Managing) 
 การบรหิารแนวตะวนัออก มวีถิทีางตามปรชัญาตะวนัออก ทีส่มัพนัธก์บัศาสนา มคีวาม
เกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบัศลีธรรมและการพฒันาจติใจ จงึเป็นการบรหิารทีเ่น้นความสขุใน
การดาํเนินชวีติของมนุษย ์ คอื การมองผลประโยชน์ภายในตวัมนุษยท์ีเ่ป็นความสขุทางใจ 
มากกวา่ผลประโยชน์ทางวตัถุสิง่ของ ทีอ่ยูภ่ายนอกตวัมนุษย ์  จงึเป็นการบรหิารทีม่ลีกัษณะ
เป็นคาํสอนใหนํ้าไปปฏบิตั ิ โดยมุง่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติของมนุษยแ์ละสงัคม 
อยา่งยัง่ยนื 
 การบรหิารแนวตะวนัออก จงึเป็นสิง่ทีจ่ะสามารถชว่ยแกป้ญัหาและความขดัแยง้ที่
เกดิขึน้ในโลกปจัจุบนัได ้อนัเน่ืองมาจากเป็นการบรหิาร ทีค่าํนึงถงึคุณธรรมและศลีธรรม ไม่
เหน็เงนิเป็นพระเจา้ ไมค่ดิรา้ยทาํลายกนั แต่การบรหิารแนวน้ี ไมค่อ่ยจะไดร้บัความนิยม
อยา่งกวา้งขวางนกั เพราะไมต่อบสนองต่อ “ความอยากม ี อยากเป็น อยากได”้ ทีเ่ป็นกเิลส
พืน้ฐานของมนุษย ์
 

การบริหารแนวพทุธ (Baddish Managing) 
 ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแหง่อสิระเสรภีาพ ดว้ยการสรา้ง "ปญัญา" ในการอยูก่บัความ
ทุกข ์ (ความทนอยูไ่มไ่ด ้ ความไมส่บายกาย ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจ) อยา่งรูเ้ทา่
ทนั เพือ่การบรรลุเป้าหมายอนัสงูสดุ คอื “นิพพาน” ซึง่เป็นสภาวะทีไ่มม่คีวามทุกขอ์ยา่ง
สิน้เชงิ เป็นการอยูใ่นโลกอยา่งไมม่ทีุกข ์ คอื ไมม่กีารยดึถอื เน่ืองจากทุกขท์ัง้ปวง ลว้นเกดิ
จากการยดึถอื เมือ่ "หมดการยดึถอื" จงึไมม่อีะไรจะใหเ้ป็นทุกข ์ เป็นการแกท้ีต่น้เหตุที่
แทจ้รงิของทุกขท์ัง้หลาย 
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 นิโรธ 
 เป็นสภาวะทีไ่มม่คีวามทุกข ์ คอื นิพพาน เป็นความดบัของทุกข ์ เป็นแก่นของศาสนา
พทุธ เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ “วริาคะ” คอื สภาวะทีป่ราศจากกเิลส ไมม่คีวามอยากอกีต่อไป 
ไดแ้ก่ 
 1. วโิมกข ์คอื พน้ไปจากการเวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั 
 2. อนาลโย คอื ไมม่คีวามอาลยั 
 3. ปฏนิิสสคัคายะ คอื การปลอ่ยวางจากความยดึมัน่ถอืมัน่ 
 4. วมิตุต ิคอื การไมป่รงุแต่ง 
 5. อตมัมยตา คอื ไมห่วัน่ไหว 
 6. สญุญตา คอื ความวา่งจากตวักขูองก ู
 เน่ืองจากธรรมดาของสตัวโ์ลกนัน้ มกัจะทาํความชัว่มากโดยบรสิทุธิใ์จ เหน็แก่ตวั ทาํดี
น้อยซํ้าหวงัผลตอบแทนมากๆ จงึรบัความทุกขม์ากกวา่ความสขุ ผูม้ปีญัญาความฉลาดยอ่ม
รูว้า่เป็นการกระทาํทีข่าดทุน และ สขุทีไ่ดม้านัน้ เป็นเพยีงมายา วถิทีางในการดบัทุกข ์ คอื 
มรรค นัน้ ไดแ้ก่ มชัฌมิาปฏปิทา โดยยดึหลกัทางสายกลาง อนัเป็นอรยิมรรค 8 ประการ เริม่
ดว้ยการฝึกสต ิรกัษาศลี ฝึกสมาธ ิและ ทาํวปิสัสนา จนบรรลุมรรคผล อยา่งสมบรูณ์ 
 ในการปฏบิตัเิพือ่การพน้ทุกขน์ัน้ ศาสนาพทุธมุง่เน้นให้รูจ้กัทุกข ์ คอื ความทนอยู่
ไมไ่ดข้องสรรพสิง่ ให้รูเ้หตแุห่งทุกข ์ คอื สมทุยั ให้รูส้ภาวะท่ีไม่มีความทุกข ์ คอื นิโรธ
หรอืนิพพาน และ ให้รูวิ้ธีการดบัทุกข ์คอื มรรค ใหพ้น้จากความไมรู่ค้วามจรงิ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิทุกขจ์ากกเิลส คอื ความโลภ ความโกรธ และ ความหลง เน้นกระบวนการศกึษาทาํ
ความเขา้ใจดว้ยโยนิโสมนสิการ ใชป้ญัญาพสิจูน์ทราบใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิวา่ ทุกสรรพ
สิง่เป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ คอื ลกัษณะ 3 ประการ ของสรรพสิง่ทัง้ปวง อนัไดแ้ก่ อนิจจ
ลกัษณะ ความไมเ่ทีย่ง;   ทุกขลกัษณะ ความไมส่ามารถทนอยูใ่นสภาพเดมิได;้ และ 
อนัตตลกัษณะ ความไมส่ามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามตอ้งการได ้
 พทุธศาสนาเปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึเป้าหมายสงูสดุไดเ้สมอกนั โดยไมแ่บ่ง
ชัน้วรรณะ คาํสอนของพทุธศาสนาทาํใหส้งัคมโดยทัว่ไปสงบรม่เยน็ เป็นศาสนาแหง่เหตุผล 
เป็นศาสนาแหง่ความรูแ้จง้ ใหเ้สรภีาพในการพจิารณา ใหใ้ชป้ญัญาเหนือศรทัธา เป็นศาสนา
แหง่การศกึษาและการแสวงหาความจรงิ ดว้ยปญัญาของตนเอง ไมส่อนใหเ้ชือ่งา่ยโดยไม่
ไตรต่รองใหร้อบคอบกอ่น ไมม่กีารบงัคบัใหค้นศรทัธาหรอืเชือ่ พระสงฆห์รอืพทุธสาวก มี
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หน้าทีเ่พยีงอธบิายคาํสอนของพระพทุธเจา้ใหค้นทีส่นใจฟงัเทา่นัน้ ใครไมส่นใจฟงักไ็มเ่คยใช้
กฎหมายหรอืรฐัธรรมนูญบงัคบัใหน้บัถอื และ ไมเ่คยตัง้กฎหรอืเงือ่นไขใหม้านบัถอื 
 ศาสนาพทุธไดร้บัการยอมรบัจากวญิญชูนทัว่โลก และยกยอ่งวา่เป็นศาสนาทีป่ระกาศ
ความเป็นอสิระของมนุษยใ์หป้รากฏแก่โลกยิง่กวา่ศาสนาใดๆ มจีุดมุง่หมายเป็นอสิระจาก
กเิลสตณัหาและมายาสิง่สมมตุทิัง้ปวง เป็นศาสนาแหง่สนัตภิาพอยา่งแทจ้รงิ เพราะไม่
ปรากฏวา่มสีงครามศาสนาเกดิขึน้ในนามของพทุธศาสนา สอนใหม้คีวามรกัต่อสรรพชวีติ 
รวมถงึสรรพสตัวท์ัง้หลาย ทีร่ว่มเกดิแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ สอนใหเ้มตตาทัง้ผูอ้ืน่
และตวัเอง สอนใหร้กัษาปกป้องสทิธขิองตนเองและไมใ่หล้ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น สหประชาชาติ
จงึยกยอ่งให ้“วนัวสิาขบชูา” เป็น วนัสนัตภิาพโลก 
  การบรหิารแนวพทุธ เน้นการแกป้ญัหามนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื พทุธวธีทีัง้หลาย ลว้นมุง่
สรา้งปญัญาใหแ้ก่มนุษย ์ ใหใ้ชป้ญัญาในการแกป้ญัหาของโลก พทุธธรรมไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
กระบวนการพฒันาคนอยา่งลกึซึง้ ใหม้นุษยม์อีสิระอยา่งแทจ้รงิ สามารถดาํเนินชวีติใน
ลกัษณะทีเ่อือ้อาทรต่อมนุษย ์ สงัคม และ ธรรมชาต ิ การนําพทุธธรรมมาเป็นปรชัญาชวีติ 
เพือ่กา้วไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื จงึเป็นสิง่ทีส่มควรอยา่งยิง่  
 พทุธวิธีบริหาร (Buddhist Managing) สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก Website ภมูิ
ปญัญาอภวิฒัน์ ที ่http://www.budmgt.com 
 
การบริหารยคุปัจจบุนั 
 ดว้ยสภาวะ Globalization ของโลก การบรหิารงานยคุปจัจุบนั จงึใช ้ หลกัการ และ 
แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ใช ้Information Technology: IT ใหข้อ้มลูเป็นปจัจุบนั (Real Timing) และ ทนัสมยั 
(Up to date) อยูเ่สมอ 
 2. บรหิารงานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั (All Time Managing) โดยผูบ้รหิารจะอยูท่ี่
ไหนกไ็ดใ้นโลก โดยการเชือ่มโยงกนัดว้ยการตดิต่อสือ่สาร 
 3. วเิคราะหส์ภาวการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดเวลา (Always Situation Analyzing) จงึตอ้งมี
การจดัการใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา 
 4. ใชง้านเป็นหลกั (Focus on Working) โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานทัง้หลาย 
ทีผ่า่นๆมา ผนวกกบัความรูแ้ละขอ้มลูใหม ่เกีย่วกบัสภาวการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในปจัจบุนัและทีม่ ี
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โอกาสเกดิขึน้ในอนาคต มาประสมประสานกนั เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ ใหม้คีวามถกูตอ้ง
แมน่ยาํมากขึน้ 
 5. ใชผู้ร้บับรกิารหรอืลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Centering) เน้นการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ และมากยิง่ๆขึน้ ตลอดเวลา 
 6. พฒันาภาวะผูนํ้าในผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ทุกคน (Leadership Everyone) ใหเ้ขา
เหลา่นัน้ “มแีละใช”้ ภาวะผูนํ้าของตนในการปฏบิตังิานทีท่าํ และ งานทีร่บัผดิชอบ ไดด้ ี
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มากยิง่ๆขึน้ 
 7. มุง่พฒันาคณุภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality Improving: CQI) และ
ขยายเป็น การพฒันาผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Working Improving: 
CWI) ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ดา้นเวลาทรพัยากรและแรงงานทีใ่ช ้และ ดา้นเศรษฐศาสตรท์ีเ่น้นความคุม้คา่ 
 8. ทาํงานเป็นทมีเดยีวกนั (Working as A Team) ไมม่กีารแบ่งแยกในองคก์าร
เดยีวกนั คอื มคีวามเป็น Unity นัน่เอง แมจ้ะมกีารแบ่งงานกนัทาํเป็นหลายๆทมีกต็าม 
 9. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีท่นัสมยั กวา้งไกล ชดัเจน และ ถกูตอ้ง (Modern Visioning) 
ทนัต่อเหตุการณ์ ทีเ่ป็นปจัจุบนั อยูเ่สมอ 
 10.ควบคุมคุณภาพ ณ จุดปฏบิตังิาน (Quality Control Every time) โดยผูป้ฏบิตังิาน
และทมีงาน ดว้ยความสขุใจ ตลอดเวลา 
 

คาํถามท้ายบทท่ี 1 
 1. อธบิายความหมายของการบรหิาร พรอ้มยกตวัอยา่ง การบรหิารในชวีติสว่นตวั
ประจาํวนั และ การบรหิารในงานหลกัทีท่า่นทาํอยูทุ่กวนั โดยระบุสิง่ทีจ่ะบรหิาร เป้าหมาย
ของการบรหิาร ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการบรหิาร กจิกรรมของการบรหิาร ผลการดาํเนินงาน และ 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มาใหช้ดัเจน 
 2. อธบิายการบรหิารแนวพทุธ พรอ้มยกตวัอยา่งแนวทางการประยกุต ์ ในชวีติสว่นตวั
ประจาํวนั ในงานหลกัทีท่า่นทาํอยูทุ่กวนั และ ในงานบรหิารองคก์าร หรอื ในงานบรหิาร
ประเทศ ใหส้มกบัทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นศาสนาทีป่ระกาศความเป็นอสิระของมนุษย ์ และ 
เป็นศาสนาแหง่สนัตภิาพ 
 3. อธบิายการบรหิารยคุปจัจุบนั พรอ้มยกตวัอยา่งการบรหิารงานหรอืองคก์าร โดย
วเิคราะห ์และ ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา ใหด้ ีและมปีระสทิธภิาพ มากขึน้ 
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บทท่ี  
2 

 
 

 

หลกัการบริหาร 
(PRINCIPLE OF MANAGING) 

 
ความหมาย และ องคป์ระกอบ ของหลกัการบริหาร 

 

I. การวิเคราะหส์ภาวการณ์ 
 

II. การวางแผนงาน ของการบริหาร 
 

III. การดาํเนินงานตามแผน 
 

IV. การประเมินผลการดาํเนินงาน 
 

V. การนําส่ิงท่ีได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
 

VI. การติดตามงาน การควบคมุงาน และ การประสานงาน 
 

VII. การจดัระบบข้อมลูข่าวสารและระบบการติดต่อส่ือสาร 
 

VIII. การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง สู่ความยัง่ยืน 
 

คาํถามท้ายบทท่ี 2 
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บทท่ี 2 
หลกัการบริหาร 

(PRINCIPLE OF MANAGING) 
 

ความหมาย และ องคป์ระกอบ ของหลกัการบริหาร 

 

 จากการศกึษาคน้ควา้ และ ทดลองปฏบิตั ิมาตัง้แต่ พ.ศ.2523 เป็นเวลานานกวา่ 30 ปี 
ผูเ้ขยีนไดข้อ้สรปุทีช่ดัเจนของสิง่ทีอ่าจจะถอืไดว้า่ เป็นหน่ึงในหลกัวชิาการทีส่าํคญัดา้นการ
บรหิาร คอื “หลกัการบรหิาร (Principle of Managing)” ซึง่ประกอบดว้ย 8 กจิกรรมหลกั 
(Main Activities) คอื  
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิง่ทีต่อ้งการจะบรหิาร 
 2. การวางแผนงาน (Planning) ของการบรหิาร 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ของการบรหิาร 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) ของการดาํเนินงานบรหิาร 
 5. การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งต่อเน่ืองและคุม้คา่ 
 6. การตดิตาม ควบคมุ และ ประสาน งาน (Monitoring Controlling and Coordinating) 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information System & 
Communication System Setting) 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูค่วามยัง่ยนื 
 
 ซ่ึงสมัพนัธแ์ละเชือ่มโยงกนั ดงัภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 
 
 

 อธบิายได ้ดงัน้ี  
 

I. การวิเคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis)  
 คอื การวเิคราะหส์ภาวการณ์ ของสิง่ทีต่อ้งการจะบรหิาร เป็นการศกึษาแยกแยะใหรู้้
อยา่งถ่องแทว้า่ สิง่นัน้และสิง่ทีอ่ยูโ่ดยรอบเป็นอยา่งไร มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งอะไรบา้ง ใน
ลกัษณะใด มผีลอยา่งไร จากอดตีถงึปจัจุบนั และ จะเป็นไปอยา่งไรในอนาคต (SITUATION 
ANALYSIS IS A COMPLEHENSIVE ANALYSTICAL STUDY TO KNOW EXACTLY 
WHAT THE TARGET AND ITS SURROUNDING ARE. WHAT ARE THE 
CONCERNED FACTORS AND THEIR EFFECTS FROM THE PAST TO PRESENT, 
AND CONTINUE INTO THE FUTURE) 
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์ เป็นกจิกรรมแรกของการบรหิาร โดยวเิคราะหส์ิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบั “งาน” ทีต่อ้งการบรหิาร ใน 14 ประเดน็ คอื  
 1. ลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร (งาน) 
 2. ภารกจิ บทบาท หน้าที ่ของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 3. ศกัยภาพ ของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 4.  การดาํเนินงาน ของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 5.  ผลการดาํเนินงาน 

 Situation 
 Analysis 

 
Monitoring 

Coordinating 
Controlling

Utilizing 

Implementing 

Inside Outside 

 

Evaluating 

Planning 

Continuing 

EOP 

 Evaluating 

Information System & Communication System Setting 
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 6. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นของ 
 7. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเงนิ 
 8. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นคน 
 9. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเวลา 
 10.ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ดา้นเทคโนโลย ี
 11.ววิฒันาการของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร ตัง้แต่เริม่ตน้ จนถงึปจัจุบนั 
 12.คูแ่ขง่ของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 13.ลกัษณะทีน่่าสนใจของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 14.แนวโน้มในอนาคตของสิง่ทีต่อ้งการบรหิาร 
 ในการวเิคราะหส์ภาวการณ์เชงิการบรหิารนัน้ มุง่ที ่ “งาน” ทีต่อ้งการบรหิาร เป็น
ศนูยก์ลาง จาํแนกเป้าหมายของการวเิคราะหเ์ป็น 6 ระดบั คอื ระดบังานทีต่อ้งการบรหิาร 
(Work) ระดบัหน่วยงานของงานทีต่อ้งการบรหิาร (Unit/Section) ระดบัองคก์ารของงานที่
ตอ้งการบรหิาร (Organization level) ระดบัชมุชนโดยรอบหน่วยงาน/องคก์าร (Community 
level) ระดบัประเทศชาต ิ (Country level) และ ระดบัโลก (Global level) ของงานทีต่อ้งการ
บรหิารนัน้ 
 

 ดงัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2   การวเิคราะหส์ภาวการณ์เชงิการบรหิาร  
(Situation Analysis in Managing) 

 
 
 หลกัการวิเคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)  
 ขอเสนอแนะใหม้กีารกาํหนดสิง่สาํคญั 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. กาํหนดสิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์ ใหช้ดัเจน แน่นอน เชน่ กระทรวงมหาดไทย กรม
ควบคมุโรค งานทาํบตัรประชาชน งานจา่ยยาผูป้ว่ยนอก งานทาํแผลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั งาน
เยีย่มบา้นผูป้ว่ยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง ฯลฯ 

โลก 

งาน 

หน่วยงาน 

องคก์าร 

   8.ปัจจยัท่ีมีผล 
      ด้านคน      
      ชนิด   ลกัษณะ 
             จาํนวน 
          ความคิดเหน็ 
              พฤติกรรม 

9.ปัจจยัท่ีมีผลด้านเวลา       
          จาํนวน ช่วงเวลา  
                    ข้อจาํกดั 
                       การใช้เวลา 10. ปัจจยัท่ีมีผล 

ด้านเทคโนโลยี 
     ความรู้ เครื่องมือ  
         ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

11.วิวฒันาการ  
การเปล่ียนแปลง  ปัจจยัท่ีมีผล 
ผลของวิวฒันาการ 
12.คู่แข่ง     
ผลงาน ต้นทุน กาํไร  
  ช่ือเสียง ความนิยม 

13.ลกัษณะท่ีน่าสนใจ  
ส่ิงท่ีวิเคราะห์ 
ส่ิงท่ีอยู่โดยรอบ 
ข้อสงัเกต              14.แนวโน้ม 

        ในอนาคต  
แรงผลกัดนั อปุสรรค 
เงื่อนไข และ 
ผลท่ีจะตามมา 

7.ปัจจยัท่ีมีผลด้านเงิน 
      ชนิด   จาํนวน  
         การใช้ 
    การควบคมุ  
  ภาวะเศรษฐกิจ        6.ปัจจยัท่ีมีผลด้านของ 

             ชนิด จาํนวน   
           การใช้งาน     
        การควบคมุ 

ชมุชน 

             5.ผลการดาํเนินงาน 
        ปริมาณงาน คณุภาพงาน 
ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวข้อง 
ความคุ้มค่าของการใช้ทรพัยากร 
  ประสิทธิภาพ 

   4.การดาํเนินงาน 
    การเตรียมการ  การเร่ิมต้น  
    วิถีชีวิต/การทาํงาน/ระบบงาน 
             การติดตาม ประเมินผล  
                      ควบคมุ ปรบัปรงุ 

   3.ศกัยภาพ 
     ขีดความสามารถ 
           ของทรพัยากรท่ีมีอยู่  
                    ทัง้ทางตรง   
                     และทางอ้อม 1. ลกัษณะ 

รปูร่าง 
องคป์ระกอบ 
ลกัษณะเฉพาะ 

ระบบการดาํเนินงาน 
ภาพพจน์ 

2. ภารกิจ  
บทบาท หน้าท่ี 
นโยบาย เป้าหมาย 
      วตัถปุระสงค ์ 
     งานหลกั   งานรอง     
        บทบาท หน้าท่ี 
     ความรบัผิดชอบ 

ประเทศชาติ 
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 2. กาํหนดชว่งเวลาทีจ่ะวเิคราะห ์เชน่ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม เวลา 00.00 น ถงีวนัที ่30 
กนัยายน ของปีถดัมา เวลา 24.00 น; ตัง้แต่ผูป้ว่ยสง่ใบสัง่ยาทีห่อ้งจา่ยยาผูป้ว่ยนอก ถงี 
ผูป้ว่ยเดนิออกจากหอ้งจา่ยยาผูป้ว่ยนอกพรอ้มยาทีจ่ดัถกูตอ้งครบถว้นและไดร้บัคาํอธบิาย
จนเขา้ใจดแีลว้; ตัง้แต่ผูป้ว่ยไดร้บัการวนิิจฉยัจากคณะแพทยแ์ลว้วา่ตอ้งไดร้บัการผา่ตดั จน
ถงี ผูป้ว่ยมารบัการตดิตามผลหลงัผา่ตดั 8 สปัดาหแ์ลว้ ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. กาํหนดประเดน็หลกัของการวเิคราะห ์ 
  ในการวเิคราะหส์ภาวการณ์ สามารถสรปุได ้ เป็น 3 ประเดน็ โดยดาํเนินการ
วเิคราะหส์ิง่สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั “งาน” ทีต่อ้งการวเิคราะห ์ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  ประเดน็ที ่1. การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา เพือ่ใหรู้ล้กัษณะ และ สภาพ 
ของสภาวการณ์ ของสิง่ทีว่เิคราะห ์(The Situation) วา่ เป็นอยา่งไร 
  ประเดน็ที ่2. การวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิจากผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมานัน้ (The 
Results of The Situation) เพือ่ใหรู้ค้วามสาํคญัของประเดน็ที ่1 แลว้นําไปใชใ้นการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของสภาวการณ์ (Priority setting) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจนและหนกัแน่น วา่ 
ควรดาํเนินการอะไร และอยา่งไร จงีจะดแีละเหมาะสมมากทีส่ดุ 
  ประเดน็ที ่3. การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อผลการดาํเนินงาน เพือ่ใหรู้ถ้งึสาเหตุ ซึง่
จะนําไปสูก่ารแกไ้ข หรอืการพฒันาต่อไป (The Causes of The Situation) อยา่งตรงจดุ 
และ มปีระสทิธภิาพสงู 
  การกาํหนดประเดน็หลกั ของผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา (The Situation) ของสิง่ที่
วเิคราะห ์ม ี5 ดา้น ตามตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ไดแ้ก่ 
   1.)  ปรมิาณของผลงานทีไ่ด ้
   2.)  คุณภาพของผลงานทีไ่ด ้
   3.)  ความพงึพอใจของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
   4.)  เวลา แรงงาน และ ทรพัยากร ทีไ่ดใ้ชไ้ปในการดาํเนินงาน  
   5.)  ดา้นเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน โดยเน้น ตน้ทุน ผลกาํไร 
ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
  การกาํหนดประเดน็หลกั ของผลทีเ่กดิจากผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมานัน้ (The 
Results of The Situation) ม ี7 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.)  ผลกระทบต่อผูร้บับรกิาร  
   2.)  ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิาน  



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  34 

   3.)  ผลกระทบต่องาน  
   4.)  ผลกระทบต่อหน่วยงาน  
   5.)  ผลกระทบต่อองคก์าร  
   6.)  ผลกระทบต่อชมุชน  
   7.)  ผลกระทบต่อประเทศชาต ิ 
  การกาํหนดประเดน็หลกัของปจัจยัทีม่ผีลต่อผลการดาํเนินงาน (The Causes of 
The Situation) ม ี6 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.)  ปจัจยัดา้นตวังาน  
   2.)  ปจัจยัดา้นหน่วยงานและองคก์าร 
   3.)  ปจัจยัดา้นทรพัยากร (5Ms) ในการทาํงาน 
   4.)  ปจัจยัดา้นพืน้ที ่ทีด่าํเนินการ 
   5.)  ปจัจยัดา้นผูม้ารบับรกิาร  
   6.)  ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 4. กาํหนดเกณฑก์ารเปรยีบเทยีบสภาวการณ์ ใหช้ดัเจน แน่นอน และ เป็นทีย่อมรบั
อยา่งกวา้งขวางในวงการวชิาการ อาทเิชน่  
  4.1 ใชเ้ป็นอตัรา (Rate) หรอื อตัราสว่น (Ratio) เชน่ รอ้ยละ อตัราต่อ 1,000 
ประชากร อตัราสว่นต่อผูป้ฏบิตังิาน 1 คน ฯลฯ ซึง่ดกีวา่การใชเ้ป็นเพยีงจาํนวนนบั 
  4.2 ใชช้ว่งเวลา เชน่ ใน 1 วนั ใน 1 เดอืน ในชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา ฯลฯ 
เพือ่ลดความคลาดเคลื่อนจากตวัแปรภายนอก เชน่ การเปลีย่นแปลงของฤดกูาล (Seasonal 
variation) 
  4.3 ใชค้า่มาตรฐาน (Standard) ของวงการวชิาการ หรอื คา่เฉลีย่ (Mean) ทีม่กีาร
วจิยั มกีารรายงานไว ้ หรอื จากผลการดาํเนินงานของเรา ซึง่ถา้มจีาํนวนมาก หรอื มี
ระยะเวลาในการดาํเนินงานนานหลายๆปีตดิต่อกนั กจ็ะยิง่น่าเชือ่ถอื 
    ฯลฯ 
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 หลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) สรปุได ้ดงัภาพที ่3 

สาเหตุ
ของสภาวการณ์ ตัว

สภาวการณ์
ผลของ

สภาวการณ์

ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร
ธรรมชาติ
ของงาน

ผู้รับบริการ

เงิน

ของ

ระบบงาน
เวลา S.E.C.

สิ่ง
แวดล้อม

ภายนอก
ภายใน

- ปริมาณงาน
- คุณภาพงาน
- เวลาและแรงงานที่ใช้
- ความพึงพอใจ
   ของผู้เก่ียวข้อง
- ประสิทธิภาพการทํางาน

* การใช้ทรัพยากร (5Ms)
* ต้นทุน กําไร
(บรรยายด้วย 5Ws, 1H)

- ผู้รับบริการ
- ผู้ให้บริการ
- งาน
- หน่วยงาน/องค์การ
- ชุมชน/สังคม
- ประเทศชาติ

S.E.C. = Socio-Economic-Cultural
(สังคม-เศรษฐกิจ-ประเพณีวัฒนธรรม)

หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์
(Principle of Situation Analysis)

1.แต่ละ สภาวการณ์ เกิดจากหลายสาเหตุ
2.ทุกสภาวการณ์สามารถพัฒนาให้ดีข้ึนได้

3. พัฒนาปรับปรุงท่ีสาเหตุ วัดผลท่ีตัวสภาวการณ์

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสื่อสาร

 
ภาพท่ี 3 หลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) 

 
 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
 ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา พจิารณาจากตวัสภาวการณ์ (The Situation) โดยวเิคราะห์
ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาแลว้ (ไดท้าํแลว้) ใน 5 ดา้น ดงัทีไ่ดก้ลา่วมา โดยเพิม่เตมิ
รายละเอยีดของเกณฑก์ารวดัและตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ทีส่ามารถ
นําไปเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นๆทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัได ้คอื 
 1. ดา้นปรมิาณของผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา (Quantity aspect) ของ “งาน” ที่
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
  1.1 อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานทีท่าํได ้ต่อ แรงงานทีใ่ชใ้นการทาํงาน 
  1.2 อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานทีท่าํได ้ต่อ คา่แรงงานทีใ่ชใ้นการทาํงาน 
  1.3  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานทีท่าํได ้ต่อ ตน้ทนุทีใ่ชใ้นการทาํงาน 
  1.4  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานทีท่าํได ้ ต่อ บุคลากรหลกั 1 คน ทีใ่ชใ้นการ
ใหบ้รกิาร เชน่ ต่อแพทยท์ีอ่อกตรวจ 1 คน เป็นตน้ 
  1.5  อตัราสว่น (Ratio) ปรมิาณงานทีท่าํได ้ต่อ จาํนวนบุคลากรในหน่วยงาน 
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 2. ดา้นคุณภาพของปรมิาณผลการดาํเนินงานทีท่าํได ้ (Qualiity aspect) ของ “งาน” ที่
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
  2.1 อตัราความถกูตอ้ง (Accuracy Rate) ของการเตรยีมความพรอ้ม ก่อนเริม่
ปฏบิตังิานในแต่ละเวร (Shift) หรอื ในแต่ละวนั (Day)  
  2.2  อตัราความถกูตอ้ง (Accuracy Rate) ของการเตรยีมความพรอ้ม ก่อน
ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิาร ในแต่ละครัง้ 
  2.3  อตัราความถกูตอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่าํหนดไว ้(Work Instruction: 
WI หรอื Standard Operating Procedure: SOP) 
  2.4  อตัราความถกูตอ้งของผลการดาํเนินงาน ก่อน สง่มอบใหก้บัผูร้บับรกิาร 
(Before Delivery) เชน่ อตัราความถกูตอ้งของการจดัยาก่อนมอบยาใหผู้ป้ว่ย เป็นตน้ 
  2.5  อตัราความถกูตอ้งของผลการดาํเนินงาน หลงั สง่มอบใหก้บัผูร้บับรกิาร (After 
Delivery) ซึง่กค็อือตัราความไมผ่ดิพลาด หรอื อตัราการไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น / ภาวะทีไ่ม่
พงึประสงค ์นัน่เอง 
  2.6  อตัราความรวดเรว็ ของผลการดาํเนินงาน ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ อาทเิชน่ 
อตัราการจา่ยยาไดภ้ายใน 30 นาท;ี อตัราความรวดเรว็ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีห่อ้ง
ฉุกเฉิน; อตัราระยะเวลา Door to Needle time ภายใน 30 นาท ีของผูป้ว่ยกลา้มเน้ือหวัใจ
ขาดเลอืดเฉียบพลนัทีเ่ขา้รกัษาทีห่อ้งฉุกเฉิน เป็นตน้ 
  2.7  อตัราความทนัเวลา ของผลการดาํเนินงาน ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้อาทเิชน่ 
อตัราการสรปุเวชระเบยีนผูป้ว่ยในภายใน 7 วนั หลงั Discharge เป็นตน้ 
  2.8  อตัราความครบถว้นของผลการดาํเนินงาน ตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว ้ อาทเิชน่ 
อตัราเฉลีย่ความครบถว้นของการป้องกนั Risk ในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
 3. ดา้นเวลา แรงงาน และ คา่แรงงาน ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน (Time & Labor-force 
Consumed aspects) จาํแนกเป็น 
  3.1 คา่เฉลีย่ของเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Time utilized of service) คดิ
เป็นวนิาท ี
  3.2 คา่เฉลีย่ของแรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Labor force utilized of 
service) คดิเป็น man-seconds 
  3.3 คา่เฉลีย่ของคา่แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Labor-cost of service) 
 4. ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Satisfaction aspect) จาํแนกเป็น 
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  4.1  อตัราความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (Customer’s satisfaction rate) 
  4.2  อตัราความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร (Provider’s satisfaction rate) 
  4.3  อตัราความพงึพอใจของผูบ้รหิารหน่วยงาน (Manager’s satisfaction rate) 
  4.4  อตัราความพงึพอใจของประชาชนทัว่ไปในชุมชนทีอ่งคก์ารตัง้อยู ่ (General 
people’s satisfaction rate) 
  4.5  อตัราความพงึพอใจของผูบ้รหิารระดบัสงู (Excecutive-officer’s satisfaction rate) 
  4.6  อตัราความพงึพอใจของประชาคมโลก (Global’s satisfaction rate) 
 5. ดา้นผลการดาํเนินงานทางเศรษฐศาสตร ์(Economics aspect) อาทเิชน่ 
  5.1  ตน้ทุนเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร (Average Cost of service) ในแต่ละชว่งเวลา 
  5.2  ตน้ทุนต่อหน่วยเฉลีย่ในการใหบ้รกิาร (Average Unit cost of service) 
  5.3  อตัราประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน (Efficiency rate) 
  5.4  อตัราประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ของการดาํเนินงาน (Increasing efficiency rate) 
  5.5  อตัราผลกาํไรของการดาํเนินงาน (Profit rate) 
  5.6  อตัราคา่ใชจ้า่ยทีล่ดไดเ้ฉลีย่ (Average Cost reducing rate) ต่อชว่งเวลา 
  5.7  อตัราความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากรทีม่อียูแ่ละใชไ้ป (คน เงนิ ของ เวลา และ 
เทคโนโลย)ี 
  5.8  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยเฉลีย่ (Average variable unit cost) 
  5.9  จุดคุม้ทุน (Break-even point) 
  5.10 จุดคนืทุน (Return on asset: ROA) 
 

 การวิเคราะหผ์ลท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
 ผลทีเ่กดิจากผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา พจิารณาจากผลของสภาวการณ์ (Results of 
the Situation) โดยวเิคราะหว์า่สิง่ทีเ่กดิขึน้และสิง่ทีเ่กดิตามมาจากผลการดาํเนินงานของสิง่ที่
วเิคราะห ์ทัง้ในทางบวกและในทางลบ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ มอีะไรบา้ง ดว้ยขอ้มลูทัง้
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (นบัเป็นจาํนวนได)้ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (นบัเป็นจาํนวนไมไ่ด)้ ที่
สามารถนําไปเป็นกรณีศกึษาหรอืกรณีตวัอยา่ง ใหก้บัหน่วยงานอื่นๆทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั 
หรอืคลา้ยคลงึกนัได ้คอื 
 1. ผลกระทบต่อผูร้บับรกิาร จาํแนกเป็น 
  1.1 ผลประโยชน์ และ ความสญูเสยีของตวัผูร้บับรกิาร ทัง้อตัรา มลูคา่ คุณภาพ
ชวีติ รา่งกาย จติใจ ฯลฯ 
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  1.2 ผลประโยชน์ และ ความสญูเสยี ของครอบครวัผูร้บับรกิาร 
  1.3 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุสิง่ของ ความรู ้ ประสบการณ์ ความคดิ 
แนวทางปฏบิตั ิเทคนิค วธิกีาร ขอ้คดิ ทัง้ทางดา้นวชิาการ การปฏบิตั ิและ การประยกุต ์ทัง้
ระยะสัน้ และ ระยะยาว 
 2. ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิาน จาํแนกเป็น 
  2.1 ขวญัและกาํลงัใจ  
  2.2 การพฒันา ทัง้ทางดา้นประสบการณ์ ความคดิ แนวทางปฏบิตั ิ เทคนิค วธิกีาร 
และ การประยกุต ์
  2.3 ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ 
  2.4  ความสญูเสยี ทัง้สิง่ทีว่ดัเป็นตวัเงนิได ้ และ สิง่ทีว่ดัเป็นตวัเงนิไมไ่ด ้ เชน่ การ
สญูเสยีความมัน่ใจในตวัเอง 
  2.5 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัทัง้หลาย เชน่เดยีวกบัขอ้ 1.3 
 3. ผลกระทบต่องาน จาํแนกเป็น 
  3.1 ผลด ี
  3.2 ผลเสยี 
  3.3 การเปลีย่นแปลง 
  3.4 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 4. ผลกระทบต่อหน่วยงาน จาํแนกเป็น 
  4.1 ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ 
  4.2 ความเสยีหาย 
  4.3 การพฒันา 
  4.4 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 5. ผลกระทบต่อองคก์าร คอื หน่วยงานทีค่วบคมุ ดแูล สิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์ เชน่ 
ผูด้แูลกรมการแพทย ์ คอื กระทรวงสาธารณสขุ ผูด้แูลอาํเภอสามโคก คอื จงัหวดัปทุมธานี
และกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ จาํแนกเป็น 
  5.1 ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ 
  5.2 การนําไปใชป้ระโยชน์ เพือ่การศกึษา การป้องกนั และ การแกป้ญัหา 
  5.3 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
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 6. ผลกระทบต่อชุมชน คอื ชุมชนทีส่ ิง่ทีต่อ้งการวเิคราะหต์ัง้อยู ่ หรอื ดาํเนินงานอยู ่
จาํแนกเป็น 
  6.1 คุณภาพชวีติของบุคคล ชุมชน 
  6.2 วถิชีวีติ 
  6.3 การพฒันา 
  6.4 ผลไดแ้ละกาํไร ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และ ไมใ่ชต่วัเงนิ 
  6.5 ความสญูเสยี ทัง้ระยะสัน้ และ ระยะยาว 
  6.6 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัทัง้หลาย เชน่เดยีวกบัขอ้ 1.3 
 7. ผลกระทบต่อประเทศชาต ิจาํแนกเป็น 
  7.1 ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 
  7.2 ความสญูเสยีดา้นกาํลงัคน 
  7.3 เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง 
  7.4 การพฒันา 
  7.5 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงาน 
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อผลการดาํเนินงาน พจิารณาจากสาเหตุของสภาวการณ์ (Causes of the 
Situation) โดยวเิคราะหว์า่ผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้และไดร้บั ของสิง่ทีว่เิคราะห ์ ทัง้เชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ เกดิจากปจัจยั
อะไรบา้ง ดว้ยขอ้มลูทัง้หลาย ทีห่น่วยงานอื่นๆทีค่ลา้ยคลงึกนั สามารถนําไปใชเ้ป็นกรณี
ตวัอยา่งหรอืกรณีศกึษาได ้คอื 
 1. ปจัจยัดา้นตวังาน วเิคราะหว์า่มลีกัษณะและการเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร ทัง้ในดา้น
ตวังาน ลกัษณะงาน องคป์ระกอบ ระบบงาน วธิทีาํงาน ฯลฯ พรอ้มทัง้เหตุผล/คาํอธบิายวา่ 
ทาํไมจงึมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้การจาํแนกเป็นปจัจยัดา้นบวก และ ปจัจยัดา้นลบ 
 2. ปจัจยัดา้นหน่วยงาน วเิคราะหว์า่ มลีกัษณะและการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง ในสิง่
ต่อไปน้ี 
  2.1 ผูบ้รหิารสงูสดุ 
  2.2 ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 
  2.3 ผูป้ฏบิตังิาน 
  2.4 นโยบาย 
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  2.5 งาน 
  2.6 ระบบงาน 
 3. ปจัจยัดา้นทรพัยากรในการทาํงาน คอื คน เงนิ ของ เทคโนโลย ีฯลฯ วเิคราะหว์า่มี
ลกัษณะและการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอะไร และ 
อยา่งไร 
 4. ปจัจยัดา้นพืน้ที ่ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ประชากร ฯลฯ วเิคราะหว์า่มี
ลกัษณะและการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอยา่งไร ฯลฯ 
 5. ปจัจยัดา้นผูม้ารบับรกิาร วเิคราะหว์า่มลีกัษณะและการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง เชน่ 
จาํนวน ลกัษณะ คา่นิยม ความตอ้งการ ชว่งเวลาทีม่ารบับรกิาร ฯลฯ  
 6. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ สภาพอากาศ อุณหภมู ิ สิง่รบกวน ฯลฯ วเิคราะหว์า่มี
ลกัษณะและการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง เพราะเหตุใด มผีลต่อการดาํเนินงานอยา่งไร 
 

 การวิเคราะหท์รพัยากรท่ีมีอยู่ 
 ทรพัยากรทีม่อียู ่ ไดแ้ก่ คน เงนิ ของ เทคโนโลย ี เวลา และ สิง่สนบัสนุน โดย
ดาํเนินการวเิคราะหใ์น 7 ดา้น คอื 
 1. จาํนวนทีม่ ีและทีส่ามารถใชง้านได ้
 2. สภาพการใชง้าน ความพรอ้มใช ้การขอใช ้วธิใีชท้ีถ่กูตอ้ง 
 3. การบาํรงุรกัษา 
 4. ความคุม้คา่ของการใช ้การซ่อม 
 5. การพฒันาการใชง้าน 
 6. การจาํหน่าย 
 7. การจดัหาเพิม่ การจดัหาทดแทน 
 

 การวิเคราะหอ์งคก์าร  
 ทาํการวเิคราะหอ์งคก์าร (Organization) ของสิง่ทีว่เิคราะห ์ใน 4 ดา้น คอื 
 1. ระบบงาน 
 2. วฒันธรรมขององคก์าร 
 3. ววิฒันาการขององคก์าร 
 4. จุดอ่อนจดุแขง็ขององคก์าร 
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 การวิเคราะหช์มุชนและสงัคมโดยรอบองคก์าร  
 ทาํการวเิคราะหช์ุมชนและสงัคมโดยรอบองคก์าร ใน 4 ดา้น คอื 
 1. เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ความเชือ่ คา่นิยม 
 2. ทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์าร 
 3. ศกัยภาพ ทัง้ศกัยภาพทีเ่หน็ไดช้ดัเจน และ ศกัยภาพแฝง 
 4. ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอองคก์าร 
 5. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และเกดิตามมา จากการดาํเนินงานทีต่อ้งการวเิคราะห ์ ทัง้
ผลกระทบทางตรง และ ผลกระทบทางออ้ม ใน 7 ดา้น คอื 
   5.1 ผลกระทบต่อบุคคล 
   5.2 ผลกระทบต่อครอบครวั 
   5.3 ผลกระทบต่อผูนํ้าชมุชน 
   5.4 ผลกระทบต่อกลุม่พลงัในชุมชน 
   5.5 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิชุมชน 
   5.6 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของชมุชน 
   5.7 ผลกระทบต่อวถิชีวีติของชมุชน 
 6. แนวโน้มในอนาคตของชุมชน ใน 4 ดา้น คอื 
   6.1 ดา้น Demand & Supply 
   6.2 ดา้น Technology 
   6.3 ดา้นธุรกจิ กจิการ คูแ่ขง่ขนั และ การแขง่ขนั 
   6.4 ดา้นการเงนิ การลงทุน และ การพฒันา 
 
ผลสรปุของการวิเคราะหส์ภาวการณ์ 
 การวเิคราะหส์ภาวการณ์จากอดตีถงึปจัจุบนั และ แนวโน้มในอนาคต จะไดข้อ้สรปุของ
สิง่ทีว่เิคราะห ์ วา่ เราจะตอ้งทาํอะไร (What to do?) ในอนาคต จงึจะทาํให ้ “งาน” ทีเ่รา
ตอ้งการบรหิาร มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ๆขึน้ และควรจะตอ้งทาํอยา่งไร (How to do?) มปีจัจยั 
เงือ่นไข เวลา ขอ้จาํกดั ฯลฯ อะไรบา้ง 
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II. การวางแผนงาน (Planning) ของการบริหาร 
 

 การวางแผนงาน เป็นกระบวนการกาํหนดรายละเอยีดของเป้าหมาย แนวทาง วธิกีาร 
กจิกรรม ทรพัยากร และ เวลา ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการ “ทาํ” งาน ในอนาคต พรอ้มผูร้บัผดิชอบ 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ (PLANNING IS A 
WORKING PROCESS TO DETERMINE ACTIVITIES IN THE FUTURE FOR 
ACHIEVING THE HIGHEST EFFICIENCY OUTCOMES) 
 จากความหมายน้ี   การวางแผนงาน มหีลกัสาํคญั  5 ประการ คอื 
 1. การวางแผนงาน เป็นเรือ่งของอนาคต คอื สิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ เป็นกจิกรรมทีต่อ้งทาํ
ก่อนเริม่ปฏบิตังิาน 
 2. การวางแผนงาน เป็นการกาํหนดรายละเอยีดของสิง่ทีจ่ะทาํวา่ จะทาํอะไร จะทาํที่
ไหน จะทาํเมือ่ไร จะทาํกบัใคร จะทาํโดยใคร จะทาํดว้ยวธิใีด และ จะใชท้รพัยากรเทา่ไร 
 3. การวางแผนงาน มุง่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้
 4. การวางแผนงาน มุง่ใหม้กีารดาํเนินงาน อยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 
สงูสดุ ตามจาํนวนและศกัยภาพ ของทรพัยากรทีม่อียู ่
 5. การวางแผนเป็นกระบวนการ ซึง่มกีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) จงึ
เปลีย่นแปลงได ้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิอยูเ่สมอ   
 

 การกาํหนดเป้าหมายของการ “ทาํ” งานในอนาคต 
 เป้าหมายของการ “ทาํ” งานในอนาคต คอื ให ้ “งาน” นัน้ เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสดุ ตาม
ศกัยภาพทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งมอียูแ่ละสามารถก่อใหเ้กดิได ้และ สงูกวา่ทีเ่คยไดท้าํมาแลว้ ยิง่ๆขึน้ 
อยา่งยัง่ยนื จาํแนกตามชว่งเวลา ออกป็น 7 Milestone ตัง้แต่เริม่ตน้ จนถงึ สิน้สดุ ของ การ 
“ทาํ” งาน คอื 
 Milestone ท่ี 0 
 คอื จุดเริม่ตน้ของการ “ทาํ” งาน โดยระบุรายละเอยีดตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน  
  What  = จะทาํอะไร และ เทา่ไร 
  Where = จะทาํทีไ่หน 
  When  = จะทาํเมือ่ไร ทัง้จุดเริม่ตน้ และจดุสิน้สดุ 
  Who และ Whom = จะทาํโดยใคร และ จะทาํกบัใคร 
  Why  = ทาํไมตอ้งเป็นจุดน้ี 
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 Milestone ท่ี 1 
 คอื จุดเป้าหมายทีบ่่งบอกวา่ งานน้ี สามารถตัง้ตน้ไดอ้ยา่งมัน่คงแลว้ โดยระบุ
รายละเอยีดและลกัษณะของจุดน้ีตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจนเชน่เดยีวกนั อาทเิชน่ 
โครงการ/แผนงาน ไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อีาํนาจใหด้าํเนินการไดโ้ดยมี
ระยะเวลาดาํเนินการไมน้่อยกวา่ 3 ปี เป็นตน้ 
 Milestone ท่ี 2 
 คอื จุดเป้าหมายทีบ่่งบอกวา่ งานน้ี บรรลุผลสาํเรจ็ขัน้ตน้แลว้ สามารถเป็นตน้แบบ 
(Role model/Prototype) ทีด่แีละชดัเจนใหก้บัทีอ่ื่นๆ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดน้ีตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน อาทเิชน่ ไดผ้ลการดาํเนินงาน ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากบุคคล
หรอืหน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นทีเ่ขือ่ถอื วา่เป็นตน้แบบ จากการทีไ่ดด้าํเนินการมาไมน้่อยกวา่ 
3 ปี เป็นตน้  
 Milestone ท่ี 3 
 คอื จุดเป้าหมายทีบ่่งบอกวา่ งานน้ี ไดบ้รรลุผลสาํเรจ็ของการบาํรงุรกัษาสาํเรจ็ขัน้ตน้
นัน้ ใหค้งอยูแ่ละไมเ่สือ่มสลายหรอืสญูหายไป โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดเป้าหมายน้ี ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน เชน่เดยีวกนั  
 Milestone ท่ี 4 
 คอื จุดเป้าหมายทีบ่่งบอกวา่ งานน้ี ไดม้กีารขยายผลสาํเรจ็ออกไปยงังาน/หน่วยงาน/
องคก์าร อืน่ๆ และ ในแวด-วง ของวงการทางวชิาการและการปฏบิตั ิ ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็
ขัน้ตน้ตามตน้แบบน้ีไดแ้ลว้ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของจุดเป้าหมายน้ีตาม 5Ws, 
1H มาใหช้ดัเจน อาทเิชน่ ไดง้าน/หน่วยงาน/องคก์าร ทีนํ่าผลการดาํเนินงานหรอืตน้แบบที่
ได ้ไปขยายผลและบรรลุ Milestone ที ่1 ของตนแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 แหง่ เป็นตน้  
 Milestone ท่ี 5 
 คอื จุดเป้าหมายทีบ่่งบอกวา่ งานน้ี ไดม้กีารดาํเนินการจนประสบผลสาํเรจ็ทีส่ามารถ
ยนืยนัไดว้า่เกดิความยัง่ยนื (Sustainability) แลว้ โดยระบุรายละเอยีดและลกัษณะของจุดน้ี
ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน เชน่เดยีวกนั  
 Milestone สดุท้าย 
 คอื จุดสิน้สดุของการ “ทาํ” งาน จาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คอื งานน้ี ยงัตอ้งมกีาร
ดาํเนินงานต่อไป ในการน้ี จะเป็นการระบุ 5Ws, 1H ตามวงรอบของการดาํเนินงาน 
(Working cycle) ซึง่โดยทัว่ไป จะใชปี้งบประมาณเป็นกรอบในการพจิารณา สว่นอกีลกัษณะ
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หน่ึง คอื งานน้ี ไมต่อ้งมกีารดาํเนินงานต่อไป กจ็ะใหร้ะบุ รายละเอยีดและลกัษณะของ
จุดเป้าหมายน้ี ตาม 5Ws, 1H มาใหช้ดัเจน วา่จะนําทรพัยากรของงานน้ี ไปอยูท่ีใ่ด  
  การจดัทาํแผน การ“ทาํ”งาน 
 แผน การ“ทาํ”งาน (Plan) คอื เอกสารทีร่ะบุ/แสดง เป้าหมาย แนวทาง วธิกีาร กจิกรรม 
ทรพัยากร และ เวลา ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการ“ทาํ”งาน ในอนาคต พรอ้มผูร้บัผดิชอบ ทีแ่น่นอน 
ชดัเจน สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 แผน (Plan) จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื  
 1. แผนพฒันา (Development Plan) เป็นแผน ทีนํ่าไปสูก่ารพฒันา คอื เกดิการ
เปลีย่นแปลงทีด่กีวา่เดมิ ม ี “ตวัชีว้ดั” ทีบ่่งบอกอยา่งชดัเจนวา่ เกดิการพฒันาหรอืดขีึน้ 
หรอืไม ่ เชน่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ แผนกลยทุธ ์ แผนพฒันาการศกึษา 
แผนพฒันาบุคคลากร แผนพฒันางาน R2R ฯลฯ 
 2. แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) เป็น “แผน (Plan)” ทีนํ่าไปสูก่ารปฏบิตั ิ ตาม
กรอบของเวลา ม ี “ตวัชีว้ดั” ทีบ่่งบอกวา่ ปฏบิตัหิรอืไม ่ ปฏบิตัไิดต้ามทีก่าํหนดไวเ้พยีงใด 
เชน่ แผนปฏบิตักิารประจาํปีของหน่วยงาน แผนปฏบิตักิารของโครงการ แผนการทาํ
วทิยานิพนธ ์ แผนการสรา้งรถไฟฟ้า ฯลฯ นิยมเขยีนแผนแบบ Gantt chart ทีร่ะบุกจิกรรม 
กรอบเวลา และ ผูร้บัผดิชอบ ไวอ้ยา่งแน่นอนและชดัเจน ดงัน้ี 
 

 

ท่ี 
 

กิจกรรม 
เวลา  

ผูร้บัผิดชอบ 
Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 

1         
2         

 
 องคป์ระกอบของแผน 
 ทีส่าํคญัม ี12 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ชือ่แผนงาน ซึง่ควรจะสือ่ความหมาย เรา้ใจ และ ไมเ่ยิน่เยอ้ ยดืยาด 
 2. ความเป็นมาและความสาํคญัของ “งาน” ทีว่างแผน คอื การสรปุเน้ือหาสาํคญัๆ ทีบ่ง่
บอกถงึความเป็นมาและความสาํคญั ของ“งาน”ทีจ่ะดาํเนินการ 
 3. เป้าหมายของงาน คอื สิง่ทีต่อ้งการจะไดร้บัเมือ่สิน้สดุการดาํเนินงานตามแผน 
 4. วตัถุประสงค ์คอื สิง่ทีจ่ะกระทาํ เพือ่นําไปสู ่เป้าหมายของงาน 
 5. กลุม่เป้าหมาย โดยระบุ ชนิด กลุม่ ลกัษณะ และ จาํนวน 
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 6. ระยะเวลา ตัง้แต่เริม่ตน้ จน สิน้สดุ การดาํเนินงานตามแผน 
 7. กจิกรรม พรอ้มระยะเวลา รวมทัง้กจิกรรม“การประเมนิผล”ดว้ย   
 8. งบประมาณ จาํแนกตามระยะเวลา 
 9. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ ตามวตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ของงาน 
 10. บุคคลและหน่วยงาน ทีร่บัผดิชอบ ทัง้ชือ่ และ ตาํแหน่ง 
 11. ผลทีจ่ะไดร้บั ทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรม และ เป็นไปได ้
 12. เอกสารประกอบ เพือ่ขยายความ ของแต่ละองคป์ระกอบขา้งตน้ 
 

 แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  
 เป็นแผนของรฐับาล ทีแ่สดงมาตรการและรายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาการบรหิารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตร ี 
 แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ มเีน้ือหาสาระสาํคญั ประกอบดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก่ 
 สว่นทีห่น่ึง แสดงแนวคดิและทศิทางการบรหิารประเทศ วสิยัทศัน์ของรฐับาล และ
กรอบการดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
 สว่นทีส่อง แสดงแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิ ซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดของ
นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาเนินการในปีแรก และแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิทีจ่ะ
ดาํเนินการในระยะ 4 ปีของรฐับาล  
 สว่นทีส่าม แสดงกลไกการนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ประกอบดว้ย การมอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบ ประมาณการรายไดแ้ละประมาณการ
ความตอ้งการใชเ้งนิตามนโยบาย และ แนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
 สว่นทีส่ ี ่แสดงแผนงาน/โครงการทีม่ลีาํดบัความสาํคญัตามนโยบายรฐับาล ทัง้ทีต่อ้งเรง่
ดาํเนินการในปีแรก และ ทีจ่ะดาํเนินการในชว่งปีต่อๆมา 
 ขอนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2555-2558 มาเป็นตวัอยา่ง ซึง่มหีวัขอ้ที่
สาํคญั 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. บทนํา 
 2. แนวคดิและทศิทางการบรหิารประเทศ 
  2.1 วสิยัทศัน์ของรฐับาล 
  2.2 สถานะของประเทศก่อนเขา้มาบรหิารประเทศ 
  2.3 กรอบการดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
 3. แนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
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  3.1 นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในปีแรก 
  3.2 นโยบายความมัน่คงแหง่รฐั 
  3.3 นโยบายเศรษฐกจิ 
  3.4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ 
  3.5 นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  3.6 นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 
  3.7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
  3.8 นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 4. กลไกการนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  4.1 หน่วยงานรบัผดิชอบ  
  4.2 ประมาณการรายไดแ้ละรายจา่ยตามนโยบาย 
  4.3 แนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และ ประเมนิผล 
 5. บทสรปุ  
 6. แผนงาน/โครงการ ทีม่ลีาํดบัความสาํคญัตามนโยบายรฐับาล 
 7. บญัชอีกัษรชือ่ยอ่หน่วยงาน 
 แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิของรฐับาล ยดึเจตนารมณ์ของคาํแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรทีีไ่ดแ้ถลงต่อรฐัสภา ตลอดจนแผนพฒันาประเทศในดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ที่
สาํคญัไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ซึง่แต่ละสว่นราชการจะตอ้งนําไปเป็น
กรอบในการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ในการกาํหนดเป็น
รายละเอยีดของแต่ละกจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการในแต่ละปี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี อนัเป็นการผลกัดนัใหป้ระเดน็นโยบายตามแผนการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิของรฐับาล ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนด 
 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอด็ พ.ศ.2555-2559 
 มหีวัขอ้ทีส่าํคญั 6 หวัขอ้ แบ่งเป็น 4 สว่น 9 บท ไดแ้ก่ 
 1. ปฐมบท 
 2. สรปุสาระสาํคญัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
 3. สว่นที ่1: การประเมนิสถานการณ์ของประเทศ 
  บทที ่1 การประเมนิสถานการณ์ของประเทศ  
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 4. สว่นที ่2: วสิยัทศัน์และยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
  บทที ่2 วสิยัทศัน์และยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 5. สว่นที ่ 3: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่11 
  บทที ่3 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
  บทที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื 
  บทที ่5 ยทุธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
  บทที ่ 6 ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ สูก่ารเตบิโตอยา่งมคีุณภาพและ
ยัง่ยนื 
  บทที ่7 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเชือ่มโยง กบัประเทศในภมูภิาค เพือ่ความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
  บทที ่8 ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งยัง่ยนื 
 6. สว่นที ่ 4: การบรหิารจดัการแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 11 สู่
การปฏบิตั ิ
  บทที ่9 การบรหิารจดัการแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 สูก่าร
ปฏบิตั ิ
 

 แผนงาน (Plans) ของการบริหาร 
 ในการบรหิารนัน้ มุง่ทีจ่ะทาํให ้“สิง่ทีจ่ะใหบ้รหิาร” เกดิ “ผลสาํเรจ็” สงูสดุ ตามศกัยภาพ
ทีส่ ิง่นัน้และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งมอียูแ่ละสามารถก่อใหเ้กดิได ้ จงึตอ้งมแีผนการทาํงาน (Plan) ทีด่ี
และครบถว้น นําไปสูเ่ป้าหมาย (Goal) คอื การบรรลุ  Milestone ที ่5 ทีบ่่งบอกวา่ งาน
น้ี ไดม้กีารดาํเนินการ จนประสบผลสาํเรจ็ ทีส่ามารถยนืยนัไดว้่า เกดิความยัง่ยนื 
(Sustainability) แลว้  
 แผนงาน ของการบรหิารสูค่วามยัง่ยนื จงีประกอบดว้ย 2 แผน คอื 
 1. แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) ในการจดัทาํ แผนพฒันา “งาน” ทีจ่ะบรหิารสู่
ความยัง่ยนื 
  ควรใชเ้วลาในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารน้ี ไมเ่กนิ 3 วนั โดยมรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินงานตามแผนทัง้หมด 5-10 ปี 
 2. แผนพฒันางาน...... (ระบุชือ่งาน)..... สูค่วามยัง่ยนื  
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  ใชเ้วลาในการจดัทาํแผนน้ี ไมเ่กนิ 1 เดอืน แบ่งชว่งเวลาดาํเนินการใน 10 ปีของ
แผนพฒันาน้ี เป็น 7 ระยะ คอื 
  2.1  ระยะปีแรกทีจ่ะดาํเนินการ ซึง่ควรจะไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน จนสิน้ปีงบประมาณ 
  2.2  ระยะปีที ่2 ซึง่ใชเ้วลาเตม็ปีงบประมาณ 
  2.3  ระยะปีที ่3 จนบรรลุ Milestone ที ่2 คอื ไดต้น้แบบ (Role model/Prototype) ที่
ดแีละชดัเจน 
  2.4  ระยะ 1 ปี หลงับรรลุ Milestone ที ่2   
  2.5  ระยะปีที ่2 หลงับรรลุ Milestone ที ่2 ตามวงรอบของปีงบประมาณ 
  2.6  ระยะหลงัปีที ่2 ของการบรรลุ Milestone ที ่2 ในแต่ละปีงบประมาณ 
  2.7  ระยะสรปุผล ในปีที ่10 ของการดาํเนินงาน 
  ในแต่ละปี จะมกีารวดัผลการดาํเนินงาน ดว้ย “ตวัชีว้ดั” ทีบ่่งบอกวา่ มกีารพฒันา
หรอืไม ่ ใน 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลาและแรงงานทีใ่ช ้ ดา้น
ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
  ในแต่ละระยะทัง้ 7 ของแผนพฒันางานน้ี จะมแีผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) ที่
แน่นอนและชดัเจน แนบมาดว้ยเสมอ 
 

 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
 มผีูรู้ไ้ดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ ์(Strategy) ไวห้ลากหลาย อาทเิชน่  
 1. กลยทุธ ์คอื กระบวนการในการดาํเนินงานเพือ่ชยัชนะของการแขง่ขนั 
 2. กลยทุธ ์คอื วธิกีารทีช่าญฉลาดในการเอาชนะคูต่่อสู ้นําไปสูค่วามสาํเรจ็ในระยะยาว 
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบุคคล / หน่วยงาน / องคก์าร ทีเ่ป็นผูใ้ชก้ลยทุธ ์ 
 3. กลยทุธ ์ หมายถงึ กระบวนการกาํหนดวธิกีารจดัสรรและ/หรอืจดัการทรพัยากรให้
สอดคลอ้งสมดุลระหวา่งปจัจยัทีค่วบคุมไดย้ากหรอืควบคุมไมไ่ด ้ ซึง่เรยีกวา่“ปจัจยัภายนอก” 
กบัปจัจยัทีค่วบคุมได ้ทีเ่รยีกวา่ “ปจัจยัภายใน”  
 4. กลยทุธ ์ หมายถงึ การวางแผนอยา่งกวา้งๆ เพือ่เป็นแนวทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารในระยะยาว เป็น“ผลสดุทา้ย”ของการวางแผนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
 

 สรปุวา่ กลยทุธ ์ หมายถงึ แนวทางหรอืวธิกีารทาํงานทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุ
วตัถุประสงค ์พนัธกจิ และ วสิยัทศัน์ ทีก่าํหนดไว ้ การกาํหนดกลยทุธ ์ จาํเป็นตอ้งอาศยัผล
จากการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อยา่งครบถว้นและเพยีงพอ 
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 ระดบัของกลยทุธ ์(Level of Strategy) 
 ม ี4 ระดบัคอื 
 1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ารสงูสดุ (Corporate-level Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธ/์ยทุธศ์าสตร์
ของรฐับาล กลยทุธข์องบรษิทัแม ่ ซึง่เป็นกลยุทธใ์นเชงินโยบาย เชน่ กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้า
ดา้นการคา้ กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการเกษตร กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการรกัษาโรคมะเรง็ 
กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นการพฒันาคอมพวิเตอร ์โดยเป็นกลยทุธ“์ทีบ่อกทศิทางขององคก์าร” 
 2. กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิหลกัขององคก์าร (Business-level Strategy) ไดแ้ก่ กล
ยทุธข์องกระทรวงต่างๆ กลยทุธข์องบรษิทัลกูต่างๆ กลยทุธข์องโรงพยาบาลทีเ่ป็นเครอืขา่ย 
ฯลฯ เป็นกลยทุธใ์นเชงินโยบายเช่นกนั แต่เป็นของแต่ละองคก์ารและอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ
องคก์ารทีส่งูกวา่หรอืองคก์ารทีม่อีาํนาจในการควบคุม อาทเิชน่ รฐับาล บรษิทัแม ่ฯลฯ 
 3. กลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที ่ หลกั ในองคก์าร (Functional-level Strategy) 
ไดแ้ก่ กลยุทธข์องฝา่ยผลติ กลยทุธข์องฝา่ยขาย กลยทุธข์องฝา่ยการแพทย ์กลยทุธข์องฝา่ย
การพยาบาล กลยทุธข์องฝา่ยเภสชักรรม กลยทุธข์องกลุม่งานอายรุกรรม ฯลฯ เป็นกลยทุธ์
ในเชงิการสรา้ง พฒันา และ บาํรงุรกัษา ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เชน่ กลยทุธก์ารเป็น
ผูนํ้าดา้นราคา กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างทีด่งึดดูใจลกูคา้ กลยทุธก์ารเป็นเจา้ของ
ลขิสทิธิ ์กลยทุธก์ารเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นโรคไต ฯลฯ เป็นตน้ 
 4. กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational-level Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธข์องหน่วย
ปฏบิตักิารต่างๆ ทีต่อ้งจดัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ทัง้ 4 ดา้น หรอื 4Ps 
(Product, Price, Place, Promotion) ใหเ้หมาะสม พอด ีและมปีระสทิธภิาพสงู จาํแนกเป็น 4 
กลุม่กลยทุธ ์คอื 
  4.1 กลยทุธส์รา้งความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ทีด่ ีในมมุมองของลกูคา้ 
  4.2 กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นราคา/ตน้ทุน (Cost leadership Strategy) ทีต่ํ่ากวา่
คูแ่ขง่ ในคณุภาพระดบัเดยีวกนั 
  4.3 กลยทุธก์ารเคลือ่นไหวรวดเรว็ (Rapid response Strategy) กวา่คูแ่ขง่ 
  4.4 กลยทุธก์ลุม่เป้าหมายเฉพาะ (Niche market Strategy) อาทเิชน่ กลยทุธใ์น
กลุม่วยัรุน่ กลุม่ทีเ่พิง่มคีรอบครวั กลุม่ตัง้ครรภ ์กลุม่มลีกูเลก็ๆ กลุม่เกษยีรอาย ุกลุม่แมบ่า้น 
กลุม่ผูป้ว่ยเบาหวาน กลุม่ผูป้ว่ยโรคกระดกู กลุม่ผูป้ว่ยมะเรง็ กลุม่ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย ฯลฯ 
  กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารน้ี เป็นกลยทุธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
เชน่ กลยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย กลยุทธก์ารลดคา่ใชจ้า่ย กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสนิคา้ กล
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ยทุธก์ารขยายฐานลกูคา้ กลยทุธก์ารเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ เป็นกลยทุธท์ี่
หน่วยงานภาครฐัทัง้หลาย ตอ้งเน้นใหม้ากขึน้ ในการนํานโยบายของรฐับาลและหน่วยเหนือ
ทัง้หลาย สูก่ารปฏบิตั ิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหม้ากยิง่ๆขึน้ 
 ขัน้ตอนในการวางแผนกลยทุธ ์
 ม ี4 ขัน้ตอน คอื 
 1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เพือ่ประเมนิภาวะคุกคาม (Threats) 
และ โอกาส (Opportunities) ทีจ่ะมผีลต่อองคก์าร ดว้ยการวเิคราะหป์จัจยั 7 ประการ ทีเ่รยีก
กนัวา่ PESTELI Analysis ทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์าร คอื 
  1.1 ปจัจยัทางการเมอืง (Political Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
นกัการเมอืง ครอบครวันกัการเมอืง พรรคพวกนกัการเมอืง พรรคการเมอืงฝา่ยรฐับาล พรรค
การเมอืงฝา่ยคา้น คณะรฐับาล นโยบายรฐับาล การเมอืงใน/นอกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 
  1.2 ปจัจยัทางเศรษฐกจิ (Economic Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นภาวะ
เศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ เงนิออม อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
  1.3 ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural Component Analysis) ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นการเปลีย่นแปลงของประชากร ครอบครวั ทศันคต ิคา่นิยม แฟรช์ัน่ เป็นตน้ 
  1.4 ปจัจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น 
ความรูค้วามกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี คอื องคค์วามรูท้างวชิาการทัง้หลายทีนํ่ามาใชก้บั
ชวีติประจาํวนัของมนุษย ์ที ่ Popular มากในยคุปจัจุบนั คอื Information Technology: IT, 
Nano-technology, Bio-technology, และ Management Technology. 
  1.5 ปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มและนิเวศน์วทิยา (Environmental and Ecological 
Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นอุณหภมูโิลกทีส่งูขึน้ (Global warming) 
ปรากฏการณ์เรอืนกระจก ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (ภาษาสเปญ: El Niño) และ ลานีญา 
(ภาษาสเปญ: La Niña) มลภาวะ (Pollutions) ทัง้ทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสยีง เป็นตน้ 
  1.6 ปจัจยัทางกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด (Legal Component Analysis) ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ ขอ้ตกลงทางการคา้ การกดีกนัทางการคา้ กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ กฎ ระเบยีบ ขอ้กาํหนด ของหน่วยงาน/องคก์าร ต่างๆ เป็นตน้ 
  1.7 ปจัจยัทางวงการอุตสาหกรรม (Industrial Component Analysis) ของงานนัน้ 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นมาตรฐานของสนิคา้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ความนิยม ขอ้ตกลงใน
วงการนัน้ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและทีไ่มเ่ป็นทางการ เป็นตน้ 
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 2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร เพือ่ประเมนิจุดอ่อน (Weaknesses) ที่
จะตอ้งแกไ้ข และ จุดแขง็ (Strengths) ทีจ่ะสามารถนําใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ พจิารณาโดยใช้
หลกั 7S of McKinsey ในการวเิคราะหป์จัจยั 7 ประการ ทีอ่ยูภ่ายในองคก์าร คอื 
  2.1 ปจัจยัทางโครงสรา้งองคก์าร (Structural Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นโครงสรา้งทางกายภาพ และ โครงสรา้งทางการบรหิาร ขององคก์าร 
  2.2 ปจัจยัทางสไตลก์ารบรหิารองคก์าร (Style Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นสไตลก์ารบรหิารของผูนํ้าองคก์ารตาม Managerial Grid ทัง้แบบสว่นตวั และเป็นทมี 
  2.3 ปจัจยัทางทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร (Staff Component Analysis) ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นความรูค้วามสามารถของบุคลากรขององคก์ารในการปฏบิตังิานตามภาระกจิ 
  2.4 ปจัจยัทางความเชีย่วชาญขององคก์าร (Skill Component Analysis) ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นชือ่เสยีงขององคก์ารจากผลงานในอดตีทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง เป็นตน้ 
  2.5 ปจัจยัทางระบบงานขององคก์าร (System Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นระบบงานขององคก์าร ทัง้ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร ระบบงาน
พฒันางาน/หน่วยงาน/องคก์าร และ ระบบงานบรหิารจดัการ ทีไ่ดร้บัการชืน่ชมยกยอ่ง 
  2.6 ปจัจยัทางกลยทุธข์ององคก์าร (Strategic Component Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นกลยทุธร์ะดบัต่างๆขององคก์าร ตัง้แต่อดตี จนถงึ กลยทุธท์ีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
  2.7 การวเิคราะหป์จัจยัทางคา่นิยมรว่มขององคก์าร (Share-value Component 
Analysis) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารทีเ่ป็นอยู ่และ การประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ปลกูฝงั
ใหเ้กดิเป็นค่านิยมรว่มหรอืวฒันธรรมองคก์ารในอนาคต 
 3. การสรปุภาวะคุกคาม โอกาส จุดออ่น และ จดุแขง็ ทีส่าํคญัมาดา้นละ 10-20 ขอ้ 
โดยควรมจีาํนวนขอ้พอๆกนั ในแต่ละดา้น 
 4. การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) ดว้ย 7 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 
  4.1 คดัเลอืกประเดน็สาํคญัของภาวะคุกคาม โอกาส จุดออ่น และ จดุแขง็ ของ
องคก์าร มาดา้นละ 5-10 ขอ้ (ควรมจีาํนวนขอ้พอๆ กนั ในแต่ละดา้น)  
  4.2 สรปุสิง่ทีว่เิคราะหเ์พือ่กาํหนดกลยทุธ ์ ดว้ย SWOT Matrix คอื การนําจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม ขององคก์าร มาบรรจุในตาราง 8 ชอ่ง นําไปสูก่ารกาํหนด
กลยทุธท์ีเ่หมาะสม มเีหตุมผีล มทีีม่าทีไ่ป งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ ไดเ้ป็น 4 กลุม่ คอื 
   1.) กลุม่ SO Strategies เป็นกลยทุธท์ีไ่ดจ้ากการนําจุดแขง็และโอกาส มารว่มกนั
กาํหนดเป็นกลยทุธ ์ซึง่ถอืวา่เป็น “กลยทุธห์ลกั” ของหน่วยงาน/องคก์าร 
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   2.) กลุม่ ST Strategies เป็นกลยทุธท์ีไ่ดจ้ากการนําจุดแขง็ มาลบลา้ง ป้องกนั 
หรอืแกไ้ข ภาวะคุกคาม 
   3.) กลุม่ WO Strategies เป็นกลยทุธท์ีไ่ดจ้ากการนําโอกาส มาเสรมิจุดออ่น 
   4.) กลุม่ WT Strategies เป็นกลยทุธท์ีไ่ดจ้ากการนําจุดอ่อนและภาวะคุกคาม มา
พฒันาและกาํหนดเป็นกลยทุธ ์ 
  ใช้ตาราง SWOT Matrix ในการกาํหนดกลยทุธ ์ดงัแสดงในภาพที ่4 
 
 

              ปัจจยัภายใน 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths: S) 
ระบุรายการจุดแขง็ ทีม่า
จากภายในองคก์าร 5-10 
ประเดน็ ในชอ่งน้ี 

จดุอ่อน (Weakness: W) 
ระบุรายการจุดอ่อนทีม่าจาก
ภายในองคก์าร 5-10 
ประเดน็ ในชอ่งน้ี 

โอกาส (Opportunity: O) 
ระบุรายการโอกาส ทีม่า
จากภายนอกองคก์าร 5-10
ประเดน็ ในชอ่งน้ี 

SO Strategies 
กาํหนดกลยุทธ ์ โดยอาศยั
จุดแขง็ประสานกบัความ
ไดเ้ปรยีบของโอกาส 

WO Strategies 
กาํหนดกลยุทธใ์นชอ่งน้ี 
โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบใน
โอกาส มาปิดจุดอ่อน 

ภาวะคกุคาม(Threats: T) 
ระบุรายการภาวะคุกคาม 
ทีม่าจากภายนอก 5-10 
ประเดน็ ในชอ่งน้ี 

ST Strategies 
กาํหนดกลยุทธใ์นชอ่งน้ี 
โดยใชจุ้ดแขง็มาใชห้ลบ
หลกีภาวะคุกคาม 

WT Strategies 
กาํหนดกลยุทธใ์นชอ่งน้ี 
โดยระมดัระวงัจุดออ่นและ 
หลบหลกีภาวะคุกคาม 

 

ภาพท่ี 4 การกาํหนดกลยทุธด์ว้ย SWOT Matrix 
  4.3 กาํหนดกลยทุธเ์บือ้งตน้ โดยนําขอ้มลูประเดน็สาํคญัของแต่ละคูต่าม SWOT 
Matrix คอื SO, ST, WO และ WT มาพจิารณากาํหนดเป็นกลยทุธเ์บือ้งตน้ ซึง่อาจเริม่เป็น
เพยีงกจิกรรมหรอืโครงการเลก็ๆ โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ แต่ละกลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม นัน้ 
มาจากขอ้มลูประเดน็สาํคญั ในขอ้ใด เชน่ มาจาก S3 และ T2 หมายถงึ กลยทุธ/์โครงการ/
กจิกรรม น้ี มาจากขอ้มลูประเดน็สาํคญัของ Strength ขอ้ 3 และ ขอ้มลูประเดน็สาํคญัของ 
Threat ขอ้ 2 เป็นตน้  
  นํากลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด มาพจิารณารว่มกนั แลว้ทาํการผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นกลุม่กลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ทีด่ ีทีม่คีวามครอบคลุม ไมซ่ํ้าซอ้น และ 
เหมาะสม มากขึน้ โดยขอเสนอใหจ้ดักลุม่ตาม BSC (Balanced Score Card) 4 ดา้น คอื 
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ดา้น Finance, Customer, Internal process, และ ดา้น Learning & Growth แลว้คดัเลอืก
กลยทุธ/์โครงการ/กจิกรรม ของแต่ละกลุม่ ทีจ่าํเป็น เหมาะสม และสามารถปฏบิตัไิด ้ ให้
เหลอืจาํนวนน้อยทีส่ดุ 
   ตวัอย่าง ผลการกาํหนด “กลยทุธเ์บือ้งตน้”จากผลสรปุตาม SWOT Matrix ของ
โรงพยาบาลสขุกาย สบายใจ (นามสมมต)ิ ไดผ้ลดงัภาพที ่5 
 

    

 ปัจจยัภายใน 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

Strengths Weaknesses 
1.ผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ มคีวามมุง่มัน่ 
2.จนท. เป็นคนรุน่ใหม,่ โสด 
3.มนีกัวจิยั R&D, นกั IT 
4.มทีีด่นิ 100 ไร ่ตดิถนนใหญ่ 
5.เป็นโรงพยาบาลของรฐั 

1.มเีงนิน้อย 
2.จนท.ขาดประสบการณ์ 
3.ขาดแคลนบุคลากร 
4.ขาดแคลนเครือ่งมอื อุปกรณ์ 
5.ระบบงานยงัไมด่ ี

 
 
 

 
1.ผูนํ้าชุมชนเขม้แขง็ 
2.พระผูใ้หญ่สนบัสนุน 
3.รฐับาลเขม้แขง็ 
4.สง่เสรมิ R&D ทุนวจิยั 
5.ประชาชนสนใจสขุภาพ 

SO Strategies 
1.พฒันาคุณภาพ รพ. สู ่HA 
2.พฒันารายได ้
3.พฒันางานวจิยั&ผลงานวชิาการ 
4.พฒันางานสง่เสรมิสขุภาพ 
5.พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร 

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

 
 
 

 

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

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

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

 

ภาพท่ี 5 การกาํหนดกลยทุธเ์บือ้งตน้ จากผลการวเิคราะห ์SWOT 
 
  จดัทาํได ้ 17 กลยทุธ ์ คอื 5 กลยุทธ ์ ใน SO Strategies; 4 กลยทุธ ์ ใน WO 
Strategies; 4 กลยทุธ ์ใน ST Strategies; และ 4 กลยทุธ ์ใน WT Strategies 
  แต่ละกลยทุธ ์จะมทีีม่าจากผลสรปุตาม SWOT Matrix ทีช่ดัเจน ขอยกตวัอยา่งกล
ยทุธ ์ใน SO Strategies ดงัน้ี 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคณุภาพ รพ. สู ่HA มาจาก S1, S2, S3, S5 และ O1, O2, 
O3, O4, O5 
   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้มาจาก S1, S2, S3, S4, S5 และ O1 ถงึ O5 
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   3.) กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยั & ผลงานวชิาการ มาจาก S1, S2, S3, S5 และ 
O1, O2, O3, O4, O5 
   4.) กลยทุธก์ารพฒันางานสง่เสรมิสขุภาพ มาจาก S1, S2, S3, S4, S5 และ O1, 
O2, O3, O4, O5 
   5.) กลยทุธก์ารพฒันาขอ้มลูขา่วสาร มาจาก S1 ถงึ S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 
   กลยทุธอ์ื่นๆ กเ็ป็นทาํนองเดยีวกนั  
  4.4 ผสมผสานกลยทุธเ์บือ้งตน้เขา้ดว้ยกนั โดยวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งเชือ่มโยง 
แลว้สงัเคราะหเ์ป็นกลยุทธส์าํคญั ดงัในตวัอยา่งกลยทุธท์ัง้ 17 เมือ่นํามาผสมผสานเขา้
ดว้ยกนั จะไดเ้ป็น 8 กลยทุธ ์คอื 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลสู ่ HA มาจาก S1,S2,S3,S5 และ  
O1,O2,O3,O4,O5 และ  W2,W3,W5 และ T1,T2,T3,T5 
   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้ มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 
และ  W1,W2,W3, W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   3.) กลยทุธก์ารพฒันาระบบงาน มาจาก S1,S2,S3,S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 
และ W1,W2,W3, W4,W5 และ T1,T2,T3,T5 
   4.) กลยทุธก์ารพฒันาเจา้หน้าทีข่อง รพ. มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2, 
O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   5.) กลยทุธก์ารพฒันาความรว่มมอืรว่มใจจากชุมชนในการพฒันา รพ. มาจาก S1 
S2,S3,S4, S5 และ O1,O2,O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   6.) กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยั R&D และ ผลงานทางวชิาการ มาจาก S1,S2, 
S3,S4,S5 และ  O1,O2,O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   7.) กลยทุธก์ารพฒันาขอ้มลูขา่วสาร มาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2,O3, 
O4,O5 และ  W1,W2, W3,W4,W5 และ T1,T2,T3,T4,T5 
   8.) กลยทุธก์ารพฒันาเศรษฐกจิของชุมชนมาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2, 
O3,O4,O5 และ  W1,W2,W3,W4 และ T1,T2,T3,T4,T5 
  4.5 วเิคราะหก์ลยทุธส์าํคญัดว้ย BSC โดยนํากลยทุธส์าํคญัมาวเิคราะหค์วาม
ครบถว้นและความเหมาะสม ดว้ย Balanced Scorecard: BSC ซึง่ Harvard Business 
Review ไดย้กยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในเครือ่งมอืดา้นการจดัการ ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ารธุรกจิ
มากทีส่ดุเครือ่งมอืหน่ึงในรอบ 75 ปี เป็นเครือ่งมอืทีถ่กูคดิคน้และพฒันาขึน้โดย Robert 
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Kaplan และ David Norton ซึง่ต่อมาเมือ่ไดม้กีารนําไปใชม้ากขึน้ๆ พบวา่ สามารถนําไปใช้
ในการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่การชว่ยใน
การวางแผนกลยทุธ ์และ การนํากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิโดย Kaplan และ David Norton ได้
ใหค้าํนิยามในกรณีน้ีไวว้า่ “BSC เป็นเครือ่งมอืดา้นการจดัการทีช่ว่ยในการนํากลยทุธไ์ปสู่
การปฏบิตั ิ โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิ ทีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์ารเกดิความสอดคลอ้ง เป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และมุง่เน้นในสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ขององคก์าร” 
  หลกัการของ Balanced Scorecard นัน้ มุง่เน้นความครบถว้น ความเป็นเหตุเป็น
ผลกนั และ ความสมดุลยข์องมมุมองทัง้ 4 ดา้น ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ เพือ่การบรรลุเป้าหมาย 
(Goal) ทีอ่งคก์ารไดต้ัง้ไว ้
  เม่ือนํากลยุทธส์าํคญัทัง้ 8 กลยทุธ ์ มาวเิคราะหด์ว้ย BSC พบวา่ สามารถ
ตอบสนองไดค้รบทัง้ 4 ดา้น ดงัตาราง 
 

ด้านของ BSC 
กลยทุธข์องโรงพยาบาลทีต่อบสนองแต่ละดา้นของ BSC 

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

(Learning& Growth) 
        

 

  สรปุไดว้า่ กลยทุธส์าํคญัทัง้ 8 กลยทุธ ์มคีวามเหมาะสม แมว้า่กลยทุธท์ี ่8 กลยุทธ์
การพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน จะไมต่อบสนองกระบวนการภายในขององคก์ารกต็าม แต่
เป็นการลด Threat จากชุมชนและประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
  4.6 นํากลยุทธส์าํคญัมา Integrate เขา้ดว้ยกนัเป็น “กลยทุธร์วม” จะไดเ้ป็น 2 กล
ยทุธห์ลกั (Main/Grand Strategy) หรอือาจเรยีกวา่ “ยทุธศ์าสตร”์ ขององคก์าร คอื 
   1.) กลยทุธก์ารพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 5 กลยทุธย์อ่ย คอื 
    1.1) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาระบบงาน 
    1.2 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล 
    1.3 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันางานวจิยั R&D และ ผลงานทางวชิาการ 
    1.4 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาขอ้มลูขา่วสาร 
    1.5 กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล สู ่HA 
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   2.) กลยทุธก์ารพฒันารายได ้ประกอบดว้ย 3 กลยทุธย์อ่ย คอื 
    2.1) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันารายไดจ้ากงานบรกิาร 
    2.2) กลยุทธห์รอืโครงการ การพฒันาความรว่มมอืรว่มใจจากชุมชน ในการ
พฒันาโรงพยาบาล 
    2.3) กลยทุธห์รอืโครงการ การพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 
 

 การกาํหนดกลยทุธ ์
 ในการกาํหนดกลยทุธน์ัน้  สิง่ทีต่อ้งระบุในแต่ละกลยทุธ ์คอื 
 1. ชือ่กลยทุธ ์ ซึง่ควรจะสัน้ กะทดัรดั เป่ียมดว้ยความหมายและเรา้ใจลกูคา้และ
เจา้หน้าที ่เชน่ ไมย่อมเป็นคนสดุทา้ย ขอเป็นทีส่อง    ทาํใหค้นอื่นเดนิตาม ไวกวา่ผูอ้ื่นครึง่
กา้ว จิว๋แต่แจ๋ว ทาํงานใหส้ดุฝีมอืและคุม้คา่ ถอยเพือ่รกุ เป็นตน้ 
 2. เป้าหมายของกลยทุธ ์คอื สิง่ทีต่อ้งการทีจ่ะไดร้บัจากกลยทุธ ์เชน่ กาํไร 5+ ฯลฯ 
 3. ทศิทางกลยุทธ ์เชน่ ขยายตวั อยูค่งที ่ตดัทอนหรอืลดลง เป็นตน้  
 4. วธิกีารต่างๆในการดาํเนินกลยทุธ ์(Tactics) ซึง่ตอ้งระบุ 5Ws (What Where When 
Who และ Why) ในการดาํเนินงาน ใหช้ดัเจน 
 การกาํหนดกลยทุธห์ลกั 
 กลยทุธห์ลกั (Grand Strategy หรอื Core-Level Strategy หรอื Corporate-Level 
Strategies) เป็นกลยทุธท์ีอ่งคก์ารหรอืองคก์ารบรหิารสงูสดุ ใชเ้ป็นแนวทางในการชีนํ้าการ
ดาํเนินงานขององคก์าร เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายในระยะยาว สว่นมากจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ กลยุทธม์ุง่ความถนดั กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต กลยทุธก์ารอยูค่งที ่และ กลยทุธก์ารตดั
ทอนหรอืลดลง อาจจะเป็นกลยทุธเ์ดีย่วๆ แต่ละประเภท หรอื เป็นกลยทุธผ์สมหลายๆ
ประเภท (Combination Strategies) กไ็ด ้ 
 1. กลยทุธม์ุง่ความถนดั (Concentration Strategy) เป็นการเลอืกดาํเนินงานเฉพาะ
เรือ่งทีอ่งคก์ารมคีวามรูค้วามชาํนาญเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น
การผลติรองเทา้ การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการเสรมิสวยและความงาม การเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการบรกิารสปา (Spa) การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นอาหารไทย การ
เป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นกระเบือ้งมงุหลงัคา การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการฝึกอบรม 
การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการผา่ตดัโรคหวัใจ การเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการรกัษา
โรคมะเรง็ ฯลฯ เป็นตน้ 
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 2. กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) เป็นการเลอืกดาํเนินงานทีมุ่ง่สรา้งความ
เจรญิเตบิโตใหอ้งคก์าร เป็นกลยทุธท์ีอ่งคก์ารใชเ้พือ่ขยายตลาด ขยายงาน ฯลฯ มกัจะใชใ้น
สนิคา้ใหม่ๆ  และ สนิคา้ที ่ “การอยูก่บัที”่นัน้ หมายถงึ การตายในระยะยาว ซึง่โดยทัว่ไปกล
ยทุธก์ารเจรญิเตบิโต จะเป็นไปใน 4 ลกัษณะ คอื 
  2.1 การบรูณาการแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการรวมตวักนัของธรุกจิใน
สนิคา้/บรกิาร ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัในสายการผลติและการตลาด เชน่ การเขา้ซือ้กจิการ/การควบ
รวมกจิการ ของบรษิทัขดุเจาะน้ํามนักบับรษิทัเรอืบรรทุกน้ํามนัและโรงกลัน่น้ํามนั การเขา้ซือ้
กจิการ/การควบรวมกจิการของโรงพยาบาลกบับรษิทัขายยาและเวชภณัฑ ์ฯลฯ เป็นตน้ เป็น
กลยทุธท์ีใ่ชเ้พือ่ขยายขอบเขต (Domain) งานขององคก์าร แยกเป็นบรูณาการแนวดิง่ไปขา้ง
หลงั (Backward Integration) การบรูณาการแบบน้ี จะสามารถควบคมุปจัจยันําเขา้ทีจ่าํเป็น
ต่อการดาํเนินงานได ้ และ การบรูณาการแนวดิง่ไปขา้งหน้า (Forward Integration) อนัจะ
สามารถควบคุมการใหบ้รกิาร และ/หรอื การจาํหน่ายสนิคา้ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันา
ขนาดการผลติทีป่ระหยดั (Economy of Scale) ของสนิคา้หรอืบรกิาร 
  2.2 การบรูณาการแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นการขยายขนาดของ
กจิการเพือ่เพิม่ยอดขายและการใหบ้รกิาร อนัจะเป็นการเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดจาก
คูแ่ขง่ การบรูณาแบบน้ีกระทาํในกจิการหรอืธุรกจิลกัษณะเดยีวกนั เชน่ การเขา้ซือ้กจิการ/
การควบรวมกจิการ ของธนาคาร สายการบนิ บรษิทัผลติรถยนต ์โรงพยาบาล ฯลฯ จาํนวน
หลายๆแหง่เขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 
  2.3 การแตกตวั หรอื การกระจายธุรกจิ (Diversification) เป็นการขยายธุรกจิเขา้ไป
ในสนิคา้ทีไ่มเ่กีย่วเน่ืองกนั ในสายการผลติและการตลาดของธุรกจิเดมิ เพือ่เป็นการลดความ
เสีย่งของธุรกจิจากการมสีนิคา้เพยีงตวัเดยีว เชน่ การเขา้ซือ้กจิการในธุรกจิพฒันาทีด่นิของ
บรษิทัขดุเจาะน้ํามนั การเขา้ซือ้กจิการน้ําผลไมข้องบรษิทัน้ําอดัลม การขยายธุรกจิเขา้ไปใน
การเกษตรของการปิโตเลยีมแหง่ประเทศไทย ฯลฯ เป็นตน้ กลยทุธข์ององคก์ารอาจจะ
เป็นไปในลกัษณะทีแ่ตกตวัออกไปเลย หรอืยงัคงกระจายธุรกจินัน้อยูใ่นบรกิารเดมิ หรอืจะอยู่
ในลกัษณะทีข่ยายกจิการแตกต่างไปจากบรกิาร/ธุรกจิเดมิอยา่งสิน้เชงิ (Conglomerate 
Diversification) กไ็ด ้ รวมทัง้การรว่มลงทุน (Joint Ventures) หรอื การควบรวมกจิการเขา้
ดว้ยกนั (Mergers) ฯลฯ 
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  2.4 การเจรญิเตบิโตอยา่งอืน่ เชน่ การเขา้ซือ้หุน้ในกจิการอื่น การขยายธุรกจิของ
บรษิทัต่างๆ เขา้ไปในธุรกจิทัว่ไป เชน่ ธุรกจิอาหาร ธุรกจิการสือ่สาร ธุรกจิ Information 
Technology: IT ธุรกจิการจดัการ ธรุกจิเพือ่สขุภาพ ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. กลยทุธก์ารอยูค่งทีห่รอืกลยทุธร์กัษาเสถยีรภาพ (Stability Strategy)     เป็นการ
เลอืกดาํเนินการแบบเดมิๆ เพือ่รกัษาสถานภาพสว่นแบ่งตลาดและอตัราการทาํกาํไรเอาไว ้
ไมข่ยายงาน มกัใชใ้นกรณีทีส่นิคา้หรอืบรกิารมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ จนเริม่เขา้สู่
ระยะอิม่ตวั และยงัใชใ้นกรณีทีไ่มต่อ้งการเสีย่งภยัจากการลงทุนเพิม่หรอืมคีวามขาดแคลน
เงนิทุน กลยทุธเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ กลยทุธก์ารเพิม่จุดแขง็ของบรษิทั การลดจุดอ่อน การเพิม่
ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน ฯลฯ เป็นตน้ 
 4. กลยทุธก์ารตดัทอนหรอืลดลง (Retrenchment Strategy) เป็นการเลอืกกลยทุธท์ี่
พยายามจะรกัษาองคก์ารเอาไว ้ ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตกิารณ์ โดยการพลกิสถานการณ์ 
(Turnaround) จากตดัลดตน้ทุนดา้นต่างๆลง อาทเิชน่ ตน้ทนุดา้นบุคลกร ดา้นพสัดุครภุณัฑ ์
ดา้นการผลติ ดา้นการบรหิาร ฯลฯ ตลอดจนการลดขนาดขององคก์าร (Downsizing) โดย
การขายธุรกจิบางสว่นทีท่าํประโยชน์ไดน้้อยออกไป การถอนการลงทุน (Divestment) การ
ขายทรพัยส์นิเพือ่สะสางหน้ีสนิขององคก์าร ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategies) 
 คาํวา่ “ธุรกจิ” มาจาก Business ในภาษาองักฤษ ซึง่คนไทยทัว่ไปจะเขา้ใจวา่เป็น
การคา้ของภาคเอกชนทีมุ่ง่คา้กาํไร แต่ในอกีความหมายหน่ึงซึง่ใชก้นัเป็นสากลกวา่นัน้ 
หมายถงึ กจิธุระ งาน หน้าที ่อาชพี เชน่ I do my business หมายถงึ ฉนัทาํกจิธุระ หรอื 
ทาํงาน หรอื ทาํหน้าที ่หรอื ทาํอาชพีการงาน ของฉนั ดงันัน้ จงึขอสรปุวา่ ธุรกจิ หมายถงึ
การดาํเนินงานของงานหน่ึงงานใด ทีม่กีารผลติหรอืจดัหาสนิคา้/บรกิาร และ มกีารจาํหน่าย
หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้/บรกิารนัน้ เชน่ ธุรกจิของโรงแรมคอืการบรกิารผูม้าพกั ธุรกจิของ
โรงงานคอืการผลติสนิคา้ ธุรกจิของรา้นอาหารคอืการบรกิารอาหาร ธุรกจิของโรงพยาบาล
คอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ฯลฯ ซึง่ในแต่ละองคก์าร/หน่วยงาน อาจจะมธีรุกจิเดยีวหรอื
หลายธุรกจิกไ็ด ้ ในการบรกิารประชาชนนัน้ ถอืเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั เป็นการ
ดาํเนินงานทีมุ่ง่ประโยชน์เพือ่สงัคม แต่เน่ืองจากเป็นการดาํเนินของงานหน่ึงงานใดตามพนัธ
กจิ/หน้าทีข่ององคก์าร/หน่วยงานนัน้ โดยมกีารผลติหรอืจดัหาสนิคา้/บรกิาร และ มกีาร
จาํหน่ายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้/บรกิารนัน้ ในทีน้ี่ จงึถอืวา่ “งานของราชการ” เป็นธุรกจิชนิด
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หน่ึง ซึง่กาํไรของราชการนัน้ไมเ่น้นกาํไรทีเ่ป็นตวัเงนิ แต่ เน้นดา้นมนุษยธรรม และ 
ผลประโยชน์ของสงัคมโดยสว่นรวม 
 หน่วยธุรกจิ หรอื หน่วยธุรกจิเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Business Units: SBU) คอื 
หน่วยงานขององคก์าร  ทีเ่ป็นผูด้แูลรบัผดิชอบในการบรหิาร ดาํเนินงาน และ พฒันา
กลยทุธใ์นระดบัธุรกจิ แต่ละองคก์ารจะตอ้งมอียา่งน้อย 1 หน่วยธุรกจิเชงิกลยทุธเ์สมอ แต่ละ 
SBU อาจดแูลรบัผดิชอบเพยีงธุรกจิเดยีว (งานเดยีว) หรอื หลายธุรกจิ (หลายงาน) กไ็ด ้แต่
ถา้จะดแูลรบัผดิชอบหลายๆธุรกจิ ธุรกจิเหลา่นัน้ควรเป็นธุรกจิทีม่สีนิคา้ ตลาด 
กลุม่เป้าหมาย และ เทคโนโลย ีทีค่ลา้ยคลงึกนั และ สามารถสง่เสรมิซึง่กนัและกนัได ้
 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ จงึหมายถงึ กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการใหคุ้ณคา่ (Value) แก่ลกูคา้ และให้
ไดร้บัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดว้ยการดาํเนินการทีช่าญฉลาด ในการแสวงหาผลประ 
โยชน์จากทรพัยากรและความสามารถหลกั (Core Competencies) ขององคก์าร/หน่วยงาน 
ในตลาดทีจ่าํเพาะเจาะจงสาํหรบัสนิคา้/บรกิารนัน้ๆ นําไปสูก่ารมชียัชนะคูต่่อสู ้ และ เกดิ
ความสาํเรจ็ในระยะยาว ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ขององคก์าร/หน่วยงาน ทีใ่ชก้ลยทุธ ์ 
 หลกัการของกลยทุธใ์นระดบัธรุกิจ  
 ม ี7 ประการ คอื 
 1. ตอ้งรูคู้แ่ขง่ขนัเป็นอยา่งดทีุกแงทุ่กมมุ ดงัคาํภาษติทีว่า่ “รูเ้ขารูเ้รา รบรอ้ยครัง้ ชนะ
ทัง้รอ้ยครัง้” และขอ้มลูดงักลา่ว นอกจากจะตอ้งครบถว้นแลว้ ยงัตอ้งเป็นปจัจุบนัดว้ย คู่
แขง่ขนันัน้ หมายถงึ ทัง้คูแ่ขง่ขนัทีม่อียูแ่ลว้ และ คูแ่ขง่ขนัทีจ่ะเขา้มาใหมด่ว้ย 
 2. ตอ้งมุง่เน้นการสรา้งและพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เน่ืองจากทุกสรรพสิง่มี
การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และ คูแ่ขง่ขนัของเรากม็พีฒันาการตลอดเวลาเชน่กนั เราจงึ
ตอ้งหมัน่สรา้งและพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของเราอยูเ่สมอ เพือ่จะสูเ้ขาได ้
 3. ตอ้งรูก้ลุม่เป้าหมายและตลาด โดยตอ้งจดัระบบขอ้มลูขา่วสารทีท่าํใหเ้ราสามารถรู้
วา่ กลุม่เป้าหมายของเรามใีครบา้ง มลีกัษณะ พฤตกิรรม อุปนิสยั ความตอ้งการ ความชอบ 
ความไมช่อบ ฯลฯ เป็นอยา่งไร เพือ่จะไดส้ามารถจดัสนิคา้/บรกิาร ทีต่รงใจ ไดผ้ลด ีและ มี
ประสทิธภิาพสงู 
  ในสว่นของตลาดนัน้ ตอ้งรูล้กัษณะของตลาด การเคลือ่นไหวของตลาด การ
เปลีย่นแปลงของตลาด แนวโน้ม ทัง้ตลาดในปจัจุบนัและตลาดในอนาคต ทัง้ตลาดทัว่ไปและ
ตลาดเฉพาะกลุม่ ทัง้ตลาดในพืน้ทีแ่ละตลาดนอกพืน้ที ่รวมทัง้ตลาดต่างประเทศดว้ย 
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 4. ตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธร์ะดบัองคก์ารของตน เน่ืองจากองคก์ารไดก้าํหนดกลยทุธ์
หลกั (Grand Strategy) ไว ้ เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกนั ก่อใหเ้กดิความเป็น Unity คอื ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และ สง่เสรมิ
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั 
 5. ตอ้งคาํนึงถงึทรพัยากร และ ความสามารถหลกั (Core Competency) ขององคก์าร/
หน่วยงานของตน เน่ืองจากทรพัยากรนัน้ มจีาํกดั จงึจาํเป็นตอ้งใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
ตลอดเวลา และ ตอ้งเลอืกวธิกีารทีเ่รามคีวามมัน่ใจวา่ เราทาํไดด้หีรอืมคีวามชาํนาญ เพือ่ลด
ความเสีย่งในการดาํเนินงาน โดยใชค้วามสามารถหลกัขององคก์าร/หน่วยงานของเรา เป็น
สิง่สาํคญั 
 6. ตอ้งมุง่เน้นความสาํเรจ็ในระยะยาว เน่ืองจากเรามคีวามมุง่หวงัใหอ้งคก์ารของเรา มี
ความมัน่คง สามารถเจรญิเตบิโตต่อไปอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้ เราจงึตอ้งมวีสิยัทศัน์ทีย่าวไกลและ
ชดัเจน ไมห่วงัเพยีงผลระยะสัน้เทา่นัน้ 
 7. ตอ้งมุง่เน้นผลกาํไร/ผลประโยชน์ สงูสดุ แต่ไมใ่ชเ่อาแต่ผลประโยชน์แต่ฝา่ยเดยีว 
ตอ้งมคีุณธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยเสมอ ใชห้ลกั Give before Take อยูเ่สมอ 
อยา่งจรงิใจ 
 กลยทุธร์ะดบัธุรกจินัน้ จะตอ้งกาํหนดตามกลยทุธห์ลกัขององคก์าร ดงันัน้ การกาํหนด
กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ จงึจาํเป็นตอ้งแปลงกลยทุธห์ลกั (Grand Strategy) ในระดบัสงูหรอืระดบั
นโยบาย ใหเ้ป็นกลยทุธส์าํคญัและเป็นกลวธิใีนการบรหิารระดบัหน่วยงาน แลว้แปลงเป็นงาน 
(Task) หรอื โครงการ (Project) ในระดบัของกจิกรรม ในภายหลงั 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าท่ี หลกั ในองคก์าร 
  (Functional-level Strategy) 
 องคก์าร ประกอบดว้ย 4 งานหลกั (Main Tasks) คอื 
 1. งานบรกิาร (Servicing Tasks) จาํแนกเป็น งานบรกิารหลกั และ งานบรกิารรอง 
 2. งานสนบัสนุนทรพัยากร 5Ms ใหก้บังานบรกิาร (Resources Supporting Tasks) 
 3. งานพฒันาบรกิาร และ งานพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร (Improving Tasks) 
 4. งานบรหิารจดัการ (Managing Tasks) 
  ดงันัน้ โครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไป จงึประกอบดว้ย หน่วยงานหลกั (สว่น
งาน) 5 หน่วยงาน ตอื 
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 1. สว่นบรกิารหลกัขององคก์าร อาทเิชน่ งานบรกิารรบัฝากเงนิ-ถอนเงนิ-กูย้มีเงนิ-
ชดใชก้ารกูย้มีเงนิ เป็นงานบรกิารหลกัของธนาคาร; งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย เป็น
งานบรกิารหลกัของโรงพยาบาล; งานบรกิารรบัสง่จดหมายและพสัดุภณัฑ ์ เป็นงานบรกิาร
หลกัของทีท่าํการไปรษณีย ์เป็นตน้ 
 2. สว่นบรกิารรองขององคก์าร อาทเิชน่ งานบรกิารรบัประกนัภยั เป็นงานบรกิารรอง
ของธนาคาร; งานบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค เป็นงานบรกิารรองของโรงพยาบาล 
 3. สว่นสนบัสนุนทรพัยากร 5Ms ใหก้บังานบรกิาร อาทเิชน่ งานสนบัสนุนทรพัยากร
คน เงนิ ของ และ เทคโนโลย/ีวชิาการ ขององคก์าร ฯลฯ 
 4. สว่นพฒันาองคก์าร อาทเิชน่ งานพฒันาคุณภาพองคก์าร เป็นตน้ 
 5. งานบรหิารจดัการ อาทเิชน่ งานแผนของสาํนกัผูอ้าํนวยการองคก์าร เป็นตน้ 
 ดงัภาพที ่6 

 
 

ภาพท่ี 6 โครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไป 
 

  โครงสรา้งองคก์ารน้ี สามารถนําไปใชไ้ด ้ ทัง้ในภาครฐัระดบัรฐับาล กระทรวง กรม 
สาํนกั กอง หน่วยงาน และ ในภาคเอกชนหรอื NGO  
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 ขอยกตวัอยา่ง กลยทุธร์ะดบังาน/หน่วยงาน/หน้าที ่หลกั ในโรงพยาบาล มาเพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนขึน้ โดยเราสามารถกาํหนดเป็นกลยทุธต่์างๆไดม้ากมาย ตามงานหลกั 
ทัง้หลายของโรงพยาบาล อาทเิชน่:- 
 1. กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพ “งาน” ของโรงพยาบาล  
   ในงานต่อไปน้ี 
  1.1 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย 
  1.2 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ 
  1.3 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 
  1.4 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยนอก 
  1.5 งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยใน 
  1.6 งานบรกิารดา้นทนัตกรรม 
  1.7 งานบรกิารดา้นเภสชักรรม 
  1.8 งานบรกิารดา้นการวนิิจฉยัโรค 
      ฯลฯ 
 2. กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล 
  การพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล จาํแนกได ้3 กลุม่ คอื 
  2.1 การพฒันางานวจิยัในงานประจาํ เพือ่การพฒันางานทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ (ทาํอยู่
ทุกวนั) ทัง้หลายของโรงพยาบาล ใหด้ ี และ มปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ โดยใชม้าตรฐานทาง
วชิาการของแต่ละสาขาวชิาชพีเป็นพืน้ฐาน ใหเ้กดิ Continuous Working Improvement: 
CWI โดยวดัผลทีผู่ม้ารบับรกิารหรอืผูป้ว่ยเป็นหลกั ซึง่ในปจัจุบนั ใชช้ือ่วา่ การทาํงานประจาํ
สูก่ารวจิยั (Routine to Research) โดยสามารถทาํได ้“ทุกงาน” ตลอดเวลา และ ตลอดไป 
  Routine to Research หรอื R2R เป็นคาํทีบ่ญัญตัขิึน้โดย ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช 
แปลตรงๆวา่ งานประจาํสูง่านวจิยั โดยมหีลกัคดิและวตัถุประสงคว์า่ เป็นการใชข้อ้มลูและ
ประสบการณ์จากการ “ทาํ” งาน ในการสรา้งความรู ้ โดยมุง่ใหท้าํงานประจาํ (Routine 
work/task) ทีม่กัจะเป็นงานทีน่่าเบื่อ กลายเป็นงานสรา้งความรู ้เป็นงานทีม่คีุณคา่ ยิง่ทาํงาน
มานานกย็ิง่มปีญัญา มคีวามรู ้ เกดิความภาคภมูใิจ มากขึน้เรือ่ยๆ ดว้ยการทาํใหก้ารทาํงาน
ประจาํนัน้ เป็นงานวจิยั R2R จงึเป็น “เครือ่งมอื (Tool)” ทีท่รงคุณคา่ ในการพฒันา “ทุน
มนุษย ์ (Human Capital)” เพือ่พฒันางานขบัเคลือ่นองคก์ารสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
(Learning Organization: LO) อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
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 แต่การใชค้าํวา่ “งานประจาํ” ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ R2R เป็นงานธรรมดาๆทัว่ไป เป็น
งานทีไ่มส่าํคญัมากนกั นกัวชิาการ/นกัวจิยั จาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัวชิาการ/
นกัวจิยั ในสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั จงึมกัจะนํา R2R ไปใชใ้นการพฒันางาน
ดา้น Back office ขององคก์าร เชน่ หน่วยงานในสาํนกังานคณบด/ีอธกิารบด ี ของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ฯลฯ เน่ืองจากนกัวชิาการ/นกัวจิยัเหล่านัน้ มคีวามเชือ่และยดึมัน่ถอืมัน่
ใน Research Methodology ตามทีต่นไดป้ฏบิตัสิบืต่อๆกนัมา จงึมุง่ทาํวจิยัในงานทีว่งการ
ทางวชิาการของตนสนใจและใหค้วามสาํคญั ซึง่จะนําไปสูค่วามกา้วหน้าในตาํแหน่งทาง
วชิาการของตน โดยละเลยประโยชน์ทีผู่ร้บับรกิารและประชาชนจะไดร้บัจากผลการวจิยั 
 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ซึง่เป็นองคก์รหลกัในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน และ พฒันางานวจิยัของชาต ิ ตระหนกัถงึคุณคา่และความสาํคญัของ R2R ที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิจงึปรบัปรงุคาํแปล R2R จาก “งานประจาํ
สูง่านวจิยั” มาเป็น “การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั” 
  2.2 การพฒันางานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ (Excellence Research) เพือ่
การพฒันางานทัง้หลายของโรงพยาบาลใหม้มีาตรฐานระดบัสากล ซึง่จาํเป็นตอ้งรว่มมอืรว่ม
ใจกบัมหาวทิยาลยัชัน้นํา หรอื สถาบนัจากต่างประเทศ โดยควรมกีารดาํเนินงานในระยะยาว 
  2.3 การพฒันางานวจิยัเพือ่ความเป็นตวัแบบระดบัชาต ิ (National Role Model 
Development Research) เพือ่การพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model 
Development) ในงานทัง้หลายของโรงพยาบาล ใหเ้ป็นตวัแบบระดบัชาต ิ ทีว่งการทาง
วชิาการ และ วงการทางวชิาชพี ใหก้ารยอมรบั 
 3. กลยทุธก์ารพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล ทัง้ระบบงานบรกิาร ระบบงาน
สนบัสนุนทรพัยากร ระบบพฒันางานบรกิาร/หน่วยงาน และ ระบบงานบรหิารจดัการ โดยมุง่
ไปทีก่ารพฒันา “งานบรกิาร” เป็น Priority แรกๆ    
 4. กลยทุธก์ารพฒันางานพสัดุของโรงพยาบาล  
 5. กลยทุธก์ารพฒันางานการเงนิของโรงพยาบาล  
 6. กลยทุธก์ารพฒันารายไดข้องโรงพยาบาล 
 7. กลยทุธก์ารพฒันาคนของโรงพยาบาล  
 8. กลยทุธก์ารพฒันาผูนํ้าของโรงพยาบาล 
 9. กลยทุธก์ารพฒันางานซ่อมบาํรงุของโรงพยาบาล 
 10. กลยทุธก์ารพฒันางานขอ้มลูขา่วสารของโรงพยาบาล 
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 11. กลยทุธก์ารพฒันางานตดิต่อสือ่สารของโรงพยาบาล 
 12. กลยทุธก์ารพฒันางานการตลาดของโรงพยาบาล 
 13. กลยทุธก์ารพฒันางานประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล 
 14. กลยทุธก์ารลดการสญูเสยีในกระบวนการทาํงานของโรงพยาบาล  
 15. กลยทุธก์ารลดตน้ทุนของโรงพยาบาล  
     ฯลฯ 
 กลยทุธใ์นขอ้ 4-15 สามารถแตกประเดน็ และ หวัขอ้ ไดอ้กีมากมาย ตามลกัษณะของ
แต่ละโรงพยาบาล และ/หรอื ตามความตอ้งการของคนในโรงพยาบาล และ/หรอื ตาม
เงือ่นไข/ขอ้จาํกดั ต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาล 
 

 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational-level Strategy)  
 กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร เป็นกลยทุธข์องหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิ เพือ่นํากลยทุธต่์างๆ ของ
กลยทุธห์ลกัขององคก์ารหรอืองคก์ารบรหิารสงูสดุ และ กลยทุธร์ะดบัธุรกจิหรอืกลยทุธร์ะดบั
งาน/หน่วยงาน/หน้าที ่หลกั ลงสูก่ารปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. กลยทุธด์า้นการวจิยัและพฒันา (Research and Development Strategy) เป็นการ
คน้ควา้หาวธิผีลติสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่ ทีม่คีุณภาพและหรอืมปีระสทิธภิาพ ทีด่กีวา่ ซึง่จะ
เป็นหน้าทีข่องฝา่ยวชิาการหรอืฝา่ยพฒันา ขององคก์าร 
 2. กลยทุธด์า้นการพฒันาวธิกีารปฏบิตั ิ (Operations Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธ์
เพือ่ควบคมุและพฒันากระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร ไดแ้ก่ การควบคมุคา่ใชจ้า่ยและ
ทรพัยากรทีใ่ช ้ (Inputs) และการจดัการกระบวนการผลติ (Processes) ซึง่จะเป็นหน้าทีข่อง
ฝา่ยผลติ 
 3. กลยทุธด์า้นการเงนิ (Financial Strategy) เป็นการพจิารณาทีเ่น้นความคุม้คา่ในการ
ลงทุนก่อนทีจ่ะตดัสนิใจดาํเนินงาน และ การประเมนิผลสถานะทางการเงนิเพือ่การปรบัแผน
ทีจ่ะดาํเนินการต่อไป ซึง่จะเป็นหน้าทีข่องฝา่ยคลงั หรอื ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 
 4. กลยทุธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธก์ารตลาด เช่น 
การกาํหนดราคา การขยายตลาด การสง่เสรมิการตลาด ฯลฯ ซึง่จะเป็นหน้าทีข่องฝา่ยขาย
หรอืฝา่ยการตลาด 
 5. กลยทุธด์า้นทรพัยากรบุคคล (Hunan resource Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธ์
การจดัการทรพัยากรบุคคล เพือ่เพิม่ขดีความสามารถขององคก์ารในทุกดา้น ซึง่จะเป็น
หน้าทีข่องฝา่ยบุคคลขององคก์าร 
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 6. กลยทุธด์า้นการพฒันาระบบขอ้มลู เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน (Information 
supporting system Strategy) เป็นการคดิคน้กลยทุธใ์นการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร เพือ่
สนบัสนุนและเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานขององคก์ารใน
ทุกๆดา้น ซึง่จะเป็นหน้าทีข่องฝา่ยขอ้มลูขา่วสารและฝา่ยแผนงานขององคก์าร 
 การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational-level Strategy)  
 ในการดาํเนินงานกาํหนดกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารนัน้ มุง่เป้าหมายสาํคญัไปที ่การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้ ทุกหน่วยปฏบิตักิาร 
จะตอ้งจดัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ทัง้ 4 ดา้น ของตน ทีเ่รยีกกนัวา่ 4 Ps 
คอื Product (สนิคา้) Price (ราคา) Place (สถานที)่ และ Promotion (การสง่เสรมิการขาย) 
ใหอ้อกมาเป็นกลยทุธ ์ ทีจ่ะนําไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่ว ที ่ Practical เหมาะสมพอด ี และ มี
ประสทิธภิาพสงู เป็นกลยทุธใ์นเชงิการปฏบิตัใิหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั เชน่ กล
ยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย กลยทุธก์ารลดคา่ใชจ้า่ย กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสนิคา้ กลยทุธก์าร
ขยายฐานลกูคา้ ฯลฯ กลยทุธท์ีเ่น้นเป็นพเิศษ คอื กลยทุธก์ารเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ 
โดยมุง่ที ่The moment of truth คอื จุดทีผู่ป้ฏบิตั/ิผูใ้หบ้รกิาร สมัผสักบัลกูคา้ เป็นสาํคญั 
 ขอยกตวัอยา่ง กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างทีด่กีวา่ในโรงพยาบาล มาเพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนขึน้ โดยเราสามารถกาํหนดเป็นกลยุทธต่์างๆไดม้ากมาย ตามบรกิาร
ทัง้หลายของโรงพยาบาล อาทเิชน่ :- 
 1. กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพงานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยของโรงพยาบาล  
 2. กลยทุธก์ารพฒันาคณุภาพงานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 3. กลยทุธก์ารพฒันางานวจิยัของโรงพยาบาล 
 4. กลยทุธก์ารพฒันาผลงานวชิาการของโรงพยาบาล 
 5. กลยทุธก์ารพฒันา R2R2E (Routine to Research to Excellence) 
 6. กลยทุธก์ารพฒันารปูแบบการดาํเนินงานของโรงพยาบาล (Model Development)   
 7. กลยทุธก์ารพฒันางานโรงพยาบาลดว้ยเครอืขา่ยชุมชน  
 8. กลยทุธก์ารบรูณาการเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 9. กลยทุธก์ารพฒันาผูนํ้าทีไ่มข่าดตอน 
     ฯลฯ 
 จากน้ี ทุกๆหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งนํากลยทุธท์ีต่นรบัผดิชอบ ไปจดัทาํแผนงาน/
โครงการ และ แผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้ม ในการนํา
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กลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ (Strategic Implementation) ซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัยิง่ของการบรหิาร
เชงิกลยทุธ ์และ เป็นขัน้ตอนที ่“ยาก” กวา่ การวางแผนกลยุทธ ์หลายเท่า 
 

 แนวทางการ “เขียน”แผน 

 ขอนําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2555-2558 ของรฐับาล มาเป็นตวัอยา่งของ
การใชภ้าษา ในการเขยีนนโยบาย (Policy) เป้าประสงคเ์ชงินโยบาย (Goal) เป้าหมาย/
ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPI) กลยทุธ/์วธิดีาํเนินการ (Strategy) แผนงาน/
โครงการ (Plan/Project) ระยะเวลา และ หน่วยงานรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
 นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 รฐับาลจะพฒันาระบบการบรหิารงานภาครฐั เพือ่ใหส้ว่นราชการและหน่วยงานของรฐัมี
ความพรอ้มและกาํลงัคนทีม่ขีดีความสามารถในการปฏบิตังิาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล มคีวามคุม้คา่ โปรง่ใส และเกดิความเป็น
ธรรมในการใหบ้รกิารสาธารณะ สง่เสรมินโยบายการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เพือ่สามารถใหบ้รกิารสาธารณะทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และจะปฏริปูกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรมทัง้ระบบ ใหม้คีวาม
ทนัสมยั ภายใตห้ลกันิตธิรรม และ ความเสมอภาค สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
ดาํเนินนโยบายสาธารณะและรว่มในกระบวนการยตุธิรรม ภายใตห้ลกัการยตุธิรรมชมุชน 
พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารจากทางราชการ และสือ่สาธารณะ
ทุกประเภทไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รวดเรว็ ถกูตอ้ง ทัว่ถงึ และ เป็นธรรม เพือ่ใหเ้กดิการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิทีด่ ี 
 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
 เป้าประสงคเ์ชงินโยบาย 
  8.1.1 ระบบการบรหิารงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพ และมธีรรมาภบิาล 
ไดร้บัความเชือ่มัน่ศรทัธาจากประชาชน 
 เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั 
  1.) ระบบการบรหิารงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ 
   1.1) หน่วยงานของรฐัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 สามารถยกระดบัคุณภาพ มาตรฐาน 
และ ธรรมาภบิาล ในการบรหิารจดัการ 
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   1.2) รอ้ยละความเชือ่มัน่ศรทัธาของประชาชนทีม่ต่ีอภาครฐั เพิม่ขึน้ ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 10 
   1.3) คา่ดชันีสภาวะธรรมาภบิาลของประเทศไทย เพิม่ขึน้ ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 
   1.4) ประชาชนไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร
และการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
  2.) บุคลากรภาครฐัมขีดีความสามารถสงูขึน้ มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถ
ปฏบิตังิานได ้อยา่งมอือาชพี ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตัริาชการ 
 นโยบาย 
 พฒันาระบบราชการอยา่งต่อเน่ือง เน้นการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นระดบัชาตอิยา่งมี
วสิยัทศัน์และมุง่ผลสมัฤทธิ ์ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะทาํใหบ้ทบาทและภารกจิของหน่วยงานภาครฐั มคีวามกระชบั มี
ประสทิธภิาพ มคีวามคุม้คา่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทัง้การดแูลพืน้ทีก่ารปฏบิตัริาชการ
ตามอาํนาจหน้าทีป่กต ิ และ การปฏบิตัริาชการตามระเบยีบวาระงานพเิศษ พรอ้มรบัการ
เปลีย่นแปลง และ เกดิประโยชน์สงูสดุกบัการบรกิารประชาชน โดยยดึประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง 
 กลยทุธ ์/ วธิกีาร 
 1. พฒันาระบบราชการใหม้คีวามทนัสมยั โดยเน้นการบรหิารเชงิกลยุทธแ์ละนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการวางแผน การตดัสนิใจ และ การตดิตามประเมนิผล โดย
คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของประชาชน 
 2. ปรบัปรงุบทบาทภารกจิของหน่วยงานภาครฐัใหม้คีวามกระชบั มคีวามคุม้คา่ มี
ความคลอ่งตวั และ ตอบสนองต่อการปฏบิตัริาชการ 
 แผนงาน/โครงการ 
  โครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
 ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 
 หน่วยงานรบัผดิชอบ 
 สาํนกันายกรฐัมนตร ีโดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
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แผนยทุธศาสตรข์องส่วนราชการ 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ไดจ้ดัทาํแบบฟอรม์การเขยีนแผน
ยทุธศาสตร ์และ แผนปฏบิตัริาชการตามนโยบายของรฐับาล ของสว่นราชการทัง้หลาย ดงัน้ี 
 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Goal 4

Goal 3

Goal 2

Goal 1 Objective 1

Objective 1
2

Objective 1 
2

Objective 1
2
3

Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

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

Action
Plan
8.    H
9.     I
10.   J

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

การพัฒนาองค์การ

การวางแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

KPI

ตามแนวทางของ กพร.

 
 

ภาพท่ี  7 แผนยทุธศาสตร ์และ แผนปฏบิตัริาชการ ของสว่นราชการ  
ตามนโยบายของรฐับาล  

แผนยทุธศาสตร ์ของ........................................................     ปี 2557-2560 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1. ..................................................................... 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) ตวัช้ีวดั ข้อมลู

ฐาน 
เป้าหมาย กลยทุธ ์

(Strategy) 
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

2557  2558  2559  2560  

1. ........                          

                           

2. ........                          

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่2...................................................................... 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) ตวัช้ีวดั ข้อมลู

ฐาน 
เป้าหมาย กลยทุธ ์

(Strategy) 
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

2557  2558  2559  2560  

1. ........                          

                           

2. ........                          
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 ผลสรปุของการวางแผนงาน คอื ไดแ้ผนการทาํงาน ทีแ่น่นอน ชดัเจน สามารถ
นําไปใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ อยา่งมัน่ใจได ้
 
III. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) 
 

  การดาํเนินงานตามแผน คอื กระบวนการนําสิง่ทีก่าํหนดไวใ้นแผนงาน ไปดาํเนินการ
ใหเ้กดิประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพสงูสดุ (Implementing is a working process to run 
the activities in a plan for the highest effective & efficiency outcomes) 
 จากความหมายน้ี   การดาํเนินงานตามแผน มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื 
 1. การดาํเนินงานตามแผน เป็นการปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่รงิ ภายใตส้ภาวะการณ์ทีเ่ป็น
จรงิ จงึไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะมาทาํกนัเลน่ๆ ตอ้งกระทาํอยา่งตัง้ใจ จรงิใจ และ สดุความสามารถ 
 2. การดาํเนินงานตามแผน จะปฏบิตัติามสิง่ทีก่าํหนดไวใ้นแผนงาน ทัง้ทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ ทีเ่ป็นความหมาย เป้าหมาย คา่นิยม วฒันธรรมขององคก์ร/พืน้ที่
ปฏบิตังิาน แมจ้ะมไิดร้ะบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในแผนงานกต็าม 
 3. การดาํเนินงานตามแผน มุง่ใหไ้ดป้ระสทิธผิลสงูสดุ คอื ไดผ้ลงานสงูทีส่ดุ ตาม
ศกัยภาพของทรพัยากรและเวลาทีม่อียู ่
 4. การดาํเนินงานตามแผน มุง่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ คอื ใหไ้ด ้ “ผลกาํไร”มากทีส่ดุ 
ตามจาํนวนทรพัยากร และ เวลา ทีใ่ชไ้ป 
 5. การดาํเนินงานตามแผน เป็นกระบวนการซึง่มกีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา ตาม
ปจัจยัต่างๆทีจ่ะมามผีล จงึสามารถเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิไดอ้ยูเ่สมอ   
  การดาํเนินงานตามแผน เป็นการปฏบิตัจิรงิ ทีจ่ะมผีลงานปรากฏออกมา ตามทีไ่ด้
กาํหนดและตัง้ใจไว ้ ไมใ่ชเ่พยีงลมปากหรอืคาํพดูวา่ “จะทาํ” จงึถอืวา่ การดาํเนินงานตาม
แผน เป็นสิง่สาํคญัทีส่ดุ ในการ “ทาํ” งาน เป็นศนูยร์วมใจของการบรหิาร (Managing 
Centered) เพราะการบรหิารนัน้ มุง่ที ่ “งาน” เป็นหลกั ใหง้านนัน้มผีลการดาํเนินงานสงูทีส่ดุ 
ดงันัน้ การบรหิารใดจะไดผ้ลดเีพยีงใดนัน้ จะวดัไดจ้าก  “การดาํเนินงานจรงิ” นัน่เอง และ ยงั
เป็นสิง่ทีจ่ะวดัความสามารถในองคร์วมของผูบ้รหิาร และ ผูป้ฏบิตังิาน วา่ จะมเีพยีงใด ทัง้
ความสามารถในการวเิคราะหส์ภาวการณ์ การลงมอืปฏบิตั ิ การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ที่
เกดิขึน้ การตดัสนิใจ การจงูใจ การเจรจาต่อรอง การประเมนิผล การนําผลทีไ่ดไ้ปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ ซึง่จะเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินงานจรงิ ตามแผนงาน ทีไ่ดก้าํหนดไว ้
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 หลกัในการดาํเนินงานตามแผน 
 ม ี 8 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูด้าํเนินงานตามแผนตอ้งเขา้ใจแผนงานทีจ่ะดาํเนินการ อยา่งถ่องแท ้ทุกแง ่ทุกมมุ 
 2. ใหค้วามสาํคญักบัการเตรยีมการ ก่อนเริม่ตน้ดาํเนินงาน ใหม้คีวามพรอ้มทีส่ดุ คอื 
  2.1 การเตรยีมผูบ้รหิารแผนงาน ใหรู้ ้ เขา้ใจ และสามารถบรหิารแผนงานได ้ อยา่ง
แทจ้รงิ ดว้ยความมัน่ใจ 
  2.2 การเตรยีมผูป้ฏบิตังิาน ใหรู้ ้ เขา้ใจ สามารถปฏบิตักิจิกรรมตามทีก่าํหนดไวใ้น
แผนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และสามารถแกป้ญัหาทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ ไดอ้ยา่งคลอ่งตวั แนบเนียน รวมทัง้สามารถปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ การปฏบิตั ิ ให้
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  2.3 การเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน ให้
พรอ้มมลู สามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้น สมบรูณ์ ทนัททีีต่อ้งการ 
  2.4 การเตรยีมสิง่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน เชน่ สถานที ่ สิง่อาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ฯลฯ ใหเ้อือ้ สง่เสรมิ และสนบัสนุน การปฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ต่ีอการ
ทาํงาน ตัง้แต่เริม่แรก 
 3. ตดิตามอยา่งใกลช้ดิในระยะแรกๆของการปฏบิตังิาน เพือ่สรา้งเสรมิความเขา้ใจที่
ถกูตอ้ง เพิม่ขวญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน ป้องกนัความผดิพลาด และความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึน้ แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะทีใ่หเ้กยีรต ิ ใหอ้สิระในความคดิและการกระทาํ แก่
ผูป้ฏบิตังิาน 
 4. ใชอ้ทิธบิาท 4 ไดแ้ก่ ฉนัทะ คอื รกัในงานทีท่าํ รกัทีจ่ะทาํใหง้านนัน้ “สาํเรจ็”; วริยิะ
คอื พากเพยีร บากบัน่ มานะ พยายาม มุง่มัน่ ในการทาํงานอยา่งทุม่เท สดุความสามารถ; 
จติตะ คอื เอาใจใส ่ตดิตามงานอยา่งต่อเน่ือง จนเสรจ็สิน้สมบรูณ์; และ วมิงัสา คอื หมัน่
ทบทวนสิง่ทีไ่ดท้าํไปแลว้ นําขอ้ดขีอ้เสยีทีไ่ดร้บั มาปรบัปรงุ/พฒันาการทาํงานใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ 
 5. ไมเ่ปลีย่นแปลงการดาํเนินงานบ่อยเกนิไป ถา้จะเปลีย่นแปลงอะไร ตอ้งใหเ้วลาแก่
ผูป้ฏบิตังิานในการปรบัเปลีย่นนัน้ๆ อยา่งเพยีงพอ 
 6. ใหม้กีารทาํงานเป็นทมีเดยีวกนั (Working as A Team) ขององคก์าร ไมแ่ยกตวัมา
ทาํตามลาํพงั เพือ่การรวมพลงัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว มุง่สูค่วามสาํเรจ็ของการ
ดาํเนินงานรว่มกนั ของทัง้องคก์าร 
 7. จดัระบบการตดิต่อสือ่สาร ใหร้วดเรว็ ทัว่ถงึ ถกูตอ้ง เพยีงพอ และ ทนัเวลา 
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 8. ตอ้งควบคมุใหเ้ป็นไปตาม “เวลา” ทีก่าํหนดไว ้อยา่งเครง่ครดั 
 

 กิจกรรมหลกัของการดาํเนินงานตามแผน 
 ม ี3 กจิกรรม ตามระยะเวลา คอื 
 1. การเตรยีมการก่อนเริม่ดาํเนินงาน 
 2. การดาํเนินงาน 
 3. การสรปุผลการดาํเนินงาน 
 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

  การเตรียมการก่อนดาํเนินงาน (Preparing phase) 
 เริม่ตน้ เมือ่แผนงานไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจแลว้ จนถงึ กาํลงัจะลงมอืดาํเนินงาน มี
กจิกรรมทีส่าํคญั 8 กจิกรรม คอื 
 1. การมอบหมาย/แต่งตัง้ ผูร้บัผดิชอบแผนงาน  
  1.1 ควรอยา่งยิง่ ทีจ่ะทาํคาํสัง่แต่งตัง้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูม้อีาํนาจ อยา่ง
น้อย คอื จากหวัหน้าหน่วยงาน 
  1.2 ควรจะมผีูร้บัผดิชอบมากกวา่ 1 คน แบ่งเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั และ ผูร้บัผดิชอบ
รอง เพือ่มใิหเ้กดิความเสยีหาย ถา้ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตวัผูร้บัผดิชอบ ในระหวา่งการ
ดาํเนินงาน 
  1.3 ระบุหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และ ใหห้วัหน้าหน่วยงานนัน้ เป็นผูร้บัผดิชอบ
แผนงานและการดาํเนินงานตามแผน โดยตาํแหน่ง และระบุอยูใ่นคาํสัง่แต่งตัง้ดว้ย ดงันัน้ ไม่
วา่จะมกีารเปลีย่นแปลงตวัหวัหน้าหน่วยงานประการใดกต็าม ผูท้ีม่าเป็นหวัหน้าหน่วยงาน
คนใหมน่ัน้ กจ็ะตอ้งเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบแผนงานและการดาํเนินงานตามแผนงานทีว่างไว ้
ตลอดไป จนกวา่จะมคีาํสัง่เปลีย่นแปลง  
 2. การวเิคราะหแ์ผนงาน โดยผูร้บัผดิชอบ ใหรู้แ้ละเขา้ใจแผนงานอยา่งลกึซึง้ ทุกแงทุ่ก
มมุ กจิกรรมน้ีจะงา่ยขึน้ ถา้ผูร้บัผดิชอบแผนงานไดม้ามสีว่นรว่มใน “การวางแผนงาน” ตัง้แต่
ในระยะแรกๆ 
 3. การคดัเลอืกทมีงาน เพือ่บรหิารจดัการแผนงานนัน้ โดย “ผูร้บัผดิชอบ”เป็นผู้
คดัเลอืก ทาบทาม กบัผูท้ีจ่ะมารว่มทมี แลว้ควรมคีาํสัง่แต่งตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูบ้รหิารหน่วยงานดว้ย เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูท้ีจ่ะมาเป็นทมีงาน ใหเ้ป็นทีร่บัรูแ้ละ
ยอมรบัโดยทัว่กนั และ ยงัเป็นการมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งเป็นทางการ ใหก้บั
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ผูท้ีจ่ะมาเป็นทมีงานดว้ย แลว้ทมีงานนัน้ จะมาชว่ยกนัวางระบบและวธิกีาร ในการ
ดาํเนินงาน และ การบรหิารจดัการงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง
ชดัเจน ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ แผนงานและการดาํเนินงานตามแผนงานนัน้ๆ จะสาํเรจ็อยา่งมี
ประสทิธภิาพสงู ไดอ้ยา่งแน่นอน  
 4. การวางแผนปฏบิตักิารของทมีงาน ใหช้ดัเจน แน่นอน และ วเิคราะหผ์ูร้บัผดิชอบแต่
ละคนในทมีงานของเรา วา่ มคีวามรู ้ความสามารถ เพยีงพอทีจ่ะทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
อยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพสงู หรอืไม ่ ทัง้ความรู ้ ความสามารถรายบุคคล ทีจ่ะตอ้งรู ้ และ 
ทกัษะทีส่าํคญัและจาํเป็นสาํหรบัทมีงานทีด่ ีถา้ยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งรบีดาํเนินการพฒันาบุคคล
นัน้อยา่งตรงจุด และไดผ้ลด ีในทนัท ี
 5. การจดัเตรยีมพสัดุ ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน ใหพ้รอ้ม ทัง้จาํนวน คุณภาพ และ 
สามารถนํามาใชไ้ดท้นัททีีต่อ้งการ 
 6. การประสานงาน กบับุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหรู้ ้ เขา้ใจ และ สามารถให้
ความรว่มมอืในการดาํเนินงาน ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม และ ทนัเวลา 
 7. การประชาสมัพนัธ ์ ใหก้ลุม่เป้าหมายและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดรู้ ้ และ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอ
การดาํเนินงานตามแผนงาน นําไปสูก่ารใหค้วามรว่มมอืทีด่ใีนการดาํเนินงานน้ี และงานที่
เกีย่วขอ้ง ในโอกาสต่อๆไป ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 8. การทดลองปฏบิตัหิรอืการซอ้มปฏบิตั ิ ก่อนดาํเนินงานจรงิ เป็นสิง่ทีด่มีาก ถา้
สามารถจดัใหม้ขีึน้ได ้ ตามคาํกลา่วทีว่า่ “สบิปากวา่ ไมเ่ทา่ตาเหน็ สบิตาเหน็ไมเ่ทา่มอืคลาํ 
สบิมอืคลาํยงัไมเ่ทา่ลงมอืทาํเอง”  
 การทดลองปฏบิตัหิรอืการซอ้มปฏบิตักิ่อนดาํเนินงานจรงินัน้ จะชว่ยใหท้มีงานและผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง เกดิความรู ้ ความเขา้ใจ มคีวามชาํนาญ และ สามารถประสานการดาํเนินงานให้
เหมาะสมและราบรืน่ไดม้ากขึน้ 
 

 ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรบัทีมงาน 
 ในการดาํเนินงานตามแผนงานนัน้ ถา้ทาํโดยลาํพงัเพยีงคนเดยีว กจ็ะไมยุ่ง่ยากนกั แต่
ในสภาพความเป็นจรงิของการทาํงานทัง้หลายนัน้ จาํเป็นตอ้งปฏบิตัโิดยบุคคลหลายๆคน 
ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารทาํงานรว่มกนัเป็นทมี และเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูในการทาํงาน  
ผูป้ฏบิตังิานทุกคนจงึสมควรอยา่งยิง่ ทีจ่ะตอ้งรูแ้ละมทีกัษะ (Skills) ทีส่าํคญัและจาํเป็น
สาํหรบัทมีงานทีด่ ี21 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทกัษะการประชุมทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Meeting) 
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 2. ทกัษะการระดมความคดิ (Brainstorming) 
 3. ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ (Conflict Management) 
 4. ทกัษะการเป็นผูนํ้า (Leader) การใชภ้าวะผูนํ้า (Leadership) และ การเป็นผูต้าม 
(Follower) ทีด่ ี
 5. ทกัษะการตดิต่อสือ่สาร (Communication) 
 6. ทกัษะการประสานงาน (Coordinating) 
 7. ทกัษะการจงูใจ (Motivation) 
 8. ทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving) 
 9. ทกัษะการสรา้งทมี (Team Building) 
      10. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (Team Working) 
      11. ทกัษะการสรา้ง เพิม่ และเสรมิ พลงั (Empowerment) 
      12. ทกัษะการบรหิารเวลา (Time Management) 
      13. ทกัษะการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 
      14. ทกัษะการบรหิารความเครยีด (Stress Management) 
      15. ทกัษะการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) 
      16. ทกัษะการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
      17. ทกัษะการบรหิารโครงการ (Project Management) 
      18. ทกัษะการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูและขา่วสาร (Analysis & Synthesis of 
Data and Information) 
      19. ทกัษะการบรหิารคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง (Quality 
Management & Continuous Quality Improvement: CQI) 
      20. ทกัษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
      21. ทกัษะการบรหิารและการพฒันาตนเอง (Self Management & Self Improvement) 
    ฯลฯ 
 สมาชกิของทมีงาน ผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงาน “ทุกคน” ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งฝึกฝนให้
สามารถปฏบิตัทิกัษะทีก่ลา่วมาน้ี ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เชีย่วชาญ สามารถประยกุต/์ใช ้ ได้
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงู ในทนัท ี ในทุกๆสภาวการณ์ ทกัษะดงักลา่วน้ี เป็น
ทกัษะแบบเดยีวกนักบัทกัษะของผูนํ้าและผูบ้รหิาร จงึกลา่วไดว้า่ การพฒันา“ทมีงานทีด่”ีนัน้ 
คอื การพฒันาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกคน ใหส้ามารถเป็นผูนํ้า ในการนําแผนงาน ไปดาํเนินการ   
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 การดาํเนินงาน  (Implementing phase) 
 เริม่ตัง้แต่ ลงมอืทาํกจิกรรมแรก จนถงึ วนั/เวลา ทีส่ ิน้สดุการดาํเนินงาน มกีจิกรรมที่
สาํคญั 6 กจิกรรม ดงัน้ี 
 1. การสรา้งความประทบัใจตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินงาน ในเชงิธุรกจิใชค้าํวา่   “เปิดตวั 
(Opening ceremony)” เพือ่ให ้ ลกูคา้ (Customers) ไดรู้แ้ละเกดิความสนใจอยากทีจ่ะมาใช้
บรกิาร และ ใหผู้ป้ฏบิตังิาน (Providers) เกดิความภมูใิจในสิง่ทีต่นเองกาํลงัจะปฏบิตั ิ เป็น
การวางรากฐานความรกัในงานทีท่าํ คอืฉนัทะ ซึง่จะนําไปสูค่วาม สาํเรจ็ของการทาํงาน เป็น
บทบาทหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผน 
 2. การปฏบิตังิานตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นแผนงาน ใหไ้ดป้ระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
สงูสดุ เป็นบทบาทหน้าทีข่องผูป้ฏบิตังิานทุกคน ในการทาํงาน “แต่ละครัง้” ในแต่ละวนั ให้
ครบถว้นสมบรูณ์ ประกอบดว้ย 4 กจิกรรม คอื 
  2.1 การตรวจสอบความพรอ้มก่อนเริม่ทาํงาน และ ดาํเนินการแกไ้ขทนัทหีากพบ
ความไมพ่รอ้ม เพือ่ใหย้งัคงสามารถดาํเนินการไดใ้นขอบเขตและขอ้จาํกดัต่างๆ โดยมุง่ให้
เกดิผลเสยีน้อยทีส่ดุ ในบางงาน อาจตอ้งมกีารตรวจสอบความพรอ้มเป็นระยะๆ ในระหวา่ง
การทาํงานในแต่ละวนั เพิม่ขึน้ดว้ย  
  2.2 การลงมอืปฏบิตัทิุกๆกจิกรรม ดว้ยสตสิมัปชญัญะทีแ่น่วแน่ มัน่คง และมุง่มัน่ 
ใหไ้ดผ้ลด ีไมเ่กดิความเสยีหาย และมปีระสทิธภิาพ มากทีส่ดุ 
  2.3 การประเมนิผลการดาํเนินงานดว้ยตนเอง (Self Assessment) “ทุกครัง้” ทีท่าํ 
และนําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ แกไ้ข ในการทาํครัง้ต่อไป ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ 
  2.4 การประเมนิและสรปุผลการดาํเนินงานก่อนเลกิงาน โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์
อกัษรสัน้ๆเทา่ทีจ่าํเป็น และวางแนวทางการทาํหรอืการดาํเนินงานในวนัต่อๆไป ให้
เหมาะสม มปีระสทิธผิลด ีและมปีระสทิธภิาพ มากยิง่ๆขึน้ 
 3. การตดิตาม ดแูล สนบัสนุน และชว่ยเหลอื ผูป้ฏบิตังิาน ใหส้ามารถทุม่เทความรู้
ความสามารถและเวลา ใหก้บัการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที ่ เป็นบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
และทมีผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผนงาน ประกอบดว้ย 
  3.1 การสนบัสนุนทรพัยากรในการทาํงาน เชน่ คน เงนิ ของ เทคโนโลย ีสิง่อาํนวย
ความสะดวก ฯลฯ อยา่งถกูตอ้ง ถกูใจ ถกูเวลา ถกูสถานที ่ถกูคน และก่อใหเ้กดิความรูส้กึที่
ดต่ีอการทาํงาน ของทัง้ทมีงาน และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทุกคน 
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  3.2 การดแูลใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน ใหรู้ส้กึอบอุ่นใจ มัน่คง เชือ่มัน่ และ 
ปลอดภยั 
  3.3 การชว่ยเหลอื ชว่ยแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิาน ทัง้เรือ่งงานและเรือ่ง
สว่นตวั เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไมต่อ้งพะวา้พะวน สามารถทุม่เทความรูค้วามสามารถใหก้บัการ
ทาํงาน ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 4. การควบคมุการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้ เป็นบทบาทหน้าที่
รว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารทุกระดบั กบั ผูป้ฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 
  4.1 การควบคมุตนเองของผูป้ฏบิตังิาน (Self-Control) ใหท้าํงานและทาํกจิกรรม
ต่างๆดว้ยความระมดัระวงั ไมป่ระมาทในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตั ิ เน้นการป้องกนัมใิหเ้กดิ
ความผดิพลาด และการแกไ้ขความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม และมี
ประสทิธภิาพสงู ไมผ่ลผีลามกระทาํการแกไ้ขจนเกดิความยุง่เหยงิ หรอื ปลอ่ยไวจ้นความ
ผดิพลาดนัน้ ลุกลามบานปลายไป จนยากต่อการแกไ้ข 
  4.2 การประเมนิผลเป็นระยะๆขณะดาํเนินงาน (Formative Evaluation) ทัง้ผลการ
ดาํเนินงานเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยผูป้ฏบิตังิานรว่มกบัผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงาน 
เพือ่นําผลการประเมนิทีไ่ด ้ มาปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานชว่งต่อๆมาใหด้ขีึน้ และให้
จดัทาํเป็นรายงานสง่ใหผู้บ้รหิารรบัทราบทนัท ีทกุครัง้ 
  4.3 การแกไ้ขสิง่ทีเ่บีย่งเบนไปจากแผนงานทีก่าํหนดไว ้ (Corrective Action) ให้
ยงัคงไดผ้ลด ีไมเ่กดิผลเสยีต่อกจิกรรมทีจ่ะทาํต่อๆมา และยงัคงมุง่สูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไวไ้ด้
อยา่งมัน่คง เป็นหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานรว่มกบัผูบ้รหิาร 
 5. การสรา้งความประทบัใจเมือ่จะสิน้สดุการดาํเนินงาน เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน เกดิ
ความภาคภมูใิจในสิง่ทีไ่ดร้ว่มมอืรว่มใจกนัทาํมาตัง้แต่ตน้ สง่เสรมิความรกัความสามคัคใีน
หมูค่ณะ สรา้งเสรมิการเรยีนรู ้และประสบการณ์การทาํงาน ทัง้รายบุคคลและทมีงาน เพือ่มุง่
ไปสูส่ ิง่ทีด่กีวา่ในอนาคต เป็นบทบาทหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผน 
กจิกรรมน้ี สามารถจดัทาํไดใ้นหลายๆรปูแบบ ตามความเหมาะสมของกาละ เทศะ สถานที ่
บุคคล และ ลกัษณะงาน อาทเิชน่:- 
  5.1 การเลีย้งฉลอง  
  5.2 การยกยอ่งชมเชยผูป้ฏบิตังิาน 
  5.3 การมอบรางวลัแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
  5.4 การรวบรวมความประทบัใจ อาทเิชน่ เรือ่งเลา่ ภาพถ่าย วดีโีอ เป็นตน้ 
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 6. การบนัทกึขอ้มลูของสิง่/เหตุการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน ไวเ้ป็นระยะๆ 
ขณะดาํเนินงาน เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ (Soft information) ของการสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ขอ้มลูน้ีจะชว่ยใหก้ารวเิคราะหแ์ละอธบิายผลการดาํเนินงาน สมบรูณ์ขึน้ เป็นบทบาทหน้าที่
ของผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผน ขอ้มลูเหลา่น้ี ไดแ้ก่ 
  6.1 ขอ้มลูของสิง่/เหตุการณ์ ทีส่ง่เสรมิการดาํเนินงาน  
  6.2 ขอ้มลูของสิง่/เหตุการณ์ ทีข่ดัขวางการดาํเนินงาน เชน่ ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
โดยบรรยายลกัษณะ และอทิธพิลต่อการดาํเนินงาน ใหค้รบถว้น ชดัเจน ตามวนั-เวลา ที่
เกดิขึน้จรงิ ฯลฯ 
  6.3 ขอ้มลูของวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดท้าํไป และผลการแกป้ญัหา ทัง้ผลทางบวก และ 
ผลทางลบ 
  6.4 ภาพถ่ายของกจิกรรม บุคคล สิง่/เหตุการณ์ และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน 
ตัง้แต่เริม่ตน้ อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว เพือ่บนัทกึความทรงจาํทีด่แีละมี
คุณคา่ยิง่ของการดาํเนินงาน เป็นการบนัทกึขอ้มลูทีส่ะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยาก และ ไมแ่พง 
 การบนัทกึขอ้มลูของสิง่/เหตุการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานน้ี ควรบนัทกึไวท้นัท ี
ไมค่วรทิง้ไวเ้กนิ 7 วนัหลงัเกดิเหตุการณ์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และ ควร
รวบรวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนัอยา่งปลอดภยั ก่อใหเ้กดิสะดวกในการบนัทกึเพิม่เตมิ และ การ
นํามาศกึษาทบทวน ในภายหลงั 
 

 การสรปุผลการดาํเนินงาน  (Concluding phase) 
 เป็นกจิกรรมสดุทา้ยของการดาํเนินงานตามแผน ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อ
กจิกรรมน้ี เพือ่รวบรวม สรปุ และจดัทาํเป็นเอกสาร ซึง่จะชว่ยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ผูท้ีจ่ะมา
ศกึษา/ต่อยอด/ขยายผล ในภายหลงั หรอืผูท้ีจ่ะมารบัชว่งการดาํเนินงานต่อ ไดร้บัรูว้า่ ไดม้ี
การทาํอะไรไปแลว้บา้ง ทาํอยา่งไร ทาํเมือ่ไร ทาํโดยใคร ไดผ้ลเป็นอยา่งไร มปีญัหาอุปสรรค
อะไรบา้ง แกไ้ขอยา่งไร ผลการแกไ้ขเป็นอยา่งไร ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง อยา่งไร 
และ ควรนําไปพฒันา/ขยายผล และ ประยกุต/์ใช ้ ต่อไปอยา่งไร ฯลฯ กจิกรรมเหลา่น้ีจะชว่ย
สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ชว่ยใหเ้กดิความคุม้คา่มากขึน้ในสิง่ทีไ่ด้
ลงทุนไปแลว้ ในการดาํเนินงานทีผ่า่นๆมา รวมทัง้การถอดบทเรยีนต่างๆ ใหเ้ป็น 
Knowledge Asset 
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 การให้รางวลั (Rewarding) 
 รางวลั (Reward) คอื สิง่ตอบแทนการทาํงาน ทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อผูป้ฏบิตังิาน 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 1. รางวลัภายนอก เชน่ เงนิ สิง่ของ ผลประโยชน์ การเลื่อนตาํแหน่ง สทิธพิเิศษ   
สวสัดกิาร ฯลฯ 
 2. รางวลัภายใน เชน่ ความภาคภมูใิจ ความปิต ิความสขุใจ การไดร้บัการยอมรบันบั
ถอื ฯลฯ  
 การให้รางวลั มหีลกัสาํคญั  5 ประการ คอื 
 1. บุคคลแต่ละคนตอ้งการรางวลัทีเ่ฉพาะ ตามความตอ้งการในขณะนัน้ของเขา 
 2. รางวลันัน้ ตอ้งมคีุณคา่สงูในความรูส้กึของผูร้บัรางวลั 
 3. ตอ้งเน้นคุณคา่ของรางวลั ใหส้งูสง่ในขณะทีใ่หร้างวลั ใหผู้ร้บัเกดิความภาคภมูใิจ 
 4. ตอ้งยตุธิรรม เสมอภาค เป็นทีย่อมรบัของทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5. ก่อใหเ้กดิความรกั ความสมคัรสมานสามคัค ี ในหมูค่ณะ และ เกดิการเพิม่คุณภาพ
ของบุคคลและประสทิธภิาพขององคก์าร 
 ลกัษณะของรางวลัท่ีดี มดีงัน้ี 
 1. มคีุณคา่สงู ในความรูส้กึของผูร้บั 
 2. สง่เสรมิและผกูพนั กบัความสาํเรจ็ และ ความกา้วหน้า ขององคก์าร 
 3. มองเหน็ได ้สมัผสัได ้โดยงา่ย 
 4. เป็นทีต่อ้งการของผูร้บัจาํนวนมาก และ สามารถใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไมส่ญูเสยี
คุณคา่ แมม้กีารใหห้ลายๆครัง้ 
 5. ไมก่่อใหเ้กดิความแตกแยก ความเสยีขวญั เสยีกาํลงัใจ ในองคก์าร 
 6. ใหแ้ลว้คุม้คา่ 
 วิธีการให้รางวลั มมีากมาย สามารถสรปุไดเ้ป็น  3 วธิหีลกัๆ คอื 
 1. การใหร้างวลัทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืรายได ้  เชน่ 
  1.1 การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน จะไดผ้ลมากในบุคคลทีม่คีวามตอ้งการ (Need) ระดบั
เริม่ตน้ ตามทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ แต่ถา้จะใชก้บับุคคลทีม่เีงนิเดอืนสงูหรอื
ความตอ้งการระดบัสงู ตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ เขาไดร้บัการยกยอ่ง หรอื Recognition อยา่งทรง
คา่ ควบคูไ่ปดว้ยเสมอ 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  78 

  1.2 การใหค้า่ตอบแทนตามความสามารถ (Pay for Performance: P4P) โดยจา่ย
ตามผลงานทีท่าํ ทาํมากไดม้าก 
  1.3 การใหโ้บนสั ตามผลกาํไรทีอ่งคก์ารไดร้บัในแต่ละปี 
  1.4 การใหร้างวลักบักลุม่ทีท่าํงานรว่มกนั ตามผลงาน และ การเพิม่ผลผลติ 
  1.5 การใหร้างวลัเป็นหุน้ขององคก์าร 
  1.6 การขึน้เงนิเดอืนทีจ่า่ยรวมครัง้เดยีว เชน่ ขึน้เงนิเดอืน เดอืนละ 500 บาท ใน 1 
ปี ได ้ 6,000 บาท กจ็ะจา่ยใหท้ัง้ 6,000 บาทเลย จะดมูคีา่มากกวา่ การจา่ยใหค้รัง้ละ 500 
บาท ฯลฯ 
 2. การใหร้างวลัทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ หรอืรายได ้เชน่ 
  2.1 การใหป้ระกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่งใหเ้ป็นทีท่ราบอยา่งชืน่ชมโดยทัว่กนั 
  2.2 การไดร้บัความไวว้างใจ จากผูบ้งัคบับญัชา 
  2.3 การยกยอ่งผลงาน โดยจารกึ หรอืทาํใหป้รากฏไวใ้นองคก์ารตลอดไป (Hero, 
Hall of Frame) 
  2.4 การชมเชยดว้ยวาจา และ การแสดงออก ทีเ่หมาะสม ตามกาละ เทศะ 
 3. การใหร้างวลัแบบเลอืกได ้(Flexible Reward) 
  เป็นการใหผู้ร้บัรางวลั พจิารณาเลอืกรางวลัทีต่นเองตอ้งการมากทีส่ดุ อาทเิชน่ เงนิ
กอ้น เงนิสะสม สวสัดกิารรกัษาพยาบาล รถยนต ์บา้น การประกนัชวีติ วนัหยดุ หุน้ ฯลฯ 
 ข้อสงัเกตในการให้รางวลั 
 เพือ่ใหก้ารใหร้างวลั เกดิผลดแีละมปีระสทิธภิาพสงู จงึขอใหข้อ้สงัเกต ดงัน้ี 
 1. เงนิ เป็นสิง่ทีค่วามสาํคญัสงู สามารถป้องกนัความไมพ่งึพอใจได ้ แต่ไมส่ามารถใช้
เป็นแรงจงูใจไดม้ากมายนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูท้ีม่คีวามรูค้วาม สามารถสงูๆ แต่กย็งัคง
สามารถใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ ดว้ย “เทคนิคทีด่”ีของผูใ้ห ้
 2. การยกยอ่ง ชมเชย เมือ่ใชบ้่อยเกนิไป จะสญูเสยีคุณคา่ จากความซํ้าซาก 
 3. ทุกครัง้ทีใ่หร้างวลั จะตอ้งสรา้งสถานการณ์และการแสดงออกถงึการยกยอ่งให้
เกยีรตแิก่ผูไ้ดร้บัรางวลั ใหผู้ไ้ดร้บัเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจและสขุใจต่อรางวลันัน้ และให้
บุคคลอื่นยอมรบัและแสดงความชืน่ชมต่อผูไ้ดร้บั อยา่งจรงิใจดว้ย 
 4. ตอ้งตัง้มาตรฐานการใหร้างวลั ใหถู้กตอ้ง และ เหมาะสม สามารถทาํได ้ เป็นที่
ยอมรบัของพนกังาน/ผูป้ฏบิตังิาน และตอ้งเปรยีบเทยีบผลงานกบัมาตรฐานเป็นประจาํ 
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เชน่ ทุกสปัดาห ์ หรอื ทุกเดอืน ตวัมาตรฐานนัน้ 
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ปรบัเปลีย่นได ้ แต่อยา่เปลีย่นแปลงมาตรฐานใหย้ากขึน้โดยไมม่เีหตุผลอนัควร เพราะอาจ
ก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจทีร่นุแรงได ้
 5. หวัหน้างาน เป็นบุคคลสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารใหร้างวลัไดผ้ลด ี และ มปีระสทิธภิาพ
สงู จงึตอ้งฝึกอบรมใหเ้ขาสามารถมามสีว่นชว่ยสง่เสรมิระบบการใหร้างวลั ใหเ้ขม้แขง็ และ มี
คา่ ยิง่ๆ ขึน้ ทัง้ต่อผูร้บั และ ต่อองคก์าร 
 6. การใหร้างวลั ตอ้งทัว่ถงึ ตลอดทัง้องคก์าร ทุกคนสามารถหรอืมโีอกาสทีจ่ะไดร้บั
รางวลันัน้ เทา่เทยีมกนั 
 

 ดงันัน้ การดาํเนินงานตามแผน จงึเป็นกระบวนการ ในการนํา “แผนงาน” ทีไ่ดก้าํหนด
ไว ้ไปดาํเนินการใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมทีส่าํคญั คอื  
 1. การเตรยีมการก่อนดาํเนินงาน ใหม้คีวามพรอ้มในทุกๆดา้น เป็นการลดความเสีย่ง
หรอืผลทีไ่มพ่งึประสงค ์ทีอ่าจเกดิขึน้  
 2. การเริม่ตน้ดาํเนินงาน ใหเ้กดิความมัน่ใจ ดงัคาํกลา่วทีว่า่ เริม่ตน้ดมีชียัไปกวา่ครึง่ 
(Good start is half done)  
 3. การตดิตามงาน (Monitoring and Evaluation: M&E) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทาํงาน เพิม่ขวญักาํลงัใจ ลดปญัหาอุปสรรค และ สรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั ตลอดเวลา  
 4. การแกป้ญัหาในการทาํงาน เน้นการป้องกนัการเกดิปญัหา ดว้ยการลดปจัจยัเสีย่งที่
จะทาํใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นหรอืสิง่ไมพ่งึประสงค ์และ เตรยีมการแกป้ญัหา วา่ ถา้เกดิขึน้จะ
ดาํเนินการอยา่งไร ใหเ้กดิผลเสยีน้อยทีส่ดุ รวมทัง้การทาํปญัหานัน้ใหเ้ป็นโอกาสในการ
พฒันา อยา่งเหมาะสม รวดเรว็ และ มปีระสทิธภิาพสงู 
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IV. การประเมินผลการดาํเนินงาน (Evaluating) 
 การประเมนิผลการดาํเนินงาน คอื กระบวนการวเิคราะหแ์ละสรปุผลการดาํเนินงาน 
ของงานหน่ึงงานใดทีผ่า่นมา วา่ มคีวามหมายและมคีุณคา่มากน้อยเพยีงใด (Evaluating is a 
working process to analyze and to summarize the passing work for depict the degree 
of achievement and the value) 
 จากความหมายน้ี การประเมนิผลการดาํเนินงาน มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื 
 1. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นกระบวนการวเิคราะหแ์ละสรปุผลการดาํเนินงาน
ของงานหน่ึงงานใด จงึจาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และ ตอ้งใชบุ้คคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถสงู ในการดาํเนินการ 
 2. ผลการดาํเนินงานของงานหน่ึงงานใด จะประกอบดว้ย 4 สว่น คอื  
  2.1 ผลการใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ ทีไ่ดใ้ชไ้ปในการดาํเนินงาน (Inputs) 
  2.2 ผลของกระบวนการดาํเนินงานทีไ่ดก้ระทาํไป (Processes) ทัง้ในแต่ละครัง้ทีท่าํ 
ในแต่ละชว่งเวลา และ ในภาพรวม 
  2.3 ผลทีไ่ดจ้ากกระบวนการดาํเนินงาน (Outputs) ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุ 
  2.4 ผลทีไ่ดจ้ากกระบวนการสะทอ้นกลบั (Feedbacks) ของการดาํเนินกจิกรรม
ต่างๆ ในแต่ละครัง้ทีท่าํ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน 
  ทัง้ 4 สว่นน้ี เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลาทีม่กีารดาํเนินงานของงานหน่ึง
งานใด การดาํเนินงานทัง้หลายเหลา่น้ี จงึมลีกัษณะเป็นเกลยีวสวา่น (Spiral) ไมใ่ชเ่ป็นเพยีง
วงกลมหรอืวงรเีพยีงวงเดยีว เน่ืองจากในการดาํเนินงานของงานหน่ึงๆนัน้ จะประกอบดว้ย
การดาํเนินกจิกรรม (Activity) ต่างๆมากมาย มา “ทาํ” อยา่งต่อเน่ืองกนั โดยในแต่ละ
กจิกรรมนัน้ๆ ต่างกม็ ีInputs Processes Outputs และ Feedbacks ของตนเอง จงึเขยีนเป็น
วงรซีอ้นๆกนั ดงัแสดงในภาพที ่8 

 

ผลการดาํเนินงาน

Inputs Processes Outputs

Feedback

ภาพท่ี 8 กระบวนการ “ทาํ” งาน และ ผลการดาํเนินงาน 
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 3. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นการกระทาํต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตี เสรจ็สิน้ไปแลว้ 
ผา่นมาแลว้ ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ จงึตอ้งตัง้มัน่อยูบ่นรากฐานของความเป็นจรงิ 
(Fact) ใหม้ากทีส่ดุ ไมค่วรใชค้วามคดิเหน็ อารมณ์ และความรูส้กึ ของแต่ละบุคคล มาทาํให้
การประเมนิผลการดาํเนินงานนัน้ เบีย่งเบนไปจากความเป็นจรงิ จนไมน่่าเชือ่ถอื ทัง้ตวั
ขอ้มลู ความหมาย การวเิคราะห ์ การแปลผล การอธบิาย การอภปิราย และ การให้
ขอ้เสนอแนะ   
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน ตอ้งการทราบความหมายและคุณคา่ของผลการ
ดาํเนินงาน จงึจาํเป็นตอ้งมตีวัชีว้ดั (Indicators) และ มสีิง่เปรยีบเทยีบ (Comparison) วา่ 
การดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานน้ี มคีวามหมายและมคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด โดย
สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน แน่นอน เป็นทีย่อมรบัในวงการของการดาํเนินงาน และการ
ประเมนิผลการดาํเนินงาน และ ไมยุ่ง่ยากมากในทางปฏบิตั ิ
 5. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชเ้วลา และ มคีา่ใชจ้า่ย จงึตอ้ง
จดัสรรเวลา และ งบประมาณ ไวใ้หอ้ยา่งเพยีงพอ ตัง้แต่แรก มฉิะนัน้จะไมไ่ดท้าํ หรอืไดท้าํ
แต่ไมม่คีุณภาพมากพอ หรอื มคีุณภาพตํ่าจนไมน่่าเชือ่ถอื 
 

 ความสาํคญัของการประเมินผลการดาํเนินงาน สรปุได ้6 ประการ ดงัน้ี 
 1. เป็นสิง่ทีจ่ะบอกใหท้ราบวา่ การดาํเนินงานทีผ่า่นมา เป็นอยา่งไร ด ี เหมาะสม และ 
มคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด ซึง่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ ต่อการตดัสนิใจของผูม้อีาํนาจ 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการทีจ่ะดาํเนินงานต่อไปหรอืไม ่ ถา้จะดาํเนินงานต่อไปควรปรบัปรงุ
อะไร การนําไปพฒันา/ใชป้ระโยชน์ ควรทาํอะไร อยา่งไร และ การประยกุต/์ใช ้ ใหคุ้ม้คา่
ยิง่ๆขึน้นัน้ ควรทาํอยา่งไร 
 2. เป็นสิง่ทีจ่ะทวคีวามสาํคญัยิง่ๆขึน้ต่อการบรหิารของ “ทุกงาน” ในอนาคต เพราะ
ตอ้งใชเ้วลา และ มคีา่ใชจ้า่ย จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึความประหยดัและความ
คุม้คา่ ในการดาํเนินงานทุกเรือ่ง ประกอบกบัตอ้งแขง่ขนักบัผูอ้ื่นหรอืองคก์ารอื่น ซึง่ในการน้ี 
จาํเป็นตอ้งมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นระยะๆอยา่งสมํ่าเสมอ เพยีงพอ และ ทนัเวลา 
เพือ่ใหอ้งคก์ารหรอืบรษิทัหรอืกจิการ สามารถปรบัตวัได ้ อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม และ 
ทนัทว่งท ีในการทีจ่ะดาํเนินงานต่อไป โดยสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้ 
 3. เป็นสิง่ทีน่กับรหิารทุกคน ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิใจ และ ใชใ้นการบรหิารงาน/
หน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
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 4. เป็นสิง่ทีจ่ะนําไปสู ่ “ขอ้มลู” ทีผู่ใ้หง้บประมาณหรอืผูบ้รหิาร ตอ้งการทราบ ซึง่จะ
ออกมาในรปูของรายงานผลการดาํเนินงาน ของงานนัน้ๆ  
 5. ชว่ยลดความเสยีหาย และ การสญูเสยี ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 6. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร ทัง้การบรหิารงาน การบรหิารองคก์าร และ 
การพฒันาคน โดยใช ้“งาน” เป็นศนูยก์ลาง 
 ประเดน็ในการประเมินผลการดาํเนินงาน ม ี4 ประเดน็สาํคญั คอื 
 1. การประเมนิ “ผล” ของการดาํเนินงานโดยตรง (Direct Outcomes) ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหแ์ละสรปุผลวา่ การใชท้รพัยากรทัง้หลาย (Inputs) กระบวนการปฏบิตังิานทีไ่ดท้าํไป 
(Processes) และ ผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัทิัง้หลาย (Outputs) นัน้ เมือ่พจิารณาและ
เปรยีบเทยีบกบัแผนงานทีไ่ดต้ัง้ไว ้เป็นอยา่งไร ในสิง่ต่อไปน้ี 
  1.1 ความตรง (Relevancy) ตามเน้ือหาทีเ่ป็นหวัใจสาํคญัของงานนัน้ๆ วา่ ทาํได้
ตรงหรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร 
  1.2 ความพอเพยีง (Adequacy) ของการดาํเนินงาน วา่ มากเกนิไป หรอืน้อย
เกนิไป หรอืไม ่ ในการทีจ่ะทาํใหไ้ดผ้ลตามเน้ือหาทีเ่ป็นหวัใจสาํคญัของงาน ตาม
วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ทีไ่ดก้าํหนดไว ้
  1.3 ประสทิธผิล (Effectiveness) ของการดาํเนินงาน วา่ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ และ 
เป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้หรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร 
  1.4 ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการดาํเนินงาน วา่ทาํไดม้ากน้อยเพยีงใด ดว้ย
ทรพัยากรทัง้หลายทีไ่ดใ้ชไ้ป คุม้คา่หรอืไม ่เพยีงใด และ เพราะอะไร  
 2. การประเมนิ “ผล” ทางออ้มทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน (Indirect Outcomes) ไดแ้ก่ 
การวเิคราะหแ์ละสรปุผลวา่ นอกจากผลการดาํเนินงานโดยตรงทีไ่ดร้บัแลว้ ยงัไดร้บัอะไรอกี 
ทัง้ผลดแีละผลเสยี สิง่ทีไ่ดน้ัน้ มลีกัษณะอยา่งไร มคีุณคา่อะไร เพยีงใด มมีลูคา่คดิเป็นตวัเงนิ
มากน้อยเพยีงใด และ เพราะอะไร จงึไดร้บัผลทางออ้มนัน้ 
 3. การประเมนิประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน (Experiences) ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหแ์ละสรปุผลวา่ ในการดาํเนินงานทีผ่า่นมานัน้ ผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารงาน/หน่วยงาน/ 
องคก์าร และ ผูบ้รหิารของพืน้ทีด่าํเนินงาน ไดร้บัประสบการณ์ คอื สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการที่
ไดก้ระทาํไปนัน้ มอีะไรบา้ง อยา่งไร ทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ  
 4. การประเมนิผลประโยชน์ (Benefit) ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน   และ การนําสิง่ทีไ่ด้
จากการดาํเนินงานนัน้ๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ (Utilizing) ทัง้ทีไ่ดนํ้าไปใชแ้ลว้ และทีค่วร
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นําไปใชใ้นโอกาสต่อๆไป รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะ (Recommendation) ทีด่ ีตรงตามความ
ตอ้งการของกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการขอ้เสนอแนะ ทีเ่ป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ และ มี
ประสทิธภิาพสงู จาํแนกขอ้เสนอแนะเหลา่น้ีเป็น 2 กลุม่ คอื 
  4.1 กลุม่ขอ้เสนอแนะ เพือ่การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ สาํหรบั
บุคคล/หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 
   4.1.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน 
   4.1.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูบ้รหิารงาน 
   4.1.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิ
   4.1.4  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงาน/องคก์าร ผูเ้ป็นเจา้ของหรอืผูร้บัผดิชอบ“งาน” 
   4.1.5  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหน่วยงาน/องคก์าร อื่นๆ 
   4.1.6  ขอ้เสนอแนะสาํหรบับุคคลทัว่ไป 
  4.2 กลุม่ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาต่อไป 
   4.2.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการพฒันางานน้ีหรอืงานในลกัษณะเดยีวกนัน้ี 
   4.2.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการพฒันางานอืน่ๆ 
   4.2.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาวจิยัใหก้วา้งขวางยิง่ๆ ขึน้ 
 

 การวิเคราะหต์วัช้ีวดั (Indicator) ของแต่ละกิจกรรม 
 ผูป้ระเมนิผลการดาํเนินงาน จะตอ้งวเิคราะหแ์ละสรปุวา่ ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 
(Working Indicators) ทีเ่หมาะสม น้อยทีส่ดุ วดัไดส้ะดวก คุม้คา่ทีส่ดุ และ เป็นทีย่อมรบัของ
วงการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ดา้นวชิาการและการปฏบิตั ิ นัน้ มอีะไรบา้ง มกีีต่วั โดยมี
แนวทางในการวเิคราะหต์วัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน การคดัเลอืก และ การสรปุผล ดงัน้ี 
 1. รวบรวม ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานทางทฤษฎ ี (Theoretical Working Indicators) 
โดยทัว่ไปแนะนําใหใ้ชต้วัชีว้ดัทีเ่ป็นอตัราหรอือตัราสว่น (Rate หรอื Ratio) หรอื คา่เฉลีย่ 
(Average) มากกวา่จะใชต้วัชีว้ดัทีเ่ป็นเพยีงจาํนวนนบั (Number) ของผลการดาํเนินงานที่
ทาํได ้โดยจาํแนกไดเ้ป็น 5 กลุม่ คอื   
  1.1 ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานดา้น Inputs เชน่ รอ้ยละของกาํลงัคนหรอืแรงงานคน 
ทีใ่ชใ้นการ “ทาํ”งาน (วดัเป็น Man-hour หรอื Man-minute หรอื Man-second); รอ้ยละของ
จาํนวนเงนิทีใ่ช;้ รอ้ยละของจาํนวนวสัดุทีใ่ช;้ รอ้ยละของกาํลงัแรงงานเครือ่งจกัรทีใ่ช ้(วดัเป็น 
Machine-hour หรอื Machine-minute หรอื Machine-second) ฯลฯ โดยเทยีบกบัเป้าหมาย
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน หรอื เทยีบกบัประชากรทีร่บัผดิชอบ หรอื งบประมาณทีไ่ดร้บั หรอื 
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บุคลากรผูป้ฏบิตั ิหรอื กาํลงัแรงงานเครือ่งจกัรทีส่ามารถใชง้านได ้หรอื มาตรฐานทีก่าํหนด
โดยองคก์รวชิาชพี 
  1.2 ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานดา้น Processes เชน่ รอ้ยละของกจิกรรมทีท่าํได ้รอ้ย
ละของอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้ รอ้ยละของความผดิพลาดจากการดาํเนินงาน โดย
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีก่าํหนดไวใ้นแผนงาน หรอื เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทางวชิาการ 
  1.3 ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานดา้น Outcomes ทีเ่ป็นผลการดาํเนินงานทางตรง 
(Outcomes จาํแนกต่อไปอกีตามระยะเวลาของผลทีเ่กดิขึน้เป็น 3 ระยะ คอื Output, Effect, 
และ Impact โดย Output = Immediate Outcomes หรอืผลทีเ่กดิขึน้ทนัททีีท่าํ, Effect = 
Intermediate Outcomes หรอืผลทีเ่กดิขึน้ตามมาหลงัจากทีท่าํไปแลว้ และ Impact = Late 
Outcomes หรอืผลกระทบในระยะยาวทีเ่กดิขึน้จากการทาํ) จาํแนกผลการดาํเนินงาน
ทางตรงเหล่าน้ี ออกไดเ้ป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ 
   1.3.1  ตวัชีว้ดัดา้นปรมิาณงาน (Quantity Indicators) เชน่ ในงานบรกิารสขุภาพ
อนามยันัน้ ตวัชีว้ดัระดบั Outputs ไดแ้ก่ รอ้ยละของจาํนวนผูม้ารบับรกิาร; รอ้ยละของ
จาํนวนผูไ้ดร้บัการเยีย่มบา้น ฯลฯ ในดา้นตวัชีว้ดัระดบั Effect ไดแ้ก่ รอ้ยละของจาํนวนผูม้า
รบับรกิารทีม่คีวามรูแ้ละหรอืพฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ ฯลฯ และ ในดา้นตวัชีว้ดัระดบั Impact ไดแ้ก่ 
รอ้ยละของจาํนวนผูม้ารบับรกิารทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ฯลฯ เป็นตน้ 
   1.3.2  ตวัชีว้ดัดา้นคุณภาพงาน (Quality Indicators) เชน่ อตัราความถกูตอ้ง 
อตัราความครบถว้น อตัราความทนัเวลา ทัง้ในระยะ Inputs, Processes และ Outputs 
   1.3.3  ตวัชีว้ดัดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Satisfaction Indicators) เชน่ 
อตัราความพงึพอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บัของผูม้ารบับรกิาร อตัราความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของผูป้ฏบิตังิาน อตัราความพงึพอใจต่อผลการใหบ้รกิารของผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืผูบ้รหิาร
องคก์าร อตัราความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของประชาชนในชุมชน ระดบัคะแนนความพงึ
พอใจเฉลีย่ ฯลฯ  
   1.3.4  ตวัชีว้ดัดา้นระยะเวลาและแรงงานทีใ่ช ้ ในการดาํเนินงาน หรอืใหบ้รกิาร 
(Time and Labor-force Indicators) เชน่ ระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 1 ครัง้ 
(seconds) แรงงานเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 1 ครัง้ (man-seconds)  
   1.3.5  ตวัชีว้ดัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการดาํเนินงาน (Economics Indicators) เชน่ 
ตน้ทุนเฉลีย่ (Average cost) และ ตน้ทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของกจิกรรมการบรกิาร ใน
แต่ละกจิกรรม; อตัราผลกาํไร (Profit rate); อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Return on 
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Invesment rate: ROI); อตัราสว่นตน้ทุนต่อผลตอบแทน (Cost/Benefit ratio หรอื C/B 
ratio); อตัราประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน (Efficiency rate); จาํนวนแรงงานเฉลีย่ต่อวนัที่
สามารถประหยดัไดใ้นการใหบ้รกิาร ฯลฯ 
  1.4 ตวัชีว้ดัดา้น Outcomes ทีเ่ป็น “ผลทางออ้ม” ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน ซึง่แต่
ละผลทางออ้มทีไ่ดร้บันัน้ สามารถจาํแนกยอ่ยลงไปอกีเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่   
   1.4.1  ตวัชีว้ดัดา้นปรมิาณงาน 
   1.4.2  ตวัชีว้ดัดา้นคุณภาพงาน 
   1.4.3  ตวัชีว้ดัดา้นผลตอบแทน (Benefit) ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และ ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 
เชน่ ความสขุใจ ความสบายใจ ความไมเ่ครยีด ความภาคภมูใิจ ฯลฯ เป็นตน้ 
  1.5 ตวัชีว้ดัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน ซึง่แต่ละประสบการณ์ที่
ไดร้บันัน้ สามารถจาํแนกยอ่ยเป็นอกี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.5.1  ตวัชีว้ดัดา้นปรมิาณของประสบการณ์ 
   1.5.2  ตวัชีว้ดัดา้นลกัษณะของประสบการณ์ เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
   1.5.3 ตวัชีว้ดัดา้นผลตอบแทนของประสบการณ์ 
  ใหพ้ยายามจดัทาํรายการตวัชีว้ดัต่างๆ (List of Indicators) ทีไ่ดก้ลา่วมา ในทาง
ทฤษฎ ีใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ทัง้ 5 ดา้น ในทุกๆกลุม่/ดา้นยอ่ย ซึง่จะมตีวัชีว้ดัของแต่ละ “งาน” เป็น
จาํนวนมาก เพือ่นําไปสูก่ารคดัเลอืกทีค่รบถว้น 
 2. คดัเลอืกตวัชีว้ดัดว้ย Exclusive Method คอื ใหนํ้ารายการตวัชีว้ดัต่างๆ ทีไ่ด ้ มา
พจิารณาตดัตวัชีว้ดัในแต่ละกลุม่ทีว่ดัไดย้าก และ/หรอื มอีาํนาจจาํแนกความแตกต่าง 
(Discrimination power) น้อย และ/หรอื มคีวามยุง่ยากในการวดัและการแปลผล ฯลฯ 
ออกไป ใหเ้หลอืกลุม่ละไมเ่กนิ 3 ตวั จงึมตีวัชีว้ดัรวมกนัเพยีงประมาณ 5 x 3 = 15 ตวั แลว้
คดัเลอืก “รอบสดุทา้ย” ดว้ยวธิกีารเดยีวกนั กจ็ะไดต้วัชีว้ดัทีด่ ี และ เหมาะสม ทีส่ดุ คอื 
ระหวา่ง 10 ± 5 = 5 - 15 ตวัชีว้ดั ทีจ่ะนํามาใชใ้นการประเมนิผลการดาํเนินงาน ในครัง้น้ี 
 ดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
 ในการกาํหนดดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานนัน้ ตอ้งกาํหนด/ระบุ งานและชว่งเวลา ใน
การดาํเนินงาน ใหช้ดัเจนและแน่นอน จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน พบวา่ มดีชันีชีว้ดัทีผ่า่น
การคดัเลอืกแลว้วา่ไมยุ่ง่ยากในการวดั ในการดาํเนินงาน (ทาํ) แต่ละครัง้/ชว่งเวลา รวม 20 
ดชันีชีว้ดั (ในวงเลบ็ คอื หน่วยวดัของตวัดชันีชีว้ดั) ไดแ้ก่ 
 1. อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลีย่ (จาํนวน ต่อ คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท)  
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 2. อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลีย่ (จาํนวน ต่อ แรงงานทีใ่ช ้10,000 คน-วนิาท)ี 
 3. อตัราความถกูตอ้งเฉลีย่ ของการเตรยีมพรอ้มก่อนเริม่งานประจาํวนั (%) 
 4. อตัราความถกูตอ้งเฉลีย่ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานทีก่าํหนดไว ้(%)  
 5. อตัราความถกูตอ้งเฉลีย่ ของผลงานก่อนสง่มอบ (%)  
 6. อตัราความถกูตอ้งเฉลีย่ ของผลงานหลงัสง่มอบ (%)  
 7. ระยะเวลาเฉลีย่ในการปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ (นาท,ี วนิาท)ี  
 8. แรงงานเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน (คน-นาท,ี คน-วนิาท)ี  
 9. อตัราความรวดเรว็เฉลีย่ในการปฏบิตังิาน (%)  
 10. อตัราความพงึพอใจเฉลีย่ของผูร้บับรกิาร (%) หรอื คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 
(คะแนน จากคะแนนเตม็ 10) 
 11. อตัราความพงึพอใจเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิาร (%)  
 12. อตัราความพงึพอใจเฉลีย่ของผูบ้รหิาร หรอื เจา้ของกจิการ (%)  
 13. อตัราความพงึพอใจเฉลีย่ของประชาชน หรอื ชุมชนโดยรอบ (%)  
 14. คา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนเฉลีย่ ในการดาํเนินงาน (บาท)  
 15. ผลตอบแทนเฉลีย่ ของการดาํเนินงาน ต่อวนั/เดอืน/ปี (บาท, %ของตน้ทุน)  
 16. อตัราผลกาํไรเฉลีย่ต่อปี ของการดาํเนินงาน (%)  
 17. อตัราการใชท้รพัยากรทีม่อียูเ่ฉลีย่ (%)  
          17.1 ดา้นคน  
         17.2 ดา้นเงนิ  
          17.3 ดา้นของ ไดแ้ก่ ทีด่นิ พืน้ทีอ่าคาร เครือ่งมอื อุปกรณ์ วสัดุ ฯลฯ  
 18. อตัราสว่นประสทิธภิาพ ของการดาํเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อคา่ใชจ้า่ย หรอืต่อ
ตน้ทุน)  
 19. อตัราสว่นความคุม้คา่เฉลีย่ ของการดาํเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อ คา่ลงทุน)  
 20. จาํนวนแรงงานเฉลีย่ต่อวนัทีส่ามารถประหยดัไดใ้นการใหบ้รกิาร (คน-นาท,ี คน-
วนิาท)ี 
 

 ประเภท (Type) ของการประเมินผลการดาํเนินงาน 
 จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. การประเมนิผลระหวา่งการดาํเนินงานของงาน/โครงการ (Formative Evaluation) 
เพือ่นําผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาโครงการและกจิกรรม ทีจ่ะทาํในชว่งต่อๆไป และจะ
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เป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํคญัทีจ่ะนําไปสูก่ารประเมนิผลประเภทต่อมา การประเมนิผลประเภทน้ี 
เป็นการประเมนิผลเพือ่ผูป้ฏบิตังิาน โดยทัว่ๆไป จะประเมนิทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุก 3 
เดอืน ทุก 6 เดอืน ทกุปี หรอื การประเมนิผลเมือ่ดาํเนินงานไปไดค้รึง่หน่ึงของแผนงาน/
โครงการ 
 2. การประเมนิผลเมือ่สิน้สดุการดาํเนินงานตามแผน (Summative Evaluation) ของ
งานหรอืโครงการ เป็นการวเิคราะหแ์ละสรปุผลการดาํเนินงานทัง้หมดของงาน/โครงการ 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ในทุกๆดา้น ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ัง้หลาย
ของแผนงาน/โครงการ วา่ ไดร้บัประโยชน์อะไร มากน้อยเพยีงใด คุม้คา่หรอืไม ่และควรทาํ
ต่อไปหรอืไม ่ อยา่งไร และ เพราะอะไร รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะในการนําผลทีไ่ดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางและคุม้คา่ทีส่ดุ เป็นการประเมนิผลเพือ่ทกุฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง 
  ระบบการประเมินผล (Evaluation System) 
 สิง่สาํคญัในการ “ทาํ” งานใดๆ คอื การจดัระบบการ“ทาํ”งาน การประเมนิผลก็
เชน่เดยีวกนั จงึตอ้งจดัระบบการประเมนิผลการดาํเนินงาน ใหส้ามารถประเมนิผลการ
ดาํเนินงานทีต่อ้งการ ไดท้นัททีีท่าํ ไดอ้ยา่งครบถว้น ตามระบบงานบรกิารของงานนัน้ 1 
วงรอบ (Cycle) อาทเิชน่ การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ (Customer) หรอืบุคคล 1 คน นบัตัง้แต่
บุคคลนัน้เขา้มาใชบ้รกิารจนกระทัง่บุคคลนัน้กลบัออกไปจากสถานที/่หน่วยงาน ทีใ่หบ้รกิาร; 
การใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ย 1 คน ของโรงพยาบาล; การใหบ้รกิารแก่ผูม้าทานอาหาร 1 คน ของ
รา้นอาหาร; การใหบ้รกิารแก่ผูม้าฝากเงนิ 1 คน ของธนาคาร; การใหบ้รกิารแก่ผูโ้ทรศพัทม์า
ถามเลขหมายโทรศพัท ์ 1 คน ของพนกังานขององคก์ารโทรศพัท;์ การใหบ้รกิารแก่ผูม้า
สอบถามขอ้มลูทางโทรศพัท ์ 1 คน ของ เจา้หน้าทีห่รอืพนกังานของหน่วยงาน/บรษิทั ฯลฯ 
เป็นตน้ การประเมนิในลกัษณะน้ีเป็นการประเมนิเพือ่ “การพฒันา” ตามเป้าหมายทีว่า่ ทาํให้
ดยีิง่ๆขึน้ (Do it better and better) ดว้ยการนําผลการประเมนิในแต่ละครัง้ ไปใชใ้นการ
ปรบัปรงุการดาํเนินงานครัง้ต่อๆไป นัน่เอง การประเมนิผลเชน่น้ี เป็นสิง่ทีย่อดเยีย่มของการ
ทาํงาน คอื เป็นการประเมนิผล “ทุกครัง้” ทีท่าํ   โดยมเีป้าหมายใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถบอก
ไดว้า่ กจิกรรมทีต่นไดก้ระทาํไปนัน้ ดเีพยีงใด และ ควรปรบัปรงุแกไ้ขอะไร อยา่งไร ในการ
กระทาํครัง้ต่อไป เพือ่ใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ 
 วิธีการ ของการประเมินผลการดาํเนินงาน ในแต่ละครัง้ ดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ทาํใหเ้กดิ Common Value ของหน่วยงาน ในสิง่ต่อไปน้ี 
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  1.1 มคีวามมุง่มัน่ต่อการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Commitment to CQI) 
  1.2 มแีนวคดิเชงิบวก (Positive Thinking) ซึง่กนัและกนั 
  1.3 ใชผู้ม้ารบับรกิารเป็นศนูยก์ลาง (Customer Focused) 
  1.4 มคีวามมุง่มัน่ในการทาํงาน “ในปจัจบุนั”ใหด้ทีีส่ดุ (Do the Best Now) 
  1.5 ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง (Self Assessment) ทุกครัง้ทีท่าํ 
  1.6 รว่มมอืรว่มใจกนั ทาํงานเป็น “ทมีเดยีวกนั (Working as A Team)” 
 2. จดัทาํเอกสารแสดงระบบงาน และ วธิปีฏบิตังิาน ของทุกๆ งานในหน่วยงาน ใหเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยผูป้ฏบิตังิาน แลว้นําไปแสดงไว ้ ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
และผูเ้กีย่วขอ้ง ไดนํ้ามาใชใ้นการทาํงานและนํามาทบทวน ไดโ้ดยสะดวก และ หมัน่ปรบัปรงุ
แกไ้ข ใหช้ดัเจนขึน้ สะดวกขึน้ งา่ยต่อการปฏบิตัยิิง่ขึน้ และไดผ้ลดเียีย่มยิง่ๆขึน้ไป จนถอื
เป็น มาตรฐานการปฏบิตังิาน ของหน่วยงาน (Standard Operation Procedure: SOP) 
 3. กาํหนดตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรม “ในแต่ละครัง้”ทีด่ ี คอื วดัได้
ตรงตามทีต่อ้งการจะวดั วดัไดส้ะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยาก 
 4. สรา้งเครือ่งมอืวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรมในแต่ละครัง้ ทีว่ดัไดส้ะดวก 
งา่ย รวดเรว็ และ แน่นอน ดว้ยตวัผูป้ฏบิตังิานเอง 
 5. ทดลองวดัผลการดาํเนินงาน ของแต่ละกจิกรรม แลว้ทาํการปรบัปรงุแกไ้ขจนมัน่ใจ
ในวธิกีารทีท่าํไดจ้รงิแลว้ จงึจดัทาํเป็นเอกสาร “คูม่อืปฏบิตังิาน” ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ถอื
เป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน (SOP) ทีไ่ดผ้า่นการนําไปใชง้านจรงิแลว้ 
 6. ปรบัปรงุวธิกีารประเมนิผล ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ ตลอดไป 
 

 ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรม   
 การทีจ่ะบอกไดว้า่ การดาํเนินงานของแต่ละกจิกรรม จะดหีรอืไม ่เพยีงใด นัน้ พจิารณา
จาก สิง่ต่อไปน้ี 
 1. การมรีะบบงานทีม่คีุณภาพ 
 2. การทาํตามระบบทีว่างไวอ้ยา่งเครง่ครดัและมคีวามสขุในการทาํตามระบบนัน้ 
 3. การมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน 
 4. มกีารเตรยีมการใหพ้รอ้มก่อนเริม่ใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิาร “แต่ละคน” 
 5. มกีารปฏบิตังิาน อยา่งเป็นขัน้ตอน ทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่ง
เพยีงพอ และ เหมาะสม 
 6. ไมม่ ีภาวะ / สิง่แทรกซอ้น / อนัตราย / ความเสยีหาย ทีส่มควรป้องกนัได ้
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 7. ผูร้บับรกิาร / ญาต ิ/ ผูพ้บเหน็ มคีวามพงึพอใจ 
 8. มคีวามเรยีบรอ้ย น่าด ูของผลงาน 
 9. มกีารบนัทกึขอ้มลูการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
 10. มกีารสง่ต่อบรกิาร และ สง่ต่อการใหบ้รกิาร อยา่งต่อเน่ือง ทัง้การสง่ต่อภายใน
หน่วยงาน และ การสง่ต่อระหวา่งหน่วยงาน อยา่งไรร้อยต่อ (Seamless) 
 

สรปุ 
 การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) สรปุได ้ดงัน้ี 
 1. การประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเอง โดยผูป้ฏบิตังิานทกุคน ทุกครัง้ ทีป่ฏบิตัิ
กจิกรรม (Self Assessment) เป็นสิง่ทีส่าํคญัและมคีุณคา่สงูสดุ เพราะจะนําไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพดว้ยตนเอง โดยผูป้ฏบิตังิาน (Self Improvement) ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิการพฒันางาน
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Continuous and Sustainable Working Improvement: CSWI) 
อยา่งแทจ้รงิ 
 2. การประเมนิผลการดาํเนินงาน ถอืเป็นงานประจาํ (Routine work) ทีผู่ป้ฏบิตังิานทุก
คน ในหน่วยงานทุกหน่วย ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานเลก็หรอืหน่วยงานใหญ่ จะตอ้งปฏบิตัอิยา่ง
สมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง โดยประเมนิทัง้ Inputs, Processes, และ Outputs ซึง่ตอ้งนําไป
กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารทุกระดบั ทัง้แผนปฏบิตักิารประจาํปี แผนปฏบิตักิารประจาํเดอืน 
และ แผนปฏบิตักิารประจาํวนั ของทุกๆงาน และ ทุกหน่วยงาน 
 3. การนําผลการประเมนิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ “ทนัท”ี นัน้ เป็นสิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ผลตอบแทนการลงทุนทีม่คีุณคา่ยิง่ทัง้ต่อผูป้ฏบิตัแิละต่อหน่วยงาน จงึสมควรอยา่งยิง่ทีแ่ต่ละ
หน่วยงานและแต่ละองคก์าร จะตอ้งจดัระบบงานประเมนิผลของตน ใหส้ามารถนําสิง่ทีไ่ด้
จากการดาํเนินงานทัง้หลายของตนนัน้ ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเรว็และกวา้งขวางทีส่ดุ 
เชน่ ผลการประเมนิกจิกรรมแต่ละครัง้ สามารถนําไปปรบัปรงุการปฏบิตังิานครัง้ต่อมาได้
ทนัท ีซึง่ใชเ้วลาเพยีงไมเ่กนิ 3 นาทเีทา่นัน้ 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะบอกใหท้ราบวา่ การดาํเนินงานที่
ผา่นมานัน้ เป็นอยา่งไร ด ีเหมาะสม และ มคีุณคา่ มากน้อยเพยีงใด 
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V. การนําส่ิงท่ีได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing)  
 การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ คอื กระบวนการในการนําสิง่ทีไ่ดจ้าก
การดาํเนินงานทัง้หลาย มาทาํใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ (Utilizing is a working process to 
gain the utmost usefulness from working) 
 จากความหมายน้ี การนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์  มหีลกัสาํคญั 5 
ประการ คอื 
 1. การนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ มุง่พจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ และไดร้บั 
จากการดาํเนินงานทัง้หลาย ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ทีเ่กดิขึน้ทนัท ี และสิง่ทีเ่กดิขึน้
ตามมา ทัง้สิง่ทีเ่ป็น Objective คอื สิง่ทีเ่หน็ได ้จบัตอ้งได ้นบัได ้เชน่ การกระทาํ วตัถุสิง่ของ
ทีไ่ดจ้ากการกระทาํ ฯลฯ และ สิง่ทีเ่ป็น Subjective คอื สิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ เชน่ ความรูส้กึ 
ประสบการณ์ ความสขุ ความเครยีด ฯลฯ 
 2. เป็นกระบวนการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา จงึสามารถกระทาํได้
ทนัท ีทุกเวลา ทุกสถานที ่และ ทกุคนทีป่ฏบิตังิาน ตัง้แต่เริม่ “ทาํ” โดยไมต่อ้งรอใครหรอืรอ
ใหใ้ครมาอนุมตั ิ
 3. มุง่นําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นสิง่ทีเ่ป็นผลด ี หรอื ผลทีไ่มด่ ี
ไปก่อใหเ้กดิประโยชน์งอกเงย ในการชว่ย หรอื อาํนวยผล ใหเ้กดิสิง่ทีเ่ป็นคุณ เป็นประโยชน์ 
ทัง้ต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองคก์าร ต่อชุมชนสงัคม และ ต่อประเทศชาต ิทัง้ในระยะสัน้ 
และ ระยะยาว อยา่งต่อเน่ืองตลอดไป ไมม่วีนัจบสิน้  
 4. มุง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ คอื เป็นสิง่ทีด่ ี มปีระโยชน์ ทัง้ต่อตนเอง หน่วยงาน 
องคก์าร ประเทศชาต ิต่อบุคคล ใหม้ากทีส่ดุ เรว็ทีส่ดุ ยัง่ยนืทีส่ดุ และ เกดิผลเสยีน้อยทีส่ดุ  
 5.  ตอ้งมผีูนํ้าไปดาํเนินการใหเ้กดิประโยชน์ ทัง้การคดิ การพดู และ การกระทาํ ใน
รปูแบบ ลกัษณะ และ วธิกีารต่างๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมอีาํนาจ ไมจ่าํเป็นตอ้งรอการอนุมตั ิ
ยกเวน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ สทิธขิองบุคคล ฯลฯ ทีม่กีาร
กาํหนดไวว้า่ ตอ้งไดร้บัการยนิยอม หรอื อนุมตั ิจากผูม้อีาํนาจเสยีก่อน จงึจะกระทาํได ้
 
 ความสาํคญัของการนําผลท่ีได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
  เน่ืองจากการนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ เป็นสิง่ทีม่คีุณ มปีระโยชน์ 
มหาศาล จงึความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการบรหิารทัง้หลาย เพือ่ก่อใหเ้กดิความคุม้คา่ในการ
ดาํเนินงานของทุกงาน ทกุหน่วยงาน และ ทุกองคก์าร สรปุได ้6 ประการ คอื 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  91 

 1. เป็นสิง่ทีช่ว่ยใหเ้กดิความคุม้คา่ และ เกดิผลกาํไรมากขึน้ ในการดาํเนินงาน จงึมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ ในการ “ทาํ” งานทุกชนิด ทุกประเภท ไมเ่ฉพาะแต่การลงทุนในภาค
ธุรกจิหรอืภาคเอกชนเทา่นัน้ เพราะในโลกน้ี ไมม่อีะไรทีไ่ดม้าโดยไมม่กีารลงทุน 
 2. เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญั แต่ถกูละเลยมาตลอด เน่ืองจากความจาํกดัของเวลา แต่
ผูป้ฏบิตังิานมสีิง่ทีจ่ะตอ้งทาํมากมาย ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานจงึไมม่เีวลาทีจ่ะมาใชใ้นการ
คดิทบทวน หาวธิกีาร เพือ่การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานทัง้หลายนัน้ ไปใชป้ระโยชน์ 
เพราะจาํเป็นตอ้งนําเวลาทีม่อียู ่ มาใชใ้นการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าอยูเ่สมอ สิง่ไดจ้ากการ
ดาํเนินงานทัง้หลายเหลา่น้ีจงึถกูทิง้ไวเ้ฉยๆ โดยไมม่กีารนําไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นบัเป็น
ความสญูเปลา่ทีม่มีลูคา่มหาศาล 
 3. เป็นสิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกาํไรมากขึน้ โดยไมต่อ้งลงทุนเพิม่ หรอื อาจจะลงทุนเพิม่
อกีเพยีงเลก็น้อย จงึเป็นทางเลอืกทีผู่บ้รหิารทุกระดบัทุกคน ควรพจิารณาและใหค้วามสาํคญั
เป็นอยา่งยิง่ ในการดาํเนินงาน และ การลงทนุ เป็น Priority อนัดบัตน้ๆ ของหน่วยงาน/
องคก์ารทัง้หลาย 
 4. เป็นแรงจงูใจในการทาํงานทีม่พีลงัอยา่งยิง่ สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน คอื ก่อใหเ้กดิ
ความรูส้กึวา่ ตนทาํงานทีม่คีุณคา่ มปีระโยชน์ ก่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจ ความพงึพอใจใน
การทาํงาน นําไปสูค่วามรกังาน มุง่มัน่ทาํงาน ดว้ยความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และ สขุใจ 
 5. ก่อใหเ้กดิการพฒันา ทัง้การพฒันาคน พฒันางาน พฒันาระบบงาน และ พฒันา
องคก์าร อยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรม ชว่ยสง่เสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการที ่Practical ดว้ย
การนําไปประยกุต/์ใช ้ทีร่วดเรว็ หลากหลาย และ เหมาะสมกบัสภาวการณ์ ในขณะนัน้ๆ 
 6. ก่อใหเ้กดิผลงานทางวชิาการ ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิความกา้วหน้าใหก้บับุคคล ชว่ยใหม้ี
ความรู ้ประสบการณ์ และ ความเชีย่วชาญ มากขึน้ ชว่ยใหม้ชีือ่เสยีง ไดร้บัการยอมรบั ยก
ยอ่ง และ การทีม่ผีลงานทางวชิาการทีม่คีุณคา่และมคีุณภาพสงู จะสามารถนําไปใชเ้ป็น
ผลงานในการเลือ่นระดบัใหส้งูขึน้ในภาคราชการได ้
 

 ส่ิงท่ีได้จากการดาํเนินงาน  (Working Outputs) 
 สิง่สาํคญัอนัดบัแรก คอื ผูท้าํ จะตอ้งรูว้า่ สิง่ทีต่นไดจ้ากการดาํเนินงาน “ในแต่ละครัง้” 
นัน้ มอีะไรบา้ง สิง่เหลา่นัน้ม ี “ธรรมชาต”ิ เป็นอยา่งไร เพือ่จะไดส้ามารถนําไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ไดท้นัท ีอยา่งเตม็ที ่ตามศกัยภาพของสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงาน 
 สิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงาน หรอื การ “ทาํ”งาน นัน้ ม ี 5 ประการ คอื 
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 1. ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุ (Object) คอื สิง่ทีไ่ดท้าํ และ สิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํ เชน่ สิง่ของ 
ผลติภณัฑ ์ (Product) การบรกิาร สิง่ก่อสรา้ง คูม่อืการปฏบิตังิาน ฯลฯ โดยอาจจะเป็นสิง่ที่
เกดิขึน้ใหม ่หรอืเป็นสิง่ทีป่รบัปรงุขึน้จากของเดมิทีม่อียูแ่ลว้กไ็ด ้สิง่เหล่าน้ี เป็นสิง่ทีส่ามารถ
มองเหน็หรอืสมัผสัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ประสบการณ์ (Experience) คอื สิง่ทีเ่ป็นความสามารถ ความชาํนาญ จากการที่
ไดก้ระทาํ ทัง้ การคดิ การพดู และการลงมอืปฏบิตั ิเป็นสิง่ทีผู่ก้ระทาํเป็นผูไ้ดร้บั มองเหน็ได้
ยาก เพราะเป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายในตวัของบุคคล (Tacit Knowledge) 
 3. ข้อมลู (Data) คอื สิง่ทีเ่ป็นตวับอกหรอืยนืยนัการกระทาํ วา่ ใคร ทาํอะไร กบัใคร ที่
ไหน เมือ่ไร อยา่งไร และไดผ้ลเป็นอยา่งไร ขอ้มลูเหลา่น้ี จะถกูบนัทกึไวใ้น 2 ที ่คอื ในสมอง
หรอืความทรงจาํของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งคอืผูท้าํและผูร้บัรูก้ารกระทาํ และ ในเอกสารรายงาน
ต่างๆ ในการน้ี ถา้ไดม้กีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรจะเป็นสิง่ทีด่มีาก เชน่ ขอ้มลูผูม้า
รบับรกิาร ขอ้มลูการปฏบิตังิาน ในแบบบนัทกึและรายงานของหน่วยงาน ฯลฯ เป็นตน้ 
 4. ความรู ้(Knowledge) โดยเป็น “ความรูจ้รงิ” คอื ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการลงมอื “ทาํ” 
ดว้ยตนเอง อาจเป็นความรูท้ีย่งัไมเ่คยรูม้าก่อน คอื ยงัไมเ่คยทาํมาก่อน หรอื ความรูท้ี่
เพิม่ขึน้จากการ “ทาํ”เพิม่ขึน้จากทีเ่คยทาํมาแลว้ เป็นสิง่ทีผู่ก้ระทาํ ผูพ้บเหน็ ผูนิ้เทศงาน ผู้
มาเยีย่มเยยีน หรอื ผูอ้่านเอกสาร/ขอ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน ไดร้บั ต่างจากความรู้
ของนกัวชิาการบางสว่น ที ่ “ไมเ่คยทาํ” แต่อ่านมา หรอื ศกึษาคน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ 
เป็น “ความรูจ้าํ” คอื จาํเขามาพดู  
 5. ความรูสึ้กและความคิด (Feeling & Idea) คอื สิง่ทีเ่ป็นความรูส้กึและหรอื
ความคดิทีเ่กดิขึน้ของแต่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน ทัง้ผูก้ระทาํหรอืผูใ้หบ้รกิาร; 
ผูร้บัการกระทาํหรอืผูร้บับรกิาร; ผูพ้บเหน็ ผูช้ม; และ ผูอ้่านขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ความรูส้กึน้ี มทีัง้ความรูส้กึชอบ–ไมช่อบ; ยนิด–ีไมย่นิด;ี  
ด-ีไมด่;ี เหมาะ-ไมเ่หมาะ ฯลฯ รวมทัง้ “ความคดิใหม่ๆ  (New Idea)”  ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะหน่ึง
ขณะใดของการดาํเนินงานดว้ย Idea ใหม่ๆ น้ี อาจจะเกีย่วกบังานทีก่าํลงัทาํอยูน่ัน้ หรอื ไม่
เกีย่วขอ้งกนัเลยกไ็ด ้Idea ใหม่ๆ แปลกๆเหลา่น้ี จะแวบ๊ขึน้มาอยา่งกะทนัหนั อาจไมท่นัรูเ้น้ือ
รูต้วัเสยีดว้ยซํ้า แต่อาจจะเป็น Idea ใหม่ๆ  ทีอ่าจนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ เป็นสิง่ที่
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนไดร้บั ตวัอยา่งเชน่ ยเูรกา้ (กรกี: εὕρηκα! แปลวา่ ฉนัพบแลว้) ของ อารค์มิิ
ดสี (Archimedes) เป็นตน้ 
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 สิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานน้ี สามารถสรปุได ้ดงัภาพที ่9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 สิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงาน 
 
หลกัการและวิธีการ ในการนําส่ิงท่ีได้จากการดาํเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
 ม ี 6 ประการ คอื 
 1. บนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที (Documenting) 
  การบนัทกึสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จะเป็นจดุตัง้ตน้ทีจ่ะ
ชว่ยใหเ้ราไดร้บัประโยชน์จากสิง่ทัง้ 5 เหลา่นัน้ ทัง้สิง่ทีเ่ป็นวตัถุ ประสบการณ์ ขอ้มลู ความรู ้
ความรูส้กึ ความคดิเหน็ รวมทัง้ความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิขึน้ เพราะสิง่เหลา่น้ีมกัจะเกดิขึน้
เพยีงชัว่วบูหน่ึงเทา่นัน้ ถา้มไิดบ้นัทกึไว ้ ชัว่เวลาไมน่าน กจ็ะเลอืนหายไป แต่ถา้ไดม้กีาร
บนัทกึไว ้ หรอื เป็นบนัทกึชว่ยจาํ (Memo) กจ็ะเป็นแนวทาง ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถนํามาใช ้
ทบทวน คดิคน้ และ ขยายผล ใหช้ดัเจน สมบรูณ์ ครบถว้น และ กวา้งขวาง มากขึน้ ในเวลา
ต่อๆมา 
 

การดํ าเนินงาน

Inputs Processes Outputs

Feedback

ส่ิงที่ได�จากการด ําเนินงาน

ข�อมลูวัตถ ุ

ประสบการณ� ความรู�

ความรู�สกึ

การนํ าไปใช�ประโยชน�การนําไปใช้ประโยชน์ 

ส่ิงท่ีได้จากการดาํเนินงาน 

การดาํเนินงาน 

ประสบการณ์ 

ข้อมูล 

ความรู ้

ความรู้สึก วตัถ ุ
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  เราสามารถออกแบบบนัทกึดงักลา่วไดห้ลายๆแบบ ดงัตวัอยา่ง บนัทกึสรา้งสรรค ์
ดงัต่อไปน้ี 
 

บนัทึกสร้างสรรค ์
 

วนัท่ี / เร่ือง / เหตกุารฌ ์ แนวคิดสร้างสรรค์ การดาํเนินการ / ผลการดาํเนินการ ข้อสงัเกต / ข้อคิด 
    
    
    
    

    
 

  ใหบ้นัทกึไวท้นัท ีในชอ่งแรก  และชอ่งที ่ ตามเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ หลงัจาก
นัน้ ใหห้าเวลานําขึน้มาพจิารณา ทบทวน เพิม่เตมิในรายละเอยีด และ เมือ่มกีารนําไป
ดาํเนินการ กบ็นัทกึลงชอ่งที ่ และ ชอ่งที ่ ตามลาํดบั 
 2. ดาํเนินการทนัที (Do it now!) 
  ถา้มแีต่ความคดิ แมจ้ะบนัทกึไว ้ กย็งัไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์อะไร ตอ้งนําไปปฏบิตั ิ
ดงันัน้ จงึตอ้งฝึกฝนใหม้คีวามสามารถในการนําความคดิทีเ่กดิขึน้ ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลอยา่ง
รวดเรว็ เป็นระบบทีค่รบวงจร อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใชแ้นวทาง ดงัน้ี 
  2.1 ดาํเนินการดว้ยตนเอง โดยการนําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั ทัง้ในชวีติสว่นตวั 
งานสว่นตวั งานประจาํทีท่าํอยู ่งานอดเิรก หรอื จดัทาํเป็นโครงการพเิศษขึน้มาใหม ่ฯลฯ 
  2.2 ใหค้นอื่นดาํเนินการ เชน่ ถา้เราเป็นผูบ้รหิาร กส็ัง่การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชานําไป
คดิคน้ พฒันา แลว้นําไปปฏบิตั ิและตดิตามผลใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ์ รวมทัง้การขยายผลต่อไป
ดว้ยแนวคดิหลกัการและวธิกีาร ของการจดัการความรู(้Knowledge Management: KM)ทีด่ ี 
  2.3 ถา้เป็นสิง่ทีเ่กนิอาํนาจหน้าทีท่ีเ่ราจะดาํเนินการไดเ้อง ตอ้งใชก้ลวธิขีายความคดิ 
(Sell Idea) กบัผูอ้ื่น ไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน หรอื ผูท้ีจ่ะสามารถผลกัดนัให้
มกีารนําความคดิดงักลา่วนัน้ ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ สงูสดุ 
และ ตอ้งหมัน่ตดิตามผลการดาํเนินงาน ดว้ยกลวธิทีีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคล สถานที ่
และ จงัหวะเวลา จนสามารถเหน็ “ผล” ทีเ่ป็นประโยชน์เหลา่นัน้ ไดอ้ยา่งชดัเจน และ 
แน่นอนแลว้ 
 3. ใช้หลกัการบริหาร (Principle of Managing) 
  ในการดาํเนินการ ให ้ “งานนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์” ประสบ
ความสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และ สงูยิง่ๆขึน้ไปนัน้ สามารถนํา Principle of 
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Managing ทัง้ 8 กจิกรรมหลกัตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ มาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเริม่ตัง้แต่ การ
วเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใช้
ประโยชน์ จนไดข้อ้สรปุวา่ สมควรจะทาํอะไร กบัใคร ทีไ่หน เมือ่ใด โดยใคร และอยา่งไร 
แลว้ กจ็ะนําไป วางแผน (Planning) เพือ่ใหส้ามารถใชเ้วลาและทรพัยากรเทา่ทีม่อียูใ่หเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ แลว้นําแผนนัน้ ไปดาํเนินการ (Implementing) ใหไ้ดผ้ล ตาม
วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ของการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์นัน้ๆ โดย
มกีารประเมนิผล (Evaluating) อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ทนัเวลา มกีารนําสิง่ทีไ่ด้
จากการดาํเนินงานทัง้หลายเหลา่น้ี ไปใชป้ระโยชน์  (Utilizing)  อยา่งเตม็ที ่รวดเรว็ มัน่คง 
ยัง่ยนื และ ครบวงจร มกีารตดิตาม ควบคุม และ ประสาน การดาํเนินงาน (Monitoring 
Controlling and Coordinating) ใหก้จิกรรมทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทัง้หลาย
นัน้ ดาํเนินไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ไมซ่ํ้าซอ้น และ เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ ดว้ยทรพัยากรและเวลาทีม่อียู ่ ตลอดระยะเวลาของ
การดาํเนินงาน โดยมกีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information 
System & Communication System) ทีด่แีละเอือ้อาํนวย ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หลาย สามารถเชือ่มโยงกนัอยา่งทัว่ถงึ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง แน่นอน และ เป็นปจัจุบนั 
ตลอดเวลา; และ มกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuity) ของการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ทัง้หลาย ใหม้กีารเชือ่มต่อ ต่อยอด และ ขยายผล อยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่เสรมิสรา้ง สนบัสนุน และ ก่อใหเ้กดิการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื คุม้คา่ในการลงทุนทีไ่ด้
ดาํเนินการไปแลว้ ไมเ่กดิความสญูเปลา่ เกดิเป็น “ผลกาํไร” ยิง่ๆขึน้ อยา่งไมรู่จ้บ ซึง่เป็น
เป้าหมายหลกั ของงานนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ นัน่เอง 
 4. ใช้อิทธิบาท 4 (Principles of Successful Working) 
  อทิธบิาท 4 เป็นหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีก่ลา่วถงึหลกัในการทาํงานให้
ประสบความสาํเรจ็ ประกอบดว้ยกจิกรรม 4 ประการ คอื  
  4.1 ฉนัทะ (Love It) คอื ความชอบ ความพงึพอใจ และ ความรกั ในงานทีท่าํ มุง่ให้
การดาํเนินงานนัน้ บรรลุความสาํเรจ็ เป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัในการทาํงาน ถา้ผูป้ฏบิตังิานมสีิง่น้ี
ตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินงาน และยงัคงมอียูอ่ยา่งเตม็ทีต่ลอดเวลา กเ็ชือ่มัน่ไดเ้ลยวา่ งานทีท่าํจะ
ประสบความสาํเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูแน่นอน ฉนัทะน้ี เป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้มาได ้
ขึน้อยูก่บั “ใจ” ของบุคคลผูน้ัน้ เป็นสาํคญั 
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  4.2 วริยิะ (Try Hard) คอื พากเพยีร และ ทุม่เท ในการทาํงาน อยา่งสดุ
ความสามารถตลอดเวลา เพือ่ใหง้านทีท่าํไดผ้ลด ี และ ไดผ้ลมากทีส่ดุ อยูเ่สมอ เป็น กาํลงั
หลกั ในการทาํงาน 
  4.3 จติตะ (Keep Eye On) คอื เอาใจใส ่ ใหค้วามสนใจ ตดิตามงานอยา่งต่อเน่ือง 
จนเสรจ็สมบรูณ์ เป็น กาํลงัเสรมิ ในการทาํงาน 
  4.4 วมิงัสา (Assessment) คอื การทบทวนสิง่ทีไ่ดท้าํไปแลว้ ทาํการวเิคราะหอ์ยา่ง
ละเอยีดถีถ่ว้น แลว้นําขอ้ด ีขอ้เสยี ทีไ่ดร้บั มาปรบัปรงุสิง่ทีจ่ะทาํต่อไป ใหด้ยีิง่ๆขึน้ เป็นสิง่ที่
ชว่ยใหเ้กดิความสมบรูณ์พรอ้มในการทาํงาน และก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
  อทิธบิาท 4 น้ี จะชว่ยใหผู้นํ้าสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ มพีลงั
สรา้งสรรคท์ีม่หาศาล ในการดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเรจ็ ดว้ยความภาคภมูใิจและสขุใจ 
 5. หาความรูเ้พ่ิมเติมตลอดเวลา (Continuous Learning) 
  วชิาการต่างๆ นัน้ มกีารพฒันาอยูเ่สมอ ไมม่หียดุน่ิง ผูแ้สวงหาความกา้วหน้า จงึ
จาํเป็นตอ้งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ ทัง้การอ่าน การฟงั การพดู การวเิคราะห ์ การ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ การดงูาน รวมทัง้การประชมุ สมัมนา ฯลฯ เพือ่ให้
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ โดยมหีลกัการและวธิกีารทีส่าํคญั คอื 
  5.1 เตอืนตวัเองอยูเ่สมอวา่ “มผีูท้ีรู่ม้ากกวา่เรา อยูเ่สมอ” เปิดใจใหก้วา้ง รบัฟงัผูอ้ื่น 
ดว้ยความเคารพใหเ้กยีรตน้ิอมรบัคาํแนะนํา คาํสัง่สอน ดว้ยความยนิด ีไมถ่อืตวั ไมเ่ป็น “น้ํา
ชาลน้ถว้ย” คอื ผูท้ีค่ดิวา่ตนรูด้แีลว้ ตนเก่งทีส่ดุ คนอื่นอยา่มาสอนเลย ฉนัไมฟ่งัหรอก ฯลฯ 
  5.2 เปิดประตรูบัความรูต้ลอดเวลา เชน่ เขา้ Internet, รบั Journal, เขา้ชมรม/
สมาคมนกัวชิาการ เขา้ฝึกอบรมสมัมนา อ่านหนงัสอื ตาํราต่างๆ ฯลฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้ใน
สาขาวชิาทีต่นสนใจ มคีวามชาํนาญ และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การนํา
ความรูไ้ปประยกุต/์ใช ้ในชวีติประจาํวนั 
  5.3 ใหบ้รกิารความรูแ้ก่ผูอ้ื่นและสงัคม เชน่ ใหค้าํปรกึษา เป็นวทิยากรบรรยาย 
ตอบปญัหา ฯลฯ โดยเน้นบรกิารดว้ยใจรกั เตม็ใจ ทุม่เท โดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ   
 ความรูท้ีไ่ดร้บัเพิม่เตมิน้ี จะชว่ยจุดประกายความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ในการนําสิง่ต่างๆ 
ทีเ่รามอียู ่ไปก่อใหเ้กดิประโยชน์ในแงม่มุต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ไรข้อบเขตจาํกดั 
 6. ให้เวลา (Allocated Time) 
  กจิกรรมต่างๆ ตอ้งใชเ้วลาทัง้สิน้ แมแ้ต่การคดิกย็งัตอ้งใชเ้วลา จงึจาํเป็นตอ้งจดัสรร
เวลา ใหก้บัการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ โดยมคีาํแนะนํา ดงัน้ี 
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  6.1 ทุกครัง้ทีท่าํ ใหถ้ามตวัเองวา่ เราไดอ้ะไร มปีระโยชน์อะไร อยา่งไร และจะ
นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ยิง่ๆขึน้ ไดอ้ยา่งไร อาทเิชน่ ในการทาํครัง้ต่อไป ฯลฯ กจิกรรมน้ีใช้
เวลาเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ 
  6.2 ทุกวนั หลงัเลกิงานหรอืก่อนนอน ใหถ้ามตวัเองวา่ วนัน้ีทัง้วนั เราไดอ้ะไรบา้ง 
มปีระโยชน์อะไร อยา่งไร และจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ยิง่ๆขึน้ไดอ้ยา่งไร จะใชเ้วลา
ประมาณ 5-15 นาท ีถา้ทาํบ่อยๆ จะทาํไดร้วดเรว็ขึน้ ไดเ้น้ือหาสาระ ทีก่่อใหเ้กดิกาํลงัใจและ
การพฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ีและควรบนัทกึไวด้ว้ย ดงัน้ี 

ตวัอย่าง 
บนัทึกประจาํวนั 

วนัท่ี ส่ิงท่ีทาํ ส่ิงท่ีได้ ประโยชน์ การนําไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ย่ิงๆ ขึน้ 

     
     
     
     

 

  6.3 ทุกสปัดาห ์ใหจ้ดัเวลาประมาณ 10-20 นาท ีในวนัทีแ่น่นอน เชน่ วนัศุกร ์เสาร ์
หรอือาทติย ์ หลงัจากทาํกจิกรรมประจาํวนัในขอ้ 6.2 แลว้ เพือ่ทบทวนวา่ ในสปัดาหน้ี์ ทัง้
สปัดาห ์ เราไดอ้ะไรบา้ง เราไดนํ้าสิง่ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง มากน้อยเพยีงใด สิง่ทีค่วร
ปรบัปรงุใหเ้กดิประโยชน์มากขึน้ มอีะไรบา้ง โดยกาํหนดเป้าหมาย และระยะเวลาทีช่ดัเจน
และแน่นอน กจิกรรมน้ีจะใชข้อ้มลูจากบนัทกึประจาํวนั เป็นแนวทางหลกั และ การวเิคราะห์
ในภาพรวมของทัง้สปัดาห ์ ใหม้คีวามหมาย และ ควรใหม้คีวามจาํเพาะมากขึน้ แลว้บนัทกึ
ขอ้มลูทัง้หลายไว ้
 

  การนําไปใช้ทนัที (Utilizing Immediately) 
 การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ทนัทนีัน้ เป็นสิง่ทีส่มควรทาํเป็นอยา่ง
ยิง่ ดงันัน้ ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกคน ควรฝึกฝน ใหส้ามารถทาํไดอ้ยา่ง รวดเรว็ มี
คุณคา่ และ มปีระสทิธภิาพสงู มขีอ้เสนอแนะ 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. การนําไปใช้ในการพฒันาตนเอง คอื 
  1.1 พฒันาทกัษะดา้นความคดิ (Conceptual Skills) 
   1.1.1  พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ (Innovative/Creative Thinking) เพือ่พฒันา 
คดิคน้สิง่ใหม่ๆ  ทีด่กีวา่สิง่ทีม่อียูแ่ลว้ 
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   1.1.2  พฒันาความคดิเชงิบวก (Positive Thinking) ใหเ้ป็นคนมองโลกในแงด่ ี
เป่ียมไปดว้ยความหวงั มกีาํลงัใจ มผีูพ้บวา่ บรรดาบุคคลสาํคญัทีโ่ลกยกยอ่งนัน้ ลว้นแต่เป็น
ผูม้องโลกในแงด่ ีทัง้สิน้ 
   1.1.3  พฒันาความคดิทีเ่ป็นระบบ (Systematic Thinking) คอื คดิอยา่งรอบคอบ 
ครอบคลุมทกุแงม่มุ และ ครบวงจร ตัง้แต่จุดเริม่ตน้ จนถงึจดุสิน้สดุ 
   1.1.4  พฒันาความคดิทีเ่ป็นไปได ้ (Practical Thinking) มใิชก่ารเพอ้ฝนั การคดิ
เรือ่ยเป่ือย แต่เป็นความคดิทีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิๆ 
   จากการทีไ่ดฝึ้กใหม้กีารคดิ ทบทวน สรปุ วเิคราะห ์ และ หาทางนําสิง่ทีไ่ดจ้าก
การดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์อยูเ่ป็นประจาํน้ี จะทาํใหต้วัเรามทีกัษะ และความเชีย่วชาญใน
ดา้นการคดิทีว่อ่งไว และ เฉียบคม ยิง่ๆ ขึน้ 
  1.2 พฒันาทกัษะดา้นการพดู (Verbal Skills) ใหส้ามารถพดูจาไดไ้พเราะ จบัใจผูฟ้งั 
ดว้ยคาํพดูทีห่ลกัแหลม เป่ียมดว้ยความหมายและความรูส้กึ และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ เรา้ใจ เหมาะสม กบักาละ เทศะ และ บุคคล อยูเ่สมอ 
  จากการทีต่อ้งสงัเกต และทบทวน การพดูของเราเองและของบุคคลต่างๆ ทีเ่ราพบ
เหน็ ไดย้นิ รวมทัง้พจิารณาปฏกิริยิาของผูฟ้งัอยูเ่สมอ  จะทาํใหเ้ราสามารถรูไ้ดว้า่ คาํพดู
แบบใดจงึจะเป็นคาํพดูทีเ่หมาะสม และควรพดูอยา่งไร และ ถา้ผูฟ้งัมปีฏกิริยิา ไมว่า่จะเป็น
ทางบวกหรอืทางลบ เราจะแกไ้ขสถานการณ์นัน้อยา่งไรจงึจะไดผ้ลดทีีส่ดุ ควรใชค้าํพดูอะไร 
ทีจ่ะประทบัใจผูฟ้งั ซึง่ตอ้งอาศยัการนําสิง่ทีไ่ดท้ัง้หลาย มาฝึกฝน ใหส้ามารถพดูไดอ้ยา่งมี
ศลิปะ วอ่งไว ถกูตอ้ง และเหมาะสม กบัแต่ละสถานการณ์ 
  1.3 พฒันาทกัษะดา้นการกระทาํ (Practical Skills) ใหส้ามารถกระทาํไดด้ ี
เหมาะสม มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ มากยิง่ๆ ขึน้ 
  จากการทีไ่ดฝึ้กทกัษะดา้นความคดิตามขอ้ 1.1 และจากการทีไ่ดป้ฏบิตัไิปในแต่ละ
ครัง้ เมือ่ไดนํ้ามาทบทวน วเิคราะหจ์ุดเดน่-จุดดอ้ย ผนวกกบัการแสวงหาวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ  ทีด่ี
กวา่เดมิ และ การฝึกฝนในการนําไปปฏบิตัอิยา่งมุง่มัน่ จนเชีย่วชาญ จะทาํใหต้วัเราสามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งวอ่งไว ราบรืน่ มัน่คง เป็นระบบระเบยีบ และ เหมาะสม ตามสภาวการณ์
ต่างๆ เป็นทีช่ืน่ชมและยกยอ่ง ในวงการและผูพ้บเหน็ หรอืผูท้ีไ่ดส้มัผสักบัการปฏบิตันิัน้ๆ  
 การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชพ้ฒันาตนเองน้ี เป็นสิง่ทีส่ามารถทาํไดท้นัท ีโดย
ไมต่อ้งรอใคร สามารถทาํไดต้ลอดเวลา โดยดาํเนินการตามหลกัการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการ
ดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ ซึง่ในระยะเริม่ตน้จะมคีวามยากลาํบากอยูบ่า้ง 
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แต่เมือ่ไดท้าํอยูเ่ป็นประจาํ ความเชีย่วชาญชาํนาญ กจ็ะยิง่มมีากขึน้ จนเป็นวถิชีวีติประจาํวนั
ทีไ่มม่คีวามยุง่ยาก แต่จะเป็นกจิกรรมทีม่คีา่มหาศาลต่อการพฒันาตวัเรา ใหเ้จรญิกา้วหน้า
อยา่งรวดเรว็ และ มัน่คง ในอนาคต 
 2. การนําไปใช้ในการพฒันางานน้ี โดยการนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานที่
กาํลงัทาํอยูใ่นทนัทนีัน้ เป็นสิง่ทีส่ามารถทาํไดโ้ดยสะดวก เพราะเป็นกระบวนการดาํเนินงาน
ทีต่่อเน่ืองกนัอยูแ่ลว้ เพยีงแต่เพิม่แนวคดิและวธิกีารทีร่เิริม่สรา้งสรรคล์งไปในการทาํงาน
ประจาํ ดงันัน้ จงึขอเสนอแนะใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกคน ทาํการฝึกฝนการนําสิง่ที่
ไดจ้ากการดาํเนินงาน ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานทีก่าํลงัทาํอยูใ่นทนัท ีอาทเิชน่ 
  2.1 พฒันาวธิกีารทาํงาน ใหด้ขีึน้ รวดเรว็ขึน้ งา่ยขึน้ สะดวกขึน้ มผีลผลติเพิม่ขึน้ 
เป็นทีพ่งึพอใจมากขึน้ ฯลฯ จากการทีไ่ดท้าํการทบทวน และ วเิคราะห ์ผลการดาํเนินงานที่
ผา่นมา จะทาํใหเ้ราสามารถนําขอ้มลู ความรู ้ และ ประสบการณ์ ทีไ่ด ้ ไปพฒันาวธิกีาร
ทาํงาน ของงานทีก่าํลงัทาํอยู ่ ไดท้นัท ี อยา่งเหมาะสมในทุกๆขัน้ตอน หรอื ทุกๆกจิกรรม 
โดยจดัทาํเป็นเอกสารคูม่อืการปฏบิตังิาน หรอื พฒันาเอกสารวธิกีารทาํงานต่างๆ ทีม่อียูแ่ลว้ 
ใหช้ดัเจน ครบถว้น สมบรูณ์ และ เอือ้อาํนวยต่อการปฏบิตังิาน มากยิง่ๆขึน้ 
  2.2 พฒันาระบบงาน ไดแ้ก่ การพฒันาสิง่ต่อไปน้ี 
   2.2.1  พฒันาขัน้ตอนการทาํงาน ใหก้ระชบั ชดัเจน และสอดคลอ้งกนัมากขึน้ ลด
ขัน้ตอนทีซ่ํ้าซอ้นเกนิความจาํเป็นลง ปรบัปรงุขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซบัซอ้นใหง้า่ยขึน้ เพิม่
ข ัน้ตอนการทาํงานทีจ่าํเป็นและทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานสงูขึน้ ฯลฯ  
 2.2.2  พฒันาความต่อเน่ืองของการทาํงาน ใหเ้กดิความคลอ่งตวัมากขึน้ ลดสิง่ทีเ่ป็น
อุปสรรคขดัขวางการทาํงาน ลดระยะเวลาในการทาํงาน นําไปสูก่ารลดแรงงานและคา่ใชจ้า่ย
ในการปฏบิตังิาน 
   2.2.3  พฒันาการเชือ่มต่อกบัระบบงานหรอืกจิกรรมอืน่ ทัง้ระบบและหรอืกจิกรรม
ทีท่าํมาก่อนหน้า และ ระบบและหรอืกจิกรรมทีจ่ะรบัชว่งไปดาํเนินการต่อไป เพือ่ก่อใหเ้กดิ
การพฒันาคณุภาพทัง้ระบบ (Total Quality Improvement: TQI) ของหน่วยงาน/องคก์าร 
อยา่งมปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ มากยิง่ๆขึน้ 
 3. การนําไปใช้ในการพฒันางานอ่ืนๆ โดยใชค้วามรู ้ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บั ไป
ประยกุต/์ใช ้ ในการพฒันางานอื่นๆ ทัง้งานประจาํทัง้หลายทีท่าํอยูทุ่กๆวนั หรอืงาน/
โครงการพเิศษ โดยมุง่เน้นการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ประหยดั มี
ประสทิธภิาพสงู ก่อใหเ้กดิผลกาํไรมากยิง่ๆขึน้ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
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 4. การนําไปใช้ในการพฒันาคนของหน่วยงาน โดยใหม้กีารสอน ถ่ายทอดความรู ้
ระหวา่งผูท้ีไ่ดท้าํไปแลว้ กบัคนอืน่ๆ เชน่ การจดัการฝึกอบรมขณะปฏบิตังิานภายใน
หน่วยงาน (In-service Training) การสอนงาน การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการทาํงาน 
การดงูาน ฯลฯ โดยจดัทาํขึน้เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ การดาํเนินงานนัน้ไมเ่น้นรปูแบบที่
เป็นทางการมากนกั แต่เน้นทีก่ารดาํเนินการเชงิบวก (Positive Approach) คอื การรว่มมอื
รว่มใจกนั การสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ดว้ยความรกัความปรารถนาดแีละความชืน่ชมยนิดต่ีอกนั 
(Appreciation) โดยใชผู้ร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง (Customer Focused) และการทาํงานเป็น
ทมี ทีด่แีละมปีระสทิธภิาพสงู 
 5. การนําไปใช้ในการพฒันาหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารพฒันาทัง้ดา้นอาคารสถานที ่
ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความสวยงาม ความมชีวีติชวีา การดแูลอุปกรณ์
เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ การบาํรงุรกัษา การป้องกนัการชาํรดุเสยีหาย การใชง้านอยา่งสม
ประโยชน์และคุม้คา่ การพฒันาดา้นระบบงานและวธิกีารทาํงานของหน่วยงาน ใหม้ี
ประสทิธภิาพสงู เอือ้อาํนวยต่อการทาํงานในภาพรวม โดยมุง่เน้นการทาํงานทีม่คีุณภาพสงู 
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีต่ํ่าทีส่ดุ (High Quality at Low Cost) และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองหน่วยงาน 
ในสายตาของผูม้ารบับรกิาร ประชาชนทัว่ไป และ ผูบ้รหิารระดบัทีส่งูกวา่หน่วยงาน ซึง่จะ
นําไปสูค่วามภาคภมูใิจในหน่วยงานของผูป้ฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิความรกัและความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์าร (Organization Loyalty) อนัเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ ในการพฒันาหน่วยงาน
และองคก์าร ใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 
 การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ในทนัทน้ีี เน้นทีก่ารนําไปปฏบิตัทินัที
ภายใตส้ภาวะทีเ่ป็นจรงิ โดยใชแ้นวคดิทีว่า่ “ทุกสรรพสิง่ มคีณุประโยชน์ทัง้สิน้” (Everything 
is Useful) ซึง่ขึน้อยูก่บัแต่ละบุคคลทัง้ในฐานะผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูใ้ชง้าน และ/หรอื 
ผูร้บับรกิาร ทีจ่ะรูว้า่ แต่ละบุคคลนัน้ ไดอ้ะไรจากการดาํเนินงาน? สิง่ทีไ่ดน้ัน้มปีระโยชน์และ
คุณคา่อะไร? และจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทนัท ีหรอืเรว็ทีส่ดุ ไดอ้ยา่งไร? และ ตอ้งนําไป
ปฏบิตัเิป็นประจาํ จนเป็นลกัษณะนิสยั (Charactors) ทีด่ ีและเมือ่ตระหนกัแน่แก่ใจวา่ สิง่นัน้
เป็นประโยชน์จรงิ กจ็ะนําไปสูก่ารกระทาํต่อๆไป ดว้ยความเตม็ใจ และ สขุใจ ก่อใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ตามมาอยา่งมากมาย ต่อทุกๆฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

  การเผยแพรผ่ลท่ีได้จากการดาํเนินงาน 
 สิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานนัน้ ควรไดร้บัการเผยแพรใ่หเ้กดิผลประโยชน์มากขึน้ ดงัน้ี 
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 1. การเผยแพรใ่นหน่วยงาน เป็นวธิกีารนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ 
ทีจ่ะชว่ยสรา้งบรรยากาศของการพฒันาในหน่วยงานได ้เสนอใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
  1.1 กาํหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน (Policy) ใหม้กีารเผยแพรก่ารนําผลทีไ่ด้
จากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์เป็นประจาํ “ทุกวนั” พรอ้มทัง้มมีาตรการทีจ่ะสง่เสรมิ จงูใจ 
และ ควบคมุ ใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ต่อเน่ือง จนเป็นกจิวตัร หรอื เป็นวฒันธรรม 
(Share value) ทีด่ขีององคก์าร เชน่ การจดักจิกรรม 10 นาทสีรา้งสรรค ์ 
  1.2 สง่เสรมิและพฒันาดว้ยแนวทางการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working 
Model Development) ทีเ่ป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ทีส่ามารถปฏบิตัไิดโ้ดยสะดวก
และไมยุ่ง่ยาก โดยเริม่ตน้จากการจดัทาํแนวทางหรอืวธิปีฏบิตัใินการทาํงาน (WI: Work 
Instruction) ของแต่ละงาน/กจิกรรม แลว้พฒันาใหเ้ป็นระเบยีบปฏบิตัมิาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ในการทาํงานของหน่วยงานนัน้ แลว้พฒันาต่อไปเป็นรปูแบบ
การดาํเนินงาน(Working Model) ทีเ่ป็นตวัแบบ(Role Model) ของการดาํเนินงานทีด่ ี(Good 
Practice)ใหก้บัวงการในระดบัชาต ิแลว้พฒันาต่อไปเป็นตวัแบบทีเ่ป็นเลศิ(Best Practice)ใน
ระดบันานาชาต ิเป็นลาํดบั อยา่งยัง่ยนื 
  1.3 คดัเลอืกผลงานเดน่อยา่งสมํ่าเสมอ โดยในแต่ละสปัดาห ์ ใหแ้ต่ละกลุม่ใน
องคก์าร คดัเลอืก ผลงานเดน่ 2 อนัดบัแรก จากความเหน็ของสมาชกิ แลว้ตดิประกาศยก
ยอ่งชมเชยใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนั อยา่งสมเกยีรต;ิ ในแต่ละเดอืน ใหแ้ต่ละกลุม่คดัเลอืกผลงาน
เดน่ประจาํเดอืนจากผลงานเดน่ประจาํสปัดาหข์องกลุม่ จากความเหน็ของสมาชกิเชน่กนั 
กลุม่ละ 2 เรือ่ง แลว้สง่ไปประกวดแขง่ขนักบักลุม่อื่นๆ ของหน่วยงานหลกัขององคก์าร แลว้
ตดิประกาศใหทุ้กคนทราบอยา่งใหเ้กยีรต ิและ ยกยอ่งเชดิช;ู จดัมหกรรมการนําเสนอผลงาน
เดน่ ขององคก์าร เป็นประจาํ “ทุกปี” โดยกาํหนดวนัจดัมหกรรมทีแ่น่นอนไวล้ว่งหน้า เชน่ 
วนัพฤหสับด ีสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนตุลาคม เป็นตน้ ถา้วนันัน้ตรงกบัวนัหยดุ ใหเ้ลื่อนไปเป็น
วนัพฤหสับดขีองสปัดาหถ์ดัไป จดัระบบ ขัน้ตอน กจิกรรม และ วธิกีาร ในการดาํเนินงาน
และการคดัเลอืกผลงานดเียีย่มประจาํปีขององคก์ารใหช้ดัเจนและดยีิง่ๆขึน้ จดัพธิมีอบรางวลั 
และประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหท้ัง้กลุม่บุคคลและหน่วยงาน ในทีป่ระชุมใหญ่ 
  1.4 เผยแพรก่ารนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ใหทุ้กๆ คนใน
องคก์ารสามารถศกึษาหาความรูไ้ด ้ ดว้ยการรวบรวมผลงานเดน่จากขอ้ 1.3 มาจดัทาํเป็น
รปูเลม่อยา่งน้อย 2 ชุด ไวท้ีห่อ้งสมดุขององคก์าร/หน่วยงาน หรอื สถานทีท่ีเ่ป็นทีร่วมของ
บุคคลสว่นใหญ่ โดยใหชุ้ดแรกอยูป่ระจาํ ณ สถานทีน่ัน้ สว่นชุดที ่2 ใหย้มืไปอ่านไดค้รัง้ละ 1 
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วนั; รวบรวมผลงานเด่นในแต่ละเดอืน เผยแพรใ่นจุลสารหรอืวารสารของหน่วยงาน ทีแ่จกให้
เจา้หน้าทีทุ่กคน; และ รวบรวมผลงานเดน่ในแต่ละปี เผยแพรใ่นวารสารหรอืจุลสารของ
หน่วยงาน และจดัทาํเป็นหนงัสอืสรปุผลงานประจาํปี หรอืเป็นเอกสารวชิาการฉบบัพเิศษ 
เผยแพรไ่ปยงับุคคลในหน่วยงาน และสามารถเผยแพรไ่ปนอกหน่วยงานไดอ้กีดว้ย ในการน้ี 
สามารถจดัทาํเป็น Pdf file เผยแพรท่าง Internet ใน Website ของหน่วยงานได ้
 2. การเผยแพรอ่อกนอกหน่วยงาน เป็นสิง่ทีช่ว่ยเชดิชศูกัดิศ์ร ีและ เผยแพรช่ือ่เสยีง 
ขององคก์ารใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และ เป็นทีย่อมรบั ในทีน้ี่ จะขอแนะนํา 3 วธิ ี ทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์มากๆ คอื การเผยแพรใ่นวงการวชิาการ การรบัเป็นสถานฝึกงานใหก้บั
สถาบนัการศกึษา และ การรบัเป็นสถานทีด่งูาน ดงัน้ี 
  2.1 การเผยแพรใ่นวงการวชิาการ โดยสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคน “เขยีน” ผลการ
นําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ เพือ่เผยแพรใ่นแวด-วงวชิาการของผูน้ัน้ ซึง่จะ
เป็นกลยทุธท์ีส่าํคญัและไดผ้ลด ี ในการพฒันาหน่วยงาน เพราะจะไดท้ัง้การพฒันาบุคคล 
พฒันางาน และ การเผยแพรช่ือ่เสยีงของหน่วยงาน ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในวงการ
วชิาการ ในการน้ี ควรกาํหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน ใหทุ้กคนจดัทาํเอกสารวชิาการ 
และ เผยแพรใ่นวงการวชิาการ เป็นประจาํทุกปี โดยจดัตัง้หน่วยสง่เสรมิและพฒันาการจดัทาํ
และเผยแพรเ่อกสารวชิาการ ทีช่ว่ยกระตุน้ สง่เสรมิ สนบัสนุน และ ชว่ยเหลอื ใหทุ้กคนใน
หน่วยงาน จดัทาํเอกสารวชิาการ และเผยแพรใ่นวงการวชิาการ อยา่งมคีวามสขุ และ มี
ผลผลติ (Productivity) ทีด่ยีิง่ๆ ขึน้ อยา่งรวดเรว็ มัน่คง และ ยัง่ยนื 
  การเผยแพรใ่นวงการวชิาการนัน้ นิยมทาํกนัในรปูแบบการนําเสนอผลงานทาง
วชิาการ ซึง่สามารถจดัขึน้ภายในหน่วยงาน โดยดาํเนินการเพิม่เตมิจาก การจดัมหกรรมการ
นําเสนอผลงานเดน่ประจาํปีของหน่วยงาน โดยขยายขอบเขตการจดังานเป็น “สปัดาห์
วชิาการและการพฒันา” ขององคก์าร ประจาํปี ซึง่จะมกีจิกรรมทีแ่สดงใหบุ้คคลทัง้หลาย ทัง้
ภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารไดรู้ว้า่  ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา องคก์ารของเรา ได้
ดาํเนินงานทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อวงการวชิาการ สงัคม และ ประเทศชาต ิ ในดา้นต่างๆ 
อะไรบา้ง อยา่งไร และ มคีวามกา้วหน้าสบืต่อกนัมาอยา่งไร โดยเชญิบุคคลภายนอกมารว่ม
งาน มกีารนําเสนอผลงานวชิาการ จดับรรยายทางวชิาการ และ กจิกรรมสรา้งสรรคต่์างๆ ซึง่
จะก่อใหเ้กดิความตื่นตวัในผูป้ฏบิตังิานขององคก์าร เพือ่การพฒันาตนเอง พฒันางานทีท่าํ
อยู ่พฒันาหน่วยงาน และพฒันาองคก์าร โดยสว่นรวม ก่อใหเ้กดิภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัองคก์าร 
วา่ เป็นองคก์ารทีม่ผีลงานดเีดน่ เป็นประโยชน์ต่อวงการวชิาการ สงัคม และ ประเทศชาต ิ
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อยา่งน่าชืน่ชมยกยอ่ง น่าภาคภมูใิจ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความรกัและความภกัดต่ีอองคก์าร 
(Organization Loyalty) ของผูป้ฏบิตังิานทุกคน 
   การไปนําเสนอผลงานทางวชิาการภายนอกหน่วยงาน เชน่ การไปรว่มประชุม
วชิาการขององคก์รวชิาชพีต่างๆ ของสถาบนัทางการศกึษา ของสว่นราชการ ของสมาคม
ทางวชิาการต่างๆ ฯลฯ โดยไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนทีด่จีากองคก์าร ผา่นหน่วย
สง่เสรมิและพฒันาการจดัทาํและเผยแพรเ่อกสารวชิาการ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมา กจ็ะทาํให้
ผูป้ฏบิตังิาน มขีวญัและกาํลงัใจทีด่ ี สามารถไปนําเสนอผลงานวชิาการไดอ้ยา่งมัน่ใจ มี
คุณภาพด ีซึง่จะนํามาซึง่ชือ่เสยีง เกยีรตภิมู ิของทัง้ผูไ้ปเสนอผลงาน และขององคก์ารดว้ย 
  2.2 การรบัเป็นสถานทีฝึ่กงานใหก้บัสถาบนัการศกึษา ทีก่าํหนดใหนิ้สติ นกัศกึษา 
หรอื นกัเรยีน ตอ้งไปฝึกปฏบิตังิานในองคก์ารทีม่ลีกัษณะงานสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน
ของสถาบนันัน้ กอ่นจบการศกึษา จงึเป็นโอกาสดขีององคก์าร/หน่วยงาน ทีจ่ะไดค้นทีม่ี
คุณภาพมาทาํงานให ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และบางครัง้ยงัไดค้า่ตอบแทนจาก
สถาบนัการศกึษาดว้ย จงึเป็นกจิกรรมทีจ่ะชว่ยพฒันาคน พฒันางาน และ พฒันาองคก์าร ที่
คุม้คา่ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ในปีแรกๆ ของการรบัเป็นสถานทีฝึ่กงาน ผูป้ฏบิตังิานสว่นมาก มกัจะยงัมทีศันคตทิี่
ไมด่นีกัต่อการฝึกงาน โดยมองวา่เป็นการเพิม่ภาระ ทาํความยุง่ยากวุน่วาย มคีวามเสยีหาย
เกดิขึน้ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ลา่ชา้ ฯลฯ สิง่ต่างๆ เหลา่น้ี เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ถา้ไดม้กีาร
เตรยีมการทีด่ ี ป้องกนัผลเสยีของสิง่เหลา่น้ีมใิหเ้กดิขึน้ ซึง่จะทาํไดโ้ดยจดัทาํเป็น 
Documents แสดงรปูแบบ และระบบงาน ของหน่วยงานใหช้ดัเจนแน่นอน ซึง่เป็นเอกสาร
พืน้ฐานของ “การพฒันาสูห่น่วยงานคุณภาพ” และ อาศยัผูม้าฝึกปฏบิตังิาน ชว่ยพฒันา 
Documents เหลา่น้ีใหส้มบรูณ์ขึน้ ไดร้วดเรว็กวา่ทีเ่ราจะทาํเอง ประกอบกบัมทีีป่รกึษาทาง
วชิาการ คอื คณาจารยข์องผูฝึ้กงานมาดแูลดว้ย กจ็ะไดร้บัความรูด้า้นวชิาการทีถ่กูตอ้งและ
เหมาะสมมากขึน้ จากคณาจารยท์ัง้หลายเหลา่นัน้ เมือ่ผูป้ฏบิตังิานรบัรูแ้ละไดร้บัประโยชน์
จากกระบวนการฝึกงานแลว้ ในปีต่อๆมา ความรว่มมอื ความกระตอืรอืรน้ ความสนุกสนาน
ในการทาํงาน กจ็ะมมีากขึน้ พรอ้มกบับรรยากาศทางวชิาการของหน่วยงานและองคก์าร ก็
จะเพิม่ขึน้ดว้ย การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ กจ็ะเกดิขึน้อยา่งมากมาย 
  การรบัเป็นสถานทีฝึ่กงานใหก้บัสถาบนัการศกึษาน้ี เป็นกลยทุธท์ีด่มีากของ
องคก์าร ในการพฒันาคน พฒันางาน และ พฒันาองคก์าร ไปพรอ้มๆ กนั ซึง่ถอืเป็นตวัอยา่ง
ทีด่ขีองการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์  ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ใหก้บัฝา่ยต่างๆ 
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ทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะเกดิประโยชน์ต่อ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ซึง่จะเป็นกาํลงั
สาํคญัของชาตต่ิอไปในอนาคต 
  2.3 การรบัเป็นสถานทีด่งูาน เป็นกจิกรรมทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการพฒันางาน/องคก์าร 
และการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ ไดม้าก และกวา้งขวาง ทัง้ภายใน
องคก์ารและภายนอกองคก์าร โดยกาํหนดเป็นนโยบาย ใหทุ้กๆหน่วยงาน เป็นสถานทีด่งูาน
ทีน่่าภาคภมูใิจอยา่งน้อย 1 ดา้น และ จดัระบบการพฒันาหน่วยงาน ใหเ้ป็นสถานทีด่งูานทีด่ ี
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ คุม้คา่ และ ยัง่ยนื โดยคดัเลอืกหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม มี
ผลงานเดน่ มพีฒันาอยา่งต่อเน่ือง 2-3 หน่วยงาน มาพฒันาใหเ้ป็นหน่วยงานตวัอยา่งเพือ่
การรบัเป็นสถานทีด่งูาน โดยมลีกัษณะและองคป์ระกอบพืน้ฐาน คอื มรีปูแบบการดาํเนินงาน
ทีด่ ี เป็นลายลกัษณ์อกัษร ครบถว้นและชดัเจน; มผีลการดาํเนินงานทีด่ ีครอบคลุมทุกๆดา้น
ของผลการดาํเนินงาน ในทุกๆงาน; มขีอ้มลูครบถว้น; มผีูนํ้าและทมีงานด ี ทีม่ใีจพรอ้ม
ใหบ้รกิาร (Service mind)  
   หน่วยงานและองคก์าร สนบัสนุนใหม้อุีปกรณ์การนําเสนอเมือ่มผีูม้าดงูาน ที่
ครบถว้น ทนัสมยั พฒันาบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน ใหม้คีวามสามารถและความพรอ้มใน
การรบัการดงูาน อยา่งน่าประทบัใจ ตลอดเวลา ทัง้การตอ้นรบั; การนําเสนอ “รายงานสรปุ”; 
การนําชม สถานที ่ / ผลงาน; การตอบขอ้ซกัถาม; และ การแสดงออก การพดูจา การให้
เกยีรตผิูม้าดงูาน ฯลฯ สิง่ต่างๆเหลา่น้ี จะเกดิขึน้ไดด้ ี ถา้ไดร้บัการชว่ยเหลอื สง่เสรมิ และ 
สนบัสนุนจากองคก์าร และ มกีารฝึกฝนปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจาํ จนเชีย่วชาญชาํนาญ 
  ขัน้ต่อไป คอื การพฒันาหน่วยงานทุกหน่วย ใหม้คีวามสามารถในการเป็นสถานที่
ดงูาน ทีน่่าภาคภมูใิจ โดยใหห้น่วยงานตวัอยา่งทีก่ลา่วมานัน้เป็น  “ตน้แบบ” ในการเป็นที่
ปรกึษา ใหค้าํแนะนํา และการฝึกฝน โดยจดัใหม้กีจิกรรม การดงูานซึง่กนัและกนั ภายใน
องคก์าร เพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญ ลดความตื่นเตน้ เกดิการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจทีด่ ี ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ขององคก์าร รวมทัง้การจดัใหม้กีารรบัดู
งานเป็นประจาํทุกเดอืน โดยกาํหนดชว่งเวลาทีห่น่วยงานสะดวกไวล้ว่งหน้า เพือ่มใิหเ้กดิผล
เสยีต่อการทาํงานตามปกตขิองหน่วยงาน 
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VI. การติดตามงาน การควบคมุงาน และ การประสานงาน 
(Monitoring Controlling and Coordinating) 
 เป็นกระบวนการดแูล ใหก้จิกรรมทัง้หลาย ในการดาํเนินงานหน่ึงงานใด ดาํเนินไป
อยา่งราบรืน่ สอดคลอ้ง สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ซึง่กนัและกนั เกดิประสทิธผิล และ 
ประสทิธภิาพ สงูสดุ ตามทรพัยากรทีม่อียูแ่ละทีใ่ชไ้ป (Monitoring Controlling and 
Coordinating of Working are the taking care processes to manage the whole 
activities of a work for their smoothliness, hamony, integrating, and enhancing each 
other leadind to the highest effectiveness & efficiency outcomes by using the existing 
and the utilized resources) เป็นกลุม่กจิกรรมสาํคญัทีช่ว่ยใหใ้หก้จิกรรมทัง้หลายของการ
บรหิารงานหน่ึงงานใดนัน้ ดาํเนินไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ไมซ่ํ้าซอ้น และ เกดิ
ประสทิธภิาพสงู ตามวตัถุประสงค ์และ เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ดว้ยทรพัยากรและเวลาทีม่อียู ่
ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน 
 จากความหมายน้ี การตดิตาม การควบคุม และ การประสานงาน มหีลกัสาํคญั 5 
ประการ คอื 
 1. การตดิตาม การควบคมุ และ การประสานงาน เป็นกระบวนการ (Process) ทีมุ่ง่
ดแูล (Take care) ใหก้จิกรรมทัง้หลายในการดาํเนินงานของงานหน่ึงงานใด ดาํเนินไปอยา่ง
ราบรืน่ สอดคลอ้ง สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ซึง่กนัและกนั ตลอดเวลา 
 2. มุง่ใหม้กีารนําทรพัยากรทีม่อียู ่ (Existing resources) มาใชใ้หเ้กดิประสทิธผิล และ 
เกดิประสทิธภิาพ สงูสดุ รวมทัง้การตดิตามการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทีไ่ดใ้ชไ้ปแลว้ 
(Utilized resources) ใหเ้กดิความคุม้คา่ยิง่ๆขึน้ 
 3. มุง่ดแูล สง่เสรมิ และ สนบัสนุน ใหก้ารใชท้รพัยากรทัง้หลายในขณะดาํเนินการ ของ
งานหน่ึงงานใด เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ เป็นการดแูลในทุกๆขณะของการ
ดาํเนินการ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงาน ในงานนัน้ๆ  
 4. ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม คอื การตดิตาม การควบคุม และ การประสานงาน ทีม่ี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอยา่งใกลช้ดิ จงึรวมกนัเขา้เป็นกลุ่มกจิกรรมเดยีวกนั  
 5. เป็นกลุม่กจิกรรมทีเ่ป็น “ศนูยก์ลาง” ของการบรหิาร และการดาํเนินงาน ของงาน
หน่ึงงานใด ใหด้าํเนินไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ราบรืน่ เหมาะสม และไมซ่ํ้าซอ้นกนั 
 ดงันัน้ การทาํงานใหไ้ดผ้ลดขีองทุกๆงาน ทุกๆครัง้ ตอ้งมกีารตดิตาม ควบคุม และ 
ประสานการดาํเนินงาน ทีด่ ีและ มปีระสทิธภิาพสงู 
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  ส่ิงสาํคญั ของการติดตามควบคมุและประสานการดาํเนินงาน ขององคก์าร 
 ม ี6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การมรีะบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสือ่สารทีด่ ีคอื เป็นระบบขอ้มลูขา่วสาร
และระบบการตดิต่อสือ่สาร ทีช่ว่ยใหก้จิกรรมและการดาํเนินงานทีเ่กีย่วกบัขอ้มลู ขา่วสาร 
และ การตดิต่อสือ่สารขององคก์าร เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น ทัว่ถงึ และ 
แน่นอน ยิง่ๆขึน้ ตลอดเวลา  
 2. การมรีะบบงานทีด่ ี ไดแ้ก่ การมรีะบบการตดิตามงาน ระบบการควบคุมงาน และ 
ระบบการประสานงาน ในการดาํเนินงานขององคก์าร ทีช่ดัเจน กะทดัรดั สะดวก งา่ยต่อการ
ปฏบิตั ิ ไดผ้ลแน่นอน มคีวามรวดเรว็ ถกูตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถงึ และ เอือ้อาํนวยต่อทุกฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง แต่ละระบบงานดงักลา่ว จะประกอบดว้ยระบบงานมาตรฐาน 4 ระบบ ตามหลกั
ของระบบงานทีด่ ี คอื ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร ระบบงานพฒันางาน
บรกิาร และ ระบบงานบรหิารจดัการ ในการน้ี ระบบงานทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื ระบบงานบรกิาร 
โดยมรีายละเอยีดของระบบงานบรกิารมาตรฐานของการดาํเนินงาน ดงัจะไดก้ลา่วต่อไป  
 3. การมผีูป้ฏบิตังิานด ีคอื ตอ้งการผูป้ฏบิตังิาน ทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  3.1 มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี
  3.2 มอีทิธบิาท 4 และ มคีวามอดทน มุง่มัน่ ไมย่อ่ทอ้ 
  3.3 เป็นผูม้องโลกในแงด่กี่อนเสมอ 
  3.4 เป็นผูม้คีวามรอบคอบ ไมป่ระมาท มองอะไรไดค้รบถว้นทุกแงทุ่กมมุ 
  3.5 เป็นผูท้ีส่ามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึของผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง 
  3.6 เป็นผูท้ีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ 
  3.7 เป็นผูม้ ีService Mind ด ี
  3.8 สามารถทาํงานเป็นทมีรว่มกบัผูอ้ืน่ไดด้ ี
  3.9 มคีวามสามารถในการสือ่ภาษาด ี
  3.10 เป็นผูม้คีวามสามารถในการสอนด ี
  3.11 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ไดด้ ี
  3.12 เป็นผูท้ีส่ามารถพึง่ได ้ไวว้างใจได ้
 ลกัษณะต่างๆเหล่าน้ี สามารถพฒันาใหม้แีละมมีากยิง่ๆขึน้ได ้  ในบุคคลทุกคน ดว้ย
การฝึกอบรม ฝึกฝน และ ใหโ้อกาส ฯลฯ อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอสาํหรบับุคคลแต่ละคน 
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและตลอดไป 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  107 

 4. การมทีมีปฏบิตังิานด ี เน่ืองจากงานตดิตาม ควบคมุ และ ประสาน การดาํเนินงาน 
เป็นงานทีต่อ้งดาํเนินการตลอดเวลา จงึจาํเป็นตอ้งมกีารทาํงานเป็นทมี และมกีารสง่ต่องาน
ระหวา่งกนั ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ตลอดเวลา ลกัษณะของทมีทีพ่งึประสงค ์เป็นดงัน้ี 
  4.1 มหีวัหน้าทมีด ี ทีม่แีละสามารถใช ้ “ภาวะผูนํ้า” ไดเ้ป็นอยา่งดแีละเหมาะสม ใน
แต่ละสภาวการณ์ และ ทาํไดด้ยีิง่ๆขึน้ ตลอดเวลา 
  4.2 มสีมาชกิทมีทีด่ ี
  4.3 มรีะบบงานของทมีด ี
  4.4 มรีะบบการสือ่สารภายในทมี ทีด่แีละทัว่ถงึ ตลอดเวลา 
  4.5 มคีวามเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั 
  4.6 รว่มกนัแกป้ญัหา ดว้ยการมองโลกในแงด่ ี ใชแ้นวคดิของการปรบัเปลีย่นปญัหา
ใหเ้ป็นโอกาสในการพฒันาไดเ้สมอ 
  4.7 นําความเก่ง ความรอบคอบ และ ความไมป่ระมาท ของแต่ละคนในทมี มา
ผสมผสาน สง่เสรมิสนบัสนุนซึง่กนัและกนั ไดอ้ยา่งรวดเรว็ กลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู 
  4.8 สามารถทาํงานแทนกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงู 
  4.9 สามารถรว่มมอืรว่มใจกนั ในการวเิคราะหป์ญัหาทัง้หลาย ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตาม
ความเป็นจรงิ อยา่งครบถว้น และ รวดเรว็ ตลอดเวลา 
 5. การมผีูนํ้าด ี เน่ืองจากในงานตดิตามควบคุมและประสานการดาํเนินงานนัน้ ตอ้งการ
ผูนํ้าทีด่ ีทัง้ผูนํ้าทมีและผูนํ้าหน่วยงานทุกระดบั โดยลกัษณะของผูนํ้าทีด่ ีเป็นดงัน้ี 
  5.1 เป็นผูท้ีส่ามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ืน่ ไดเ้ป็นอยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.2 เป็นผูท้ีต่ดิตามผลงานอยูเ่สมอ หากพบขอ้บกพรอ่ง กส็ามารถแกไ้ขไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.3 เป็นผูท้ีม่พีรหมวหิาร 4 อยา่งเตม็เป่ียม และ ครบถว้น 
  5.4 เป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ รวมทัง้กระตุน้สง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหส้มาชกิทมี และ/หรอื ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มคีวามรเิริม่อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเชน่กนั 
  5.5 เป็นผูท้ีใ่หค้วามสาํคญั สนใจ และ เอาใจใส ่ ต่อสมาชกิทมี และ/หรอื 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูเ่สมอ  
  5.6 เป็นผูท้ีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ยา่งละเอยีดรอบคอบและครอบคลุม พรอ้ม
ทัง้สามารถแกป้ญัหาเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม ครบวงจร และ นําไปสูก่ารป้องกนั
และการแกไ้ขปญัหาในอนาคต ทีไ่ดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพ และ ยัง่ยนื 
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  5.7 เป็นผูท้ีส่ามารถสัง่การ และ อาํนวยการ ในการทาํงานทีด่แีละมปีระสทิธภิาพสงู 
  5.8 เป็นผูท้ีส่ามารถพลกิผนัปญัหาใหเ้ป็น “โอกาส” ในการพฒันา ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสงู อยูเ่สมอ 
  5.9 เป็นผูท้ีม่บุีคลกิภาพ การพดู การแสดงออก การวางตวั ทีเ่หมาะสม น่าเคารพ
นบัถอื อยา่งน่าประทบัใจ  
  5.10 เป็นผูม้องโลกในแงด่กี่อนเสมอ 
 6. การมผีลการปฏบิตังิานทีด่ยีิง่ๆขึน้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและตลอดไป เป็นสิง่ทีม่ ี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ ถอืเป็นคาํตอบสดุทา้ยของงานตดิตามควบคุมและประสานการดาํเนิน 
งาน ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็เป็นผลการดาํเนินงานจรงิ ทีช่ดัเจน สามารถยนืยนั
ไดอ้ยา่งแน่นอน เป็น Evident based ของการปฏบิตังิานทีด่ยีิง่ๆขึน้อยา่งต่อเน่ือง ดว้ย
ตวัชีว้ดั (Indicators) ทีค่รบถว้นและครอบคลุมผลการดาํเนินงานทัง้ 5 ดา้น คอื 
  6.1 ดา้นปรมิาณงานทีท่าํ 
  6.2 ดา้นคุณภาพงานทีไ่ดร้บัจากการทาํ 
  6.3 ดา้นเวลา แรงงาน และ ทรพัยากร ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
  6.4 ดา้นความพงึพอใจต่อการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  6.5 ดา้นเศรษฐศาสตร ์ ไดแ้ก่ ตน้ทุน ผลได ้ กาํไร ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ 
ของการดาํเนินงาน  
 ผลการดาํเนินงานน้ี จะตอ้งแสดงออกมาอยา่งชดัเจนเป็นตวัเลขทีแ่น่นอน และ ตอ้ง
สามารถบอกไดว้า่ ผลการดาํเนินงานทีด่ยีิง่ๆขึน้ อยา่งต่อเน่ืองน้ี ดขีึน้อยา่งแทจ้รงิ โดยใช้
หลกัวชิาการดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัวทิยาการวจิยั ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัในแวด-วง
ของนกัวชิาการระดบัสงู เป็นหลกัในการยนืยนั  
 ขออธบิายเพิม่เตมิ ในขอ้ 2. การมรีะบบงานทีด่ ีของระบบการตดิตามงาน ระบบการ
ควบคมุงาน และ ระบบการประสานงาน ในการดาํเนินงานขององคก์าร โดยเน้นระบบงานที่
สาํคญัทีส่ดุ คอื ระบบงานบรกิาร (Service System) ซึง่มรีะบบงานบรกิารมาตรฐาน ดงัภาพ
ที ่10 
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ภาพท่ี 10 ระบบงานบรกิารมาตรฐาน ของการดาํเนินงาน  

 

 ระบบงานบรกิารนัน้ ไมว่า่จะเป็นระบบงานบรกิารของงานใดกต็าม ต่างกป็ระกอบดว้ย
กจิกรรมมาตรฐาน 9 กจิกรรม ดงัภาพน้ี ตัง้แต่การเตรยีมพรอ้มก่อนเริม่งานตามชว่งเวลาที่
กาํหนด จนกระทัง่เสรจ็สิน้การปฏบิตังิานในแต่ละชว่งเวลานัน้ๆ ทัง้สิน้ ในการน้ี ขอแนะนํา
ใหใ้ชช้ว่งเวลา 1 วนั เป็นชว่งเวลาพืน้ฐานทัว่ไป ของการวางระบบงานบรกิารมาตรฐาน ของ
การดาํเนินงาน ในแต่ละระบบงาน 
 กิจกรรมมาตรฐานของระบบงานบริการ  
 กจิกรรมมาตรฐานของระบบงานบรกิาร ในแต่ละวนั ซึง่แต่ละงานมเีหมอืนกนั คอื 
 1. การเตรยีมพรอ้มกอ่นเริม่งานประจาํวนั ใหม้คีน เงนิ ของ เครือ่งมอือุปกรณ์ 
ทัง้หลาย ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงาน “ทัง้วนั” อยา่งพรอ้มมลูและเพยีงพอ เป็นกจิกรรม
สาํคญัทีช่ว่ยป้องกนัความเสีย่ง (Risk Prevention) ของการดาํเนินงาน โดยถา้พบวา่มคีวาม
ไมพ่รอ้มในดา้นหน่ึงดา้นใด หรอื สิง่หน่ึงสิง่ใด กจ็ะไดเ้ตรยีมการป้องกนั และ/หรอื แกไ้ข ได้
อยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และ รวดเรว็ ในทนัททีีเ่หตุการณ์นัน้ เกดิขึน้ 
 2. การเตรยีมพรอ้มกอ่นผูร้บับรกิารมาถงึ ใหม้คีน เงนิ ของ เครือ่งมอือุปกรณ์ ทัง้หลาย 
ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิารกบัผูม้ารบับรกิาร “เฉพาะผูน้ัน้” อยา่งพรอ้มมลู เพยีงพอ และ 

2. การเตรียมพร้อมก่อนผูร้บับริการมาถึง 

3. การต้อนรบัอย่างประทบัใจตัง้แต่แรก

4. การให้บริการเร่งด่วนตามลกัษณะของผูม้ารบับริการแต่ละคน 

5. การให้บริการตามลาํดบัขัน้ตามลกัษณะของงาน …… 

6. การให้บริการก่อนผูร้บับริการจะกลบัออกไป 

7. การดาํเนินงานหลงัจากผูร้บับริการกลบัออกไปแล้ว 

8. การให้บริการหลงัจากผูร้บับริการกลบัไปแล้ว 

ผูร้บับริการกลบัออกไป 

ผูร้บับริการมาถึง 

.  1. การเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมงานประจาํวนั/เวร 

- ปกติ 
- ฉุกเฉิน 
- พิเศษ 

 

- ปกติ 
- ฉุกเฉิน 
- พิเศษ 

9. การดาํเนินงาน ก่อนเลิกงานประจาํวนั/เวร 

5.1 …………………….. 
5.2 …………………….. 
5.3 …………………….. 
5.4 …………………….. 
5.5 …………………….. 
5.6 …………………….. 
5.7 …………………….. 
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สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูม้ารบับรกิารและญาตหิรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูร้บับรกิารนัน้ 
ไดใ้นทนัท ี
 3. การตอ้นรบัผูม้ารบับรกิารอยา่งประทบัใจตัง้แต่แรก ทัง้การตอ้นรบัทีไ่มต่อ้งใชค้น 
ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่ ดา้นคาํแนะนําจากป้ายต่างๆ ฯลฯ และ การตอ้นรบัดว้ยบุคคล 
ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้ดา้นสิง่สนบัสนุนการบรกิาร ตรงตามความ
ตอ้งการของผูม้ารบับรกิารเหลา่นัน้ ทัง้ทางกายและทางจติใจ 
 4. ใหบ้รกิารเรง่ดว่นตามลกัษณะของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน อยา่งเหมาะสม ตามความ
ตอ้งการของผูม้ารบับรกิารผูน้ัน้ “ในทนัท”ี โดยเน้นความเรง่ดว่นดา้นอารมณ์และความรูส้กึ
เป็นสาํคญั เชน่ ความตกใจ ความกงัวลใจ ความหวิกระหายน้ํา ความเมือ่ยลา้ ความเจบ็ปวด 
ความตอ้งการทีจ่ะเขา้หอ้งสขุา ฯลฯ ของผูม้ารบับรกิารผูน้ัน้ รวมทัง้ของญาตผิูร้ว่มมากบัผูม้า
รบับรกิารแต่ละคนดว้ย 
 5. การใหบ้รกิารตามลาํดบัขัน้จนครบถว้น ตามลกัษณะของงานแต่ละงาน ตาม
มาตรฐานการปฏบิตังิาน และ ตามลกัษณะและความตอ้งการ ของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน 
 6. การใหบ้รกิารก่อนผูม้ารบับรกิารจะกลบัออกไปจากบรกิารของเรา ใหเ้ขาทัง้หลาย
ไดร้บับรกิาร ตามทีค่วรไดร้บั อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง สมใจ และ ไมม่อีะไรคา้งคาใจ 
 7. การดาํเนินงานหลงัจากผูม้ารบับรกิารกลบัออกไปแลว้ ใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร “ครัง้น้ี” อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง พรอ้มทัง้ทาํความสะอาด
สถานที ่ อุปกรณ์เครือ่งมอืทัง้หลายทีไ่ดใ้ชไ้ป ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้ยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนที ่ 2 
เพือ่การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัใหบ้รกิารกบัผูม้ารบับรกิาร “รายต่อไป” 
 8. การใหบ้รกิารหลงัจากผูม้ารบับรกิารกลบัออกไปแลว้ (After services & Follow-up) 
อยา่งต่อเน่ือง ครบถว้น สมบรูณ์ และ ครบวงจร  
 9. การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั ใหท้าํการทบทวนผลการดาํเนินงานทัง้หลาย
ในวนันัน้ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้งทีส่ดุ “อกีครัง้หน่ึง” พรอ้มทัง้ตรวจสอบเครือ่งมอือุปกรณ์
ทัง้หลาย ทีไ่ดนํ้ามาใชใ้นวนัน้ี ใหไ้ดร้บัการดแูลทาํความสะอาดและจดัเกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
เพือ่การพรอ้มใช ้ในวนัต่อไป 
 ในขัน้ตอนที ่ 5 ของกจิกรรมมาตรฐานนัน้ ม ี “กจิกรรมเฉพาะ” ซึง่แตกต่างกนัในแต่ละ
งาน ขอยกตวัอยา่ง การใหบ้รกิารตามลาํดบัขัน้จนครบถว้น ตามลกัษณะของงานแต่ละงาน 
และ ตามลกัษณะและความตอ้งการของผูร้บับรกิารแต่ละคน ในงาน “การตดิตามการ
ดาํเนินงานขององคก์าร” หรอื การนิเทศงาน แต่ละครัง้ ซึง่ประกอบดว้ย 7 กจิกรรมยอ่ย คอื 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  111 

  5.1 การกลา่วนําถงึวตัถุประสงค ์ ของการตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์าร 
หรอื การนิเทศงาน โดยหวัหน้าคณะ ทีม่าตดิตามการดาํเนินงาน 
  5.2 การกลา่วตอ้นรบัของผูร้บัการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
  5.3 การบรรยายสรปุความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน  
  5.4 การประเมนิผลการดาํเนินงานเทยีบกบัเป้าหมายและเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ 
  5.5 การซกัถาม อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั และการรว่มกนั
แสวงหาแนวทางและวธิกีารในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุ กบั
บรบิท ขอ้จาํกดั และ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ของพืน้ทีด่าํเนินงาน  
  5.6 การกาํหนดประเดน็ และ เป้าหมาย ของการตดิตามผลการดาํเนินงานของ
องคก์าร หรอื การนิเทศงาน ครัง้ต่อไป ใหแ้น่นอน ชดัเจน และสรา้งสรรค ์
  5.7 การสรปุผล การตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์ารหรอืการนิเทศงาน ใน
ครัง้น้ี ในสาระสาํคญั อยา่งสรา้งสรรค ์มคีวามสขุ และ มขีวญักาํลงัใจด ี
 อีกตวัอยา่งหน่ึง คอื ในขัน้ตอนที ่ 5 ของการควบคุมการดาํเนินงานขององคก์าร 
ประกอบดว้ย 
  5.1 การวเิคราะหห์าสาเหตุของการเบีย่งเบนไปของผลการดาํเนินงาน ขององคก์าร 
และ ปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหช้ดัเจน และ ครบถว้น 
  5.2 การวางแผนดาํเนินการควบคุม 
  5.3 การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารและการตดิต่อสือ่สาร ของการดาํเนินการควบคุม 
  5.4 การจดัระบบการตดิตาม ควบคมุ และ ประสาน การดาํเนินงาน ของการควบคุม 
  5.5 การเตรยีมการ ก่อนเริม่ดาํเนินงานในการควบคมุ 
  5.6 การดาํเนินการควบคมุ 
  5.7 การประเมนิผลการดาํเนินงานในการควบคมุ 
  5.8 การนําผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานในการควบคมุ ไปใชป้ระโยชน์ อยา่ง
กวา้งขวางและคุม้คา่ยิง่ๆขึน้ไป 
  5.9 การทาํใหก้ารดาํเนินงานควบคมุน้ี มกีารดาํเนินงานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ครบ
วงจร และ ยัง่ยนื 
 ดงันัน้ ความสมัพนัธแ์ละความเชือ่มโยงของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานตดิตาม 
ควบคมุ และ ประสาน การดาํเนินงาน จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ย:- 
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 1. การมรีะบบการเตรยีมพรอ้ม (Preparing System) ทีด่ ี เพือ่ใหม้ทีรพัยากรที่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ของการตดิตาม ควบคมุ และ ประสาน การดาํเนินงาน อยา่ง
พรอ้มมลู ทนัเวลา และ มปีระสทิธภิาพสงู โดยมวีธิกีารปฏบิตังิานของทุกๆกจิกรรม ที่
ครบถว้น เป็นระบบ และ ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 2. การมรีะบบการตดิตาม (Monitoring System) ทีด่ ี สามารถรบัขอ้มลูขา่วสารได้
ตลอดเวลา อยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง และ ครบถว้น แลว้นําขอ้มลูเหลา่นัน้ไปวเิคราะหท์นัทวีา่ 
“ผดิปกต”ิ หรอืไม ่ถา้ผดิปกตกิจ็ะสง่ไปใหร้ะบบการควบคมุทนัท ี
 3. การมรีะบบควบคมุ (Controlling System) ทีด่ ีสามารถดาํเนินการแกไ้ขสิง่ผดิปกตทิี่
เกดิขึน้ ใหก้ลบัมาเป็นปกตไิดอ้ยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพสงู ไมเ่กดิความเสยีหายทีร่นุแรง 
 4. การมรีะบบประสานงาน (Coordinating System) ทีด่ ี สามารถดาํเนินการ
ประสานงานกจิกรรมและการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมว่า่จะเป็นดา้นขอ้มลู ดา้นขา่วสาร 
และ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ขององคก์าร เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น ทัว่ถงึ และ 
แน่นอน ยิง่ๆขึน้ ตลอดเวลา ตัง้แต่เริม่ตน้ จนเสรจ็สิน้การดาํเนินงาน อยา่งสมบรูณ์ 
 ในการน้ี แต่ละระบบทีก่ลา่วมา จะประกอบดว้ย 9 กจิกรรมของระบบงานบรกิาร
มาตรฐาน ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
 เน่ืองจากงานตดิตามควบคุมและประสานการดาํเนินงานขององคก์ารนัน้ เป็นงานทีม่ี
ความสลบัซบัซอ้น มรีายละเอยีดมากมาย มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวนมาก ประกอบกบั
ตอ้งการความรวดเรว็ในการดาํเนินการ และ ตอ้งการการตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่ง
ใกลช้ดิ ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนํา Computer และ ระบบ Information Technology 
มาใช ้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของแต่ละกจิกรรม โดยตอ้งเชือ่มโยงอยา่งใกลช้ดิ 
กบัระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสือ่สารขององคก์าร ใหเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนั 
 สรปุไดว้า่ การตดิตาม ควบคุม และ ประสานการดาํเนินงาน เป็นศนูยก์ลางของการ
บรหิารและการดาํเนินงานทัง้ปวง บุคคล และ องคก์าร จาํเป็นตอ้งจดัใหม้ขีึน้ และใชเ้ป็น
แกนกลางของการดาํเนินงาน โดยมรีะบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสือ่สารทีท่รง
ประสทิธภิาพเป็นตวัรองรบั เพือ่ชว่ยใหข้อ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินงาน 
สามารถเดนิทางตดิต่อถงึกนัได ้ระหวา่งบุคคล งาน และ องคก์าร ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภายใน และ 
ภายนอก หน่วยงาน/องคก์าร อยา่งรวดเรว็ ครบถว้น ถกูตอ้ง ทัว่ถงึ เหมาะสม และ สามารถ
สอบทานได ้กจิกรรมทัง้ 3 น้ี มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ จงึรวมกนัเขา้เป็นกลุม่กจิกรรม
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เดยีวกนั ซึง่เป็นกลุม่กจิกรรมทีผู่บ้รหิาร จะตอ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิดว้ยตนเอง ถอืเป็น “ศนูย์
ปฏบิตักิาร” หรอื กองบญัชาการ (Headquarter) ของการทาํงาน 
 
VII. การจดัระบบข้อมลูข่าวสารและระบบการติดต่อส่ือสาร 
 (Information & Communication System Setting)  
 

 เป็นกระบวนการ ในการทาํใหข้อ้มลูขา่วสารทัง้หลาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
องคก์าร สามารถตดิต่อและเชือ่มโยงกนัอยา่งทัว่ถงึ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง และ แน่นอน 
มากยิง่ๆขึน้ ตลอดเวลา จงึเป็นสิง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิ และ สนบัสนุน ใหก้ารบรหิาร การพฒันา 
และ การแกป้ญัหา ขององคก์าร มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพสงู ยิง่ๆขึน้ (Information 
System Setting and Communication System Setting are the Working Processes to 
link all concerning data and information of a work to be the more convenience, 
faster, more accurate, and more certainty all the time, leading to enhance and to 
support the management, improvement, and problem solving of an organization to be 
the better effectiveness & higher efficiency) 
 จากความหมายน้ี การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ การจดัระบบการตดิต่อสือ่สาร ของ
องคก์าร มลีกัษณะสาํคญั 5 ประการ คอื  
 1. เป็นกระบวนการ (Process) ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆมากมาย โดยกจิกรรม
ต่างๆ เหลา่นัน้ เกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา ทัง้ภายในองคก์าร และ ภายนอกองคก์าร 
 2. เป็นกระบวนการ ทีมุ่ง่ใหข้อ้มลู (Data) และขา่วสาร (Information) ทัง้หลายที่
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์ารหน่ึงองคก์ารใด สามารถตดิต่อและเชือ่มโยงกนัอยา่ง
ทัว่ถงึ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง และ แน่นอน ตลอดเวลา ทัง้ระหวา่งบุคคล และระหวา่ง
หน่วยงานภายในองคก์ารดว้ยกนัเอง และ ระหวา่งบุคคลและระหวา่งหน่วยงานขององคก์าร 
กบั บุคคลและหน่วยงานภายนอกองคก์าร 
 3. มุง่ใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานดา้นขอ้มลูขา่วสารและดา้นการตดิต่อสือ่สาร ทีด่ยีิง่ๆขึน้ 
ตลอดเวลา 
 4. มุง่สง่เสรมิและสนบัสนุน ใหก้ารบรหิาร การพฒันา และ การแกป้ญัหา ทัง้หลาย 
ขององคก์าร ในขณะหน่ึงขณะใด เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุในขณะนัน้ และ สงู
ยิง่ๆขึน้ไป  
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 5. เป็นกลุม่กจิกรรมทีเ่ป็น “ยาดาํ” ทีส่อดแทรกอยูใ่นทุกกจิกรรมของการดาํเนินงาน 
ของทุกๆ งาน และ ทุกๆ ระบบงาน  
 ข้อมลู และ ขา่วสาร เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา ทัง้ภายนอก (Outside) และ ภายใน 
(Inside) งาน/หน่วยงาน/องคก์าร จงึจาํเป็นตอ้งจดัระบบงาน กระบวนการ และ วธิกีาร ใน
การทาํใหข้อ้มลูขา่วสารทัง้หลาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน สามารถเชือ่มโยงกนัอยา่ง
ทัว่ถงึ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง และ แน่นอน ตลอดเวลา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื  
 1. ขอ้มลู และ ขา่วสารเกีย่วกบัทรพัยากร (Information of Resources) ใน 6 ดา้น คอื 
  1.1 ดา้นทรพัยากรบุคคล (Man) ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร 
  1.2 ดา้นทรพัยากรการเงนิ (Money) 
  1.3 ดา้นทรพัยากรของ (Material) คอื พสัดุ (Commodity) 
  1.4 ดา้นทรพัยากรเวลา (Minute/Time) 
  1.5 ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานหรอืวธิปีฏบิตั ิ(Standard Method, SOP, WI) 
  1.6 ดา้นลกูคา้ หรอื ผูม้ารบับรกิาร (Customer) 
 2. ขอ้มลู และ ขา่วสารเกีย่วกบัการดาํเนินงานของแต่ละกจิกรรม (Data & Information 
of Activities) จาํแนกเป็นขอ้มลู และ ขา่วสาร ทีเ่กีย่วกบั สิง่ต่อไปน้ี 
  2.1 ขอ้มลูทรพัยากรทีใ่ชไ้ปในการดาํเนินงาน (Inputs) 
  2.2 ขอ้มลูกระบวนการดาํเนินงาน (Processes) 
  2.3 ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน (Outcomes) 
  2.4 ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedbacks) 
  2.5 สิง่ทีน่่าสนใจ (Interesting things) ทีเ่กดิขึน้ ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
 

ความสาํคญัของการจดัระบบข้อมลูข่าวสารและระบบการติดต่อส่ือสาร ขององคก์าร 
 ระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการตดิต่อสือ่สารขององคก์าร เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการบรหิารงานและการดาํเนินงานทัง้หลายขององคก์าร ชว่ยใหเ้กดิความราบรืน่
ในการดาํเนินงาน ลดปญัหาอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน ชว่ยเพิม่คุณภาพ 
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ของการดาํเนินงาน ในทุกงาน ทุกหน่วยงาน และ ทุกองคก์าร 
สรปุไดเ้ป็น 6 ประการ ดงัน้ี 
 1. เป็นสิง่ทีเ่ป็นระบบงานพืน้ฐาน (Fundamental System) ทีจ่าํเป็นของทุกหน่วยงาน/
องคก์าร เพือ่รองรบั สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การดาํเนินงานทัง้หลาย ของหน่วยงาน/องคก์าร 
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 2. เป็นสิง่ทีช่ว่ยเชือ่มโยง (Linkage) ขอ้มลู ความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ การรบัรู ้และ 
การตอบสนอง ของบุคคลทัง้หลายขององคก์าร ใหไ้ดรู้ซ้ึง่กนัและกนั อยา่งทัว่ถงึ สะดวก 
รวดเรว็ ถกูตอ้ง และ ทนัเวลา 
 3. เป็นสิง่ทีช่ว่ยบนัทกึการเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection) ทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นหลกัฐาน และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ
รวดเรว็ ทัง้ในปจัจุบนั และ ในอนาคต 
 4. เป็นสือ่ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความเขา้ใจทีด่แีละถกูตอ้ง (Good Relationship Media) ต่อ
กนั ระหวา่งบุคคล ระหวา่งหน่วยงาน และ ระหวา่งองคก์าร 
 5. เป็นสิง่ทีช่ว่ยป้องกนัปญัหาในการทาํงาน (Problems’ Prevention Tool) ดว้ยการให้
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ การตดิต่อสือ่สารทีด่ ี ตัง้แต่เริม่แรก และ ตลอดระยะเวลาใน
การดาํเนินงาน ชว่ยใหเ้กดิความราบรืน่ ลดความเขา้ใจทีอ่าจคลาดเคลื่อน ชว่ยป้องกนัและ
ชว่ยลดปญัหาอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน 
 6. เป็นสิง่ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ (Efficiency Improvement) การดาํเนินงานของ
องคก์าร คอื ไดผ้ลงานดขีึน้ มากขึน้ โดยใชท้รพัยากรเทา่เดมิ หรอื น้อยกวา่เดมิ เชน่ การมี
คุณภาพดขีึน้ ใชเ้วลาน้อยลง ตน้ทนุลดลง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

VIII. การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง (Continuing) สู่ความยัง่ยืน 
 การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นกระบวนการ  ทีท่าํให ้ “งาน” ทัง้หลาย เกดิความ
ต่อเน่ืองกนั ระหวา่ง การดาํเนินงานในรอบทีผ่า่นมา กบั การดาํเนินงานรอบต่อไป อยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ คุม้คา่กบัสิง่ทีไ่ดล้งทุนลงแรงไปแลว้ และชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาที่
ย ัง่ยนื ยิง่ๆขึน้ไป (Continuing is a working process to link between the previous 
working cycle and the next working cycle, leading to be the highest efficiency and 
the highest economical outcomes, and also enhancing to be a sustainable 
development and the better)  
 จากความหมายน้ี  การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มหีลกัสาํคญั 5 ประการ คอื  
 1. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มุง่ที ่ “งาน” เป็นหลกั ดงันัน้ เมือ่จะการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองอะไร ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ งานทีจ่ะใหก้ารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนัน้ เป็นงาน
อะไร มลีกัษณะของงานเป็นอยา่งไร มรีะบบงานเป็นอยา่งไร และ มสีิง่/ประเดน็สาํคญั ที่
เกีย่วขอ้ง อะไรบา้ง 
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 2. เป็นกระบวนการ (Process) ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมจาํนวนมาก ทีม่กีาร
เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) จงึมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ดงันัน้ ผูท้ีร่บัผดิชอบ 
หรอื ผูท้ีจ่ะกระทาํ นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูจ้รงิเกีย่วกบังานทีจ่ะทาํใหเ้กดิการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนัน้แลว้ ยงัจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในงาน “การดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง” และตอ้งสามารถประยกุต/์ใช ้ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลนืกบัสภาพทีเ่ป็น
จรงิ อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู 
 3. มุง่ทีจ่ะเชือ่มต่อระหวา่งการดาํเนินงานของ “งาน” ในรอบทีผ่า่นมาแลว้ (Previous 
Working Cycle) กบั การดาํเนินงานทีจ่ะทาํในรอบต่อไป (The Next Working Cycle) ซึง่
มกัจะมสีภาวะและปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวนมากมาย ทีจ่ะมามผีลทาํให ้ “การ
ดาํเนินงาน” เป็นอยา่งไร ปจัจยัสาํคญัทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ (Key Success Factor) คอื 
ผูบ้รหิารสงูสดุของ “งาน” นัน้ และ ผูร้บัผดิชอบโดยตรงของ “งาน” นัน้ 
 รอบของการดาํเนินงาน หมายถงึ การดาํเนินงานอยา่งครบถว้นของงานหน่ึงงานใด 1 
ครัง้ หรอื 1 ชว่งเวลา หรอื 1 วาระ ตัง้แต่เริม่รบังานนัน้มาทาํ จนกระทัง่ทาํงานนัน้เสรจ็สิน้ 
หรอื ครบชว่งเวลาทีก่าํหนดใหท้าํ หรอื ตัง้แต่เริม่เขา้รบังานนัน้มาทาํโดยตาํแหน่ง จนครบ
วาระของการทาํงานหรอืครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
 4. มุง่ทีจ่ะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” มปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอื ไดผ้ลงานมากทีส่ดุ ตรง
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไวห้รอืตัง้ใจไว ้โดยใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ และ มุง่ที่
จะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” คุม้คา่กบัสิง่ทีไ่ดล้งทุนลงแรงไปแลว้ ไมเ่กดิความสญูเปลา่ทัง้
แรงงานคน เงนิ ของ และ เวลา ทีไ่ดใ้ชไ้ป รวมทัง้ความรูส้กึของทุกๆคนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 5. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มุง่ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืยิง่ๆขึน้ไป 
จงึคาํนึงถงึองคก์ารและสว่นรวมเป็นหลกั ดว้ยการสรา้งใหเ้กดิเป็นคา่นิยมรว่ม (Common 
Value) หรอืวฒันธรรมองคก์าร (Organization Culture) ทีเ่ขม้แขง็ สามารถตา้นทานกระแส
ความเหน็แก่ตวัของผูท้ีมุ่ง่ประโยชน์สว่นตวั ทีม่าเป็นผูบ้รหิารได ้
 การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองน้ี เป็นกจิกรรมที ่ 8 ซึง่เป็นกจิกรรมสดุทา้ยของ
กระบวนการบรหิาร เป็นกจิกรรมทีจ่ะมาชว่ยเสรมิจุดอ่อนของการบรหิารหน่วยงานและ
องคก์ารทีผ่า่นๆมา ทีม่กัจะขาดความต่อเน่ืองของการบรหิารและการพฒันา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร ทีผู่บ้รหิารผูม้าใหม ่มกัจะไมด่าํเนินงานตามแนวทาง
และโครงการของผูบ้รหิารคนก่อนๆ แมว้า่จะเป็นแนวทางและโครงการทีด่กีต็าม เน่ืองจาก
ความเหน็แก่ตวั และ ความอจิฉารษิยา  
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 จดุเร่ิมต้นของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองน้ีกค็อื การพจิารณาตดัสนิใจ วา่ จะ
ดาํเนินงานน้ีต่อไปหรอืไม ่ ถา้ตดัสนิใจวา่จะ “ไม”่ดาํเนินงานต่อไป กจ็ะเขา้สูก่จิกรรม “การ
สิน้สดุของโครงการ” (End of Program: EOP) ซึง่จะตอ้งดาํเนินการจดัการใหส้ิง่หรอืปจัจยั
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของ “งาน” ในรอบทีผ่า่นมาแลว้ กระจายกลบัไปยงั
หน่วยงานหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพสงู แต่ถา้ตดัสนิใจวา่ 
“จะดาํเนินงานต่อไป” กจ็ะเขา้สูจุ่ดเริม่ตน้ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองน้ี โดยมเีป้าหมาย
ทีจ่ะ “เชือ่มต่อ” ใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ของรอบทีผ่า่น กบั การดาํเนินงานหรอืการบรหิาร 
ใน “รอบต่อไป” เกดิความสะดวก ราบรืน่ รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพสงู ประหยดั และ ก่อใหเ้กดิ
ความพงึพอใจและความภาคภมูใิจต่อทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ ของรอบทีผ่า่น
มา กบั ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานหรอืการบรหิาร ใน “รอบต่อไป” ดว้ย  
 ความสมัพนัธ ์ ระหวา่ง การดาํเนินงานของงานหนึ่งงานใดในรอบทีผ่า่นมา และการ
ดาํเนินงานของงานนัน้ ในรอบต่อไป กบั การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เชือ่มต่อระหวา่ง
การดาํเนินงานของทัง้ 2 รอบ เป็นดงัภาพที ่11 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 การดาํเนินงานในแต่ละรอบนัน้ เริม่ตัง้แต่ การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation 
Analysis=S) อยา่งครบถว้นเป็นระบบและครบวงจร แลว้ต่อมาที ่การวางแผนงาน (Planning 
=P) การดาํเนินงานตามแผน (Implementing =I) การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating 
=E) แลว้มาสิน้สดุเมือ่ไดม้กีารนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing =U) 
อยา่งกวา้งขวางและคุม้คา่ และ เมือ่จะมกีารดาํเนินงานต่อไป กจ็ะเขา้สูก่จิกรรมเริม่แรก คอื 
การวเิคราะหส์ภาวการณ์ของงานนัน้ (S) ในการดาํเนินงาน “รอบต่อไป” 

Time 

S P I E U S P I E U S 

รอบที่ผ่านมา รอบต่อไป 

การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินงานในรอบทีผ่า่นมาและการดาํเนินงาน 
ในรอบต่อไป กบั การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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 การพจิารณาตดัสนิใจ วา่ จะดาํเนินงานน้ีต่อไปหรอืไมน่ัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งรอจนใกล้ๆ จะ
จบการดาํเนินงานของแต่ละรอบ เพราะโดยทัว่ไป “สว่นใหญ่” จะสามารถรูแ้ละตดัสนิใจได้
ก่อนแลว้ ดงันัน้ การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง จงึไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะตอ้งรบีเรง่ดาํเนินการอยา่ง
ลวกๆ หรอื แบบสกุเอาเผากนิ เพราะการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนัน้ ตอ้งการการ
เตรยีมการทีด่ ี และตอ้งใชเ้วลาทีม่ากพอในการดาํเนินการอยา่งมคีุณภาพสงูในแต่ละกจิกรรม 
ขอ้เสนอแนะสาํหรบักรณีทัว่ๆไป คอื การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนัน้ จะครอบคลุมตัง้แต่
สิน้สดุการดาํเนินงานตามแผน (Implementing = I) ในรอบทีผ่า่นมา ไปจนถงึ เริม่การ
ประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating = E) ในรอบต่อไป โดยจะสอดแทรกเขา้ไปใน
กระบวนการ ของการดาํเนินงานของกจิกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมกลมกลนื และ มี
ประสทิธภิาพ 
  ความสาํคญัของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 1. เป็นงานทีเ่ป็นกจิกรรมหลกั 1 ใน 8 ของการบรหิาร ทีทุ่กหน่วยงานและทุกองคก์าร
ตอ้งจดัใหม้แีละตอ้งดาํเนินการอยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงู เพือ่ความต่อเน่ืองของ
การบรหิารและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ของหน่วยงานและองคก์าร 
 2. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ของหน่วยงาน องคก์าร และ ประเทศชาต ิ
 3. ชว่ยใหเ้กดิและเพิม่ความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากรทีม่อียูแ่ละทีไ่ดใ้ชไ้ปแลว้ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ ประหยดั และ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวม 
 4. ชว่ยสรา้งสรรค ์สง่เสรมิ และ เพิม่พนู ใหเ้กดิความสมคัรสมานสามคัค ีความรว่มมอื
รว่มใจกนั ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั การยกยอ่งผูก้ระทาํความด ี และ ความเหน็แก่
ประโยชน์ของสว่นรวม มากกวา่ผลประโยชน์สว่นตนและพวกพอ้ง รวมทัง้วฒันธรรมการ
ปรองดองสมานฉนัทข์องคนในหน่วยงาน องคก์าร และ ประเทศชาต ิดว้ย 
 5. ชว่ยลดความเป็น “ตวักขูองก”ู ลดการคดิทาํลายลา้งซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ในบุคคลทีม่อีาํนาจจากตาํแหน่งหน้าที ่
  หลกัการของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 1. ตอ้งมรีะบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทีเ่ขม้แขง็ ชดัเจน แน่นอน 
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 2. ตอ้งมกีฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีม่อีาํนาจมากพอทีจ่ะทาํใหทุ้กคนทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้ง
ปฏบิตั ิ มารองรบั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้แมแ้ต่ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานและองคก์ารนัน้ๆ 
เชน่ กฎหมาย นโยบายระดบัสงู นโยบายของชาต ิฯลฯ ในการน้ี ถา้มวีฒันธรรมขององคก์าร 
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วฒันธรรมของชุมชนและสงัคม และ วฒันธรรมของชาต ิ มารองรบัดว้ย จะชว่ยใหเ้กดิพลงั
อาํนาจมากยิง่ขึน้ 
 3. ตอ้งมคีณะบุคคลทีเ่ขม้แขง็ มบีารมสีงู เป็นทีย่อมรบัของทกุๆคน ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานและองคก์าร มาเป็นผูค้วบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละ
ขอ้บงัคบัทีก่าํหนดไว ้ ดว้ยเทคนิคและวธิกีารทีน่อกจากจะไมก่่อใหเ้กดิการต่อตา้นจากผูม้ี
อาํนาจแลว้ ยงัจะทาํใหทุ้กคนยนิด ี เตม็ใจ และ ยนิยอมพรอ้มใจทีจ่ะปฏบิตัติาม ดว้ย
ความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั  
 4. ตอ้งมรีะบบ กระบวนการ และ วธิกีาร ทีช่ว่ยสรา้งสรรค ์สง่เสรมิ และ เพิม่พนู ให้
เกดิการพฒันา “งานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง” น้ี ต่อๆไปอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความรว่มมอื
รว่มใจกนัอยา่งจรงิจงัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์าร ทีม่กีารเคลือ่นไหวและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา อยา่งเหมาะสม ทนัสมยั 
และ ทนัการ 
 

 ระบบงาน ของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 หน่วยงานและองคก์าร จะตอ้งจดัทาํระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ที่
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของตน และ มปีระสทิธภิาพสงู ทีช่ดัเจน แน่นอน เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เอือ้ต่อการปฏบิตั ิเอือ้ต่อการเรยีนรู ้และ การต่อยอดการพฒันาต่อๆไป อยา่งยัง่ยนื  
 เมือ่นําแนวคดิและหลกัการของระบบการดาํเนินงาน (Working System) ทีม่ ี Key 
words 4 ตวั คอื จุดตัง้ตน้ (Starting point) กจิกรรม (Activities) ลาํดบัของกจิกรรม 
(Sequence) และ จุดสิน้สดุ (Ending point) มาประยกุต/์ใช ้ ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
พบวา่ ลกัษณะระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร จะเป็นดงัภาพที ่12 
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ภาพท่ี 12 ลกัษณะระบบงานของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร 
 

  อธบิายได ้ดงัน้ี 
 1. จดุตัง้ตน้ ของระบบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร คอื “การ
เตรยีมพรอ้ม” ซึง่องคก์ารจะตอ้งจดัเตรยีมทัง้คน เงนิ ของ เวลา วชิาการ เทคโนโลย ี
ระบบงาน และ วธิกีารปฏบิตั ิ ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ของทุกๆงานของ
องคก์าร ทีจ่ะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในกรณีทีรู่ล้ว่งหน้า และ ในกรณีทีไ่มรู่้
ลว่งหน้า ไวอ้ยา่งพรอ้มมลู ตลอดเวลา ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 การเตรยีมพรอ้มดา้นคน โดยกาํหนดตวับุคคลผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบั
ผูเ้ชีย่วชาญในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร ทีส่ามารถลงมอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นที่
ม ัน่ใจไดใ้นทนัท ีไมน้่อยกวา่ 10 คน ในจาํนวนน้ี มผีูม้คีวามสามารถทีจ่ะเป็น “ผูนํ้า” ในการ
จดัทมีงานผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทีม่ปีระสทิธภิาพสงู คอื เป็นแกนนํา 
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

การเตรียมพร้อม 

การเตรียมการก่อนเร่ิมดําเนินการ 
ในแต่ละคร้ัง 

การดําเนินการ ตามลาํดบัขั้นตอน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน และ เป็นทีป่ระทบัใจ 

การดําเนินการ ก่อนเสร็จส้ิน 
การดําเนินงาน ในคร้ังนี ้

ถึงกาํหนดเวลา ให้มกีาร
ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

- รู้ล่วงหนา้ 
- ไม่รู้ล่วงหนา้ 
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  นอกจากการเตรยีมพรอ้มดา้นผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะเป็น “แกนนํา” ในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองดงักลา่วแลว้ ยงัจะตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มดา้นบุคคลทีจ่ะมาชว่ยสนบัสนุน อาํนวย
ความสะดวก ชว่ยดาํเนินการ ชว่ยพมิพเ์อกสารและหนงัสอืต่างๆ ชว่ยตดิต่อประสานงาน 
ชว่ยในการตดิตามงาน และ อืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและชว่ยใหเ้กดิความสาํเรจ็อยา่งรวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพสงู และ เป็นทีป่ระทบัใจ โดยกาํหนดตวับุคคลผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ดงักลา่ว ทีเ่ป่ียมไปดว้ยความมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี มใีจทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร (Service Mind) มี
ความเสยีสละ อดทน อุตสาหะ มุง่มัน่ ทีส่ามารถลงมอืปฏบิตังิานไดใ้นทนัท ี จาํนวนไมน้่อย
กวา่ 5 คน ในจาํนวนน้ี มผีูท้ีส่ามารถทีจ่ะมาปฏบิตังิาน “เตม็เวลา” ไดท้นัท ี จาํนวนไมน้่อย
กวา่ 3 คน ตลอดเวลา 
  1.2 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเงนิ ทีต่อ้งเตรยีมไวส้าํรองจา่ยในสิง่ทีจ่าํเป็น อยา่ง
เพยีงพอ ทีส่าํคญัคอื ตอ้งมคีวามคลอ่งตวัในการเบกิ-จา่ย โดยมรีะบบการควบคุมทีด่ ี
เอือ้อาํนวยต่อผูท้ีม่จีติเป็นกุศล ตัง้ใจทีจ่ะกระทาํความด ี ใหส้ามารถทาํไดโ้ดยสะดวก งา่ย 
และ มคีวามโปรง่ใส ชดัเจน 
  1.3 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ทัง้ชนิด จาํนวน และ 
ความพรอ้มใชง้านไดท้นัททีีต่อ้งการ ตลอดระยะเวลาการใชง้าน รวมทัง้การแกไ้ขซ่อมแซม
ถา้เกดิการชาํรดุเสยีหายขณะใชง้าน รวมทัง้การสาํรองไว ้ ใหส้ามารถมใีชไ้ดเ้พยีงพอและ
ทนัเวลา จนการดาํเนินงานสาํเรจ็อยา่งสมบรูณ์ 
  1.4 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวสัดุ แบบฟอรม์ต่างๆ ใหม้จีาํนวนเพยีงพอ สามารถ
นํามาใชไ้ดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ และ ประหยดั 
  1.5 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเวลา ใหม้จีาํนวนและระยะเวลาทีเ่พยีงพอ ทัง้ใน
เวลาราชการ นอกเวลาราชการ และ ในวนัหยดุราชการ รวมทัง้มกีารสาํรองเวลาไว ้ เผือ่เหตุ
สดุวสิยัหรอืมคีวามจาํเป็นฉุกเฉิน ใหส้ามารถมเีวลาทีจ่ะใชไ้ดม้ากพอทีจ่ะใหก้ารดาํเนินงาน 
สาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธผิลสงู 
  1.6 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองทัง้ชนิด เน้ือหา หลกัการ แนวทาง และวธิกีารในการประยกุต/์ใช ้ พรอ้มทัง้ 
“ตวัอยา่ง” ทีช่ดัเจน ของการประยกุต/์ใชจ้รงิ ในหลายๆกรณีทีม่คีวามแตกต่างกนั 
  1.7 การเตรยีมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยทีีจ่าํเป็นตอ้งใช ้ ใหพ้รอ้มใชง้านไดท้นัททีี่
ตอ้งการ ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนัน้ๆ เชน่ คอมพวิเตอร ์ Internet, 
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e-mail ฯลฯ รวมทัง้โปรแกรมชว่ยการทาํงานต่างๆ ใหส้ามารถมใีชไ้ดเ้พยีงพอและทนัเวลา 
จนการดาํเนินงานสาํเรจ็อยา่งสมบรูณ์ 
  1.8 การเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบงาน ทัง้ 4 ระบบ คอื ระบบงานบรกิารในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์ารในทุกๆงาน; ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ ที่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร; ระบบงานพฒันาการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองขององคก์ารน้ีใหด้ยีิง่ๆขึน้; และ ระบบงานบรหิารจดัการในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองขององคก์าร ใหม้คีวามราบรืน่และมปีระสทิธภิาพสงูสดุในทุกๆสถานการณ์ โดย
จดัทาํระบบงานทัง้ 4 น้ี ใหเ้ป็น Document คอื เป็นเอกสารทีเ่ป็นทางการขององคก์าร ที่
ชดัเจน งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง เอือ้ต่อการปฏบิตั ิ การ
ประเมนิผลงาน และ การพฒันาใหด้ยีิง่ๆขึน้ ระบบงานเหลา่น้ีจะตอ้งไดร้บัการเตรยีมให้
พรอ้มทีจ่ะสามารถดาํเนินการไดท้นัท ีทีจ่ะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร ใน
ทุกๆงาน  
  1.9 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวธิกีารปฏบิตั ิ ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
องคก์าร ในแต่ละกจิกรรม ของทุกๆกจิกรรมของทุกๆงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิ ทัง้ในกรณทีีรู่้
ลว่งหน้า และ ในกรณีทีไ่มรู่ล้ว่งหน้ามาก่อน โดยตอ้งจดัทาํใหเ้ป็น Document ทีเ่ป็นทางการ
ขององคก์ารดว้ยเชน่เดยีวกนั และจะตอ้งมกีารซกัซอ้มในการปฏบิตัอิยูเ่สมอ ใหส้ามารถลง
มอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูในทนัททีีต่อ้งการ พรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาที่
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการปฏบิตัจิรงิ ทีม่คีวามพรอ้ม จรงิใจ และ เตม็ใจ ไวอ้ยา่งพรอ้มมลูและ
พรอ้มทีจ่ะมาปฏบิตังิานไดใ้นทนัทดีว้ย 
  1.10 การเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบขอ้มลูขา่วสารขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ระบบขอ้มลูขา่วสารเพือ่การบรหิารขององคก์าร (Management Information System: 
MIS) ทีส่ามารถจดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนินงานของงานหรอืหน่วยงานหรอืขององคก์าร 
ในแต่ละชว่งเวลา ไดใ้นทนัททีีต่อ้งการ 
 2. การเตรยีมการก่อนเริม่ดาํเนินการในแต่ละครัง้ 
  เมือ่ถงึกาํหนดเวลาทีจ่ะตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ในงานหน่ึงงานใดของ
องคก์าร เชน่ การสบัเปลีย่นตาํแหน่ง การสบัเปลีย่นหน้าที ่การสิน้สดุวาระของกรรมการหรอื
ทมีงานหรอืคณะบุคคล ฯลฯ หรอืทีจ่ะมคีวามสาํคญัมากๆ คอื เมือ่มกีารสบัเปลีย่นตาํแหน่ง
ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร หรอืแมแ้ต่การเปลีย่น “ผูนํ้า” ของประเทศ  
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 กาํหนดเวลาทีจ่ะตอ้งมกีารดาํเนินงานนัน้ อาจจะรูล้ว่งหน้าแน่นอนแลว้ ซึง่บางครัง้อาจ
รูล้ว่งหน้าเป็นเวลานานหลายเดอืน เชน่ การเกษยีณอาย ุ การหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งที่
ไดก้าํหนดไวแ้น่นอน ฯลฯ บางครัง้อาจรูล้ว่งหน้าเป็นเวลาไมน่าน เชน่ การแต่งตัง้โยกยา้ย
ประจาํปี การเปลีย่นตาํแหน่ง ฯลฯ และ บางครัง้ทีเ่กอืบไมรู่ล้ว่งหน้าเลย เชน่ การแต่งตัง้หรอื
โยกยา้ยดว่น โดยใหเ้วลาเพยีง 24 ชัว่โมง หรอื ไมเ่กนิ 7 วนั เป็นตน้ 
 การเตรยีมการก่อนเริม่ดาํเนินการในแต่ละครัง้นัน้ สามารถนํา หลกัการบรหิาร 
(Principle of Managing) มาประยกุต/์ใช ้ไดเ้ชน่เดยีวกนั โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ผูร้บัผดิชอบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร จะตอ้งกาํหนด
ชว่งเวลาในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของงานนี้ ในครัง้น้ี วา่จะใชเ้วลาเทา่ใด เริม่ตน้
เมือ่ใด และ สิน้สดุเมือ่ใด 
  2.2 ผูร้บัผดิชอบงานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร จะตอ้งดาํเนินการ
สรรหาบุคคลทีจ่ะมาเป็น “แกนนํา” ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของงานดงักลา่ว แลว้
ชว่ยเหลอื อาํนวยความสะดวกแก่ผูน้ัน้ ในการตัง้ทมีงานในการบรหิารจดัการและดาํเนินงาน 
ใหเ้สรจ็สิน้อยา่งรวดเรว็ พรอ้มทัง้ดาํเนินการจดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้ อยา่งเป็นทางการ รวมทัง้
การจดัหาสถานทีป่ฏบิตังิานและบุคคลทีจ่ะมาชว่ยสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก ชว่ย
ดาํเนินการ ชว่ยพมิพเ์อกสารและหนงัสอืต่างๆ ชว่ยตดิต่อประสานงาน ใหพ้รอ้มมลู 
  2.3 ทมีงานทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์าร จะมาประชมุเพือ่วเิคราะหส์ภาวการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของงานน้ี ใหค้รอบคลุมอยา่งครบถว้นทุกแงทุ่กมมุ 
ถกูตอ้ง รวดเรว็ และ ทนัเวลา รวมทัง้การจดัหาทรพัยากรทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นทุกๆดา้น และ 
กาํหนดขัน้ตอนการปฏบิตั ิตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุอยา่งชดัเจนแน่นอนและครบถว้นสมบรูณ์ 
  2.4 ทมีงานจะชว่ยกนัวางแผนการดาํเนินงาน ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ของ
งานน้ี อยา่งชดัเจน ครบถว้น และ เอือ้ต่อการปฏบิตั ิภายในชว่งเวลาทีก่าํหนด โดยกจิกรรม
แรกของแผนงานน้ี กค็อื การเตรยีมการก่อนเริม่ดาํเนินการ ในครัง้น้ี 
  2.5 ทมีงานจะชว่ยกนัดาํเนินการตามแผน ของกจิกรรมการเตรยีมการก่อนเริม่
ดาํเนินการในครัง้น้ี ใหม้คีวามพรอ้มในทุกๆดา้น ทัง้คน เงนิ ของ อุปกรณ์และเครือ่งมอื
เครือ่งใช ้ วสัดุ แบบฟอรม์ ต่างๆ วชิาการทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เทคโนโลย ี
ระบบงาน วธิกีารปฏบิตั ิและ ระบบขอ้มลูขา่วสารขององคก์าร ทีเ่กีย่วขอ้ง ไวอ้ยา่งพรอ้มมลู 
และ เพยีงพอ 
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  2.6 ทมีงานจะชว่ยกนัตดิตามประเมนิผล และนําผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการเตรยีมการ
ก่อนเริม่ดาํเนินการในครัง้น้ี ในทุกๆกจิกรรมยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งคุม้คา่ 
 3. การดาํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอน อยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น และ เป็นที่
ประทบัใจ ของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทมีงานผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองของงานน้ี จะชว่ยกนัดาํเนินการ ดงัน้ี  
  3.1 รวบรวมขอ้มลู ผลการดาํเนินงาน ของงานทีต่อ้งการใหม้กีารดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองในครัง้น้ี อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และ เพยีงพอ โดยใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มลู (Database) 
ทีเ่อือ้ต่อการนําไปใช ้ การวเิคราะหเ์พิม่เตมิ และ การแสดงผลหรอืการนําเสนอผลการ
ดาํเนินงาน ทีด่แีละชดัเจน รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
  3.2 วเิคราะหข์อ้มลูผลการดาํเนินงาน ของงานทีต่อ้งการใหม้กีารดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองในครัง้น้ี อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง เพยีงพอ เหมาะสม และ ชดัเจน 
  3.3 จดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนินงานเบือ้งตน้ ของงานทีต่อ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในครัง้น้ี โดยขอเสนอใหม้ ี10 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
   3.3.1  ชือ่รายงาน 
   3.3.2  คาํนํา 
   3.3.3  บทสรปุสาํหรบัผูบ้รหิาร 
   3.3.4  ลกัษณะของงาน 
   3.3.5  ภารกจิโดยสรปุ 
   3.3.6  สรปุผลการดาํเนินงาน จาํแนกตาม “แต่ละงานยอ่ย” ในประเดน็ต่อไปน้ี 
    1.) เป้าหมายของการดาํเนินงาน 
    2.) การบรรลุเป้าหมาย ของการดาํเนินงาน 
    3.) ทรพัยากรทีใ่ชไ้ปแลว้ ในการดาํเนินงาน 
    4.) ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินงาน การแกไ้ข และ ผลการแกไ้ข 
    5.) ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน 
    6.) แนวทางการนําประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน ไปใชป้ระโยชน์ให้
คุม้คา่ยิง่ๆขึน้ ทัง้ในทนัท ีในระยะสัน้ และ ในระยะยาว  
    7.) แนวทางในการขยายผล และ การต่อยอด ในดา้นและประเดน็ต่างๆ 
    8.) ผลเสยีหากมไิดด้าํเนินงานต่อไป 
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    9.) แนวทางในการทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของการดาํเนินงาน ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ ที่
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ มากยิง่ขึน้ 
    10.) ถา้จะไมด่าํเนินงานต่อไป มขีอ้ดอีะไร มาก-น้อยเพยีงใด และ ควรทาํ
อยา่งไร เพือ่ใหไ้ดผ้ลดมีากทีส่ดุ และ/หรอื เกดิผลเสยีน้อยทีส่ดุ 
    11.) แนวทางในการดาํเนิน “งานยอ่ย” น้ีต่อไป อยา่งต่อเน่ือง 
   3.3.7  สรปุประสบการณ์ทีไ่ดร้บั “โดยรวม” จากการดาํเนินงาน 
   3.3.8  สรปุเปรยีบเทยีบผลด-ีผลเสยี ระหวา่ง การดาํเนินงานน้ีต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
กบั การหยดุดาํเนินงาน 
   3.3.9  เอกสารอา้งองิ ในการจดัทาํรายงาน 
   3.3.10 ภาคผนวก เป็นรายละเอยีดของการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน 
ในแต่ละงานยอ่ย สอดคลอ้งกบัสรปุผลการดาํเนินงานทีไ่ดก้ลา่วมา 
  3.4 นําเสนอรายงานสรปุผลการดาํเนินงานเบือ้งตน้น้ี ต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลที่
เป็นผูป้ฏบิตังิานน้ี เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้น ของงานทีต่อ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในครัง้น้ี แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอทีม่หีลกัฐาน
ยนืยนัชดัเจน เสรจ็แลว้ใหล้งนามรบัรองรายงานสรปุผลการดาํเนินงานฉบบัน้ี  
  3.5 จดัดาํเนินการในการ “นําเสนอรายงานสรปุผลการดาํเนินงานน้ี (Presentation)” 
ต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลทีจ่ะมาปฏบิตังิานแทนทีต่่อไป โดยควรจะนําเสนอในทีเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ ต่อหน้าบุคคลหรอืคณะบุคคลทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานน้ีมา เพือ่ความโปรง่ใส 
  3.6 จดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนินงานน้ี (Report) เพือ่เป็นสิง่ทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง
ในการ “สง่มอบหน้าที”่ ระหวา่งบุคคลหรอืคณะบุคคลทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานน้ี ทีก่าํลงัจะพน้
หน้าทีก่บั บุคคลหรอืคณะบุคคลทีจ่ะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป ในพธิสีง่มอบหน้าที ่(ถา้ม)ี 
  3.7 เขา้พบบุคคลหรอืคณะบุคคล ทีไ่ดเ้ขา้มาปฏบิตังิานในหน้าทีต่่อไป ภายใน 3 
วนัแรกของการเขา้รบัหน้าที ่ เป็นการสว่นตวั เพือ่ใหข้อ้มลู ชีแ้จง อธบิาย ตอบขอ้ซกัถาม 
ฯลฯ ซึง่อาจจะเขา้พบมากกวา่ 1 ครัง้กไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความเหน็ชอบของบุคคลหรอืคณะบุคคล
ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานแทนทีต่่อไปนัน้ หรอื ตามความจาํเป็น  
  3.8 สง่เสรมิ ชว่ยเหลอื สนบัสนุน ประสานงาน ประสานความเขา้ใจ และ อาํนวย
ความสะดวกแก่บุคคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดเ้ขา้มาปฏบิตังิานในหน้าทีต่่อไปนัน้ ในการ
ดาํเนินงานน้ีต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ในแนวทางของการสมานฉนัท ์ เคารพใหเ้กยีรต ิ และ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจและความรว่มมอืรว่มใจทีด่ต่ีอกนั ระหวา่งบุคคลหรอืคณะบุคคลชุดเดมิ 
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กบั ผูท้ีม่าปฏบิตังิานชดุใหม ่ โดยใชป้ระโยชน์ของสว่นรวมคอืองคก์ารหรอืประเทศชาตเิป็น
เป้าหมายหลกั ดว้ยการเสรมิแรง (Empowerment) และ การใชแ้รงเสรมิทางสงัคม (Social 
Motivation & Social Force) กบับุคคลหรอืคณะบุคคลทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในหน้านัน้ อยา่ง
กลมกลนืและมปีระสทิธภิาพสงู โดยถอืเป็น “ผลงานเดน่” ของผูเ้ขา้มาปฏบิตังิานชุดใหม ่ 
  3.9 กระตุน้ สง่เสรมิ ผลกัดนั และ เขา้รว่มดาํเนินการ ในการทาํใหม้กีารดาํเนินงาน
น้ีต่อไปอยา่งต่อเน่ือง โดยก่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของในการดาํเนินงานน้ี ทัง้ตวับุคคล
หรอืคณะบุคคลทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานใหม ่และ ทมีงานของพวกเขาเหลา่นัน้ ดว้ยกุศโลบายและ
เทคนิคทีด่ ี ตามแนวทางของการเสรมิสรา้งความสมคัรสมานสามคัค ี ความเป็นน้ําหน่ึงใจ
เดยีวกนั ของคนทัง้องคก์ารหรอืคนทัง้ชาต ิ ในการน้ี ตอ้งมกีระบวนการในการป้องกนัมใิห้
ผูป้ฏบิตังิานชุดเดมิ มาพดูหรอืแสดงททีา่ความเป็นเจา้ของผลงาน แต่ใหอ้อกมาในเชงิการยก
ยอ่งใหเ้กยีรต ิและ การชมเชย ผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่
  3.10 ตดิตามผล ของการทาํใหม้กีารดาํเนินงานน้ีต่อไปอยา่งต่อเน่ือง อยา่งใกลช้ดิ
โดยเน้นผลงานเป็นหลกั คอืใช ้ Result Base Management: RBM แต่ไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายใน
กระบวนการดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่ ใหเ้ขามคีวามรูส้กึเป็นอสิระในการคดิและ
การปฏบิตัติามทีเ่ขาอยากจะทาํ อยูต่ลอดเวลา จนกจิกรรมของงานทีต่อ้งการใหม้กีาร
ดาํเนินงานต่อไปอยา่งต่อเน่ืองน้ี ไดถ้กูผสมผสานเขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงานของ
ผูป้ฏบิตังิานชุดใหม ่อยา่งกลมกลนืและมปีระสทิธผิล ตามเป้าหมายขององคก์ารแลว้ ทมีงาน
ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของงานน้ี 
กจ็ะเสรจ็สิน้ภารกจิ 
 4. การดาํเนินการ ก่อนเสรจ็สิน้ การดาํเนินงาน ในครัง้น้ี 
 ทมีงานผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินการ ของการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองของงานน้ี จะดาํเนินการจดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนินการในครัง้น้ี โดยใชแ้นวคดิ
และวธิกีารเชงิบวกทีส่รา้งสรรค ์ดว้ยการยกยอ่งชมเชยทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไมม่กีารตาํหนิ
ผูห้น่ึงผูใ้ด มุง่ใหเ้กดิความรกัสมคัรสมานสามคัคขีองคนทัง้องคก์ารหรอืคนทัง้ชาต ิ ดว้ยการ
จารกึไวใ้นแผน่ดนิ คอื “รายงานสรปุผลการดาํเนินการ” ในครัง้น้ี วา่ ไดม้บุีคคลหรอืคณะ
บุคคล 2 ชุด มารว่มมอืรว่มใจกนั โดยใชป้ระโยชน์ของสว่นรวมคอืองคก์ารหรอืประเทศชาติ
เป็นเป้าหมายหลกั มาก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณคา่ยิง่ คอื การรว่มมอืรว่มใจกนั
ดาํเนินงานน้ีอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ ความมัน่คง และ ความยัง่ยนื 
ขององคก์ารและประเทศชาตขิอง “พวกเรา” ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป 
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 นอกจากน้ี ทมีงานผูร้บัผดิชอบฯ จะดาํเนินการจดัทาํรายงานสรปุเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หลาย และ ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานในครัง้น้ี แลว้นําเสนอผูบ้รหิารสงูสดุของ
องคก์ารหรอืประเทศชาต ิกจ็ะถอืวา่เป็นการเสรจ็สิน้ภารกจิอยา่งสมบรูณ์ 
 

 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกัน้ี สามารถนํามา ใชไ้ดใ้น
ทุกๆกรณีของการทาํงาน ไมว่า่จะเป็นการทาํงานเพยีง 1 ครัง้ ซึง่อาจจะใชเ้วลาเพยีงไมก่ี่
วนิาท ีหรอืการทาํงาน 1 วนั หรอืการทาํงาน 1 เดอืน หรอืการทาํงาน 1 ปี หรอืการทาํงาน 1 
โครงการ หรอืการบรหิารงานทัง้หน่วยงาน/องคก์าร ไปจนถงึการบรหิารงานทัง้ประเทศใน
บทบาทของผูบ้รหิารสงูสดุ กจิกรรมหลกัทัง้ 8 กจิกรรมน้ี จะก่อใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพ สงูสดุ ตามทรพัยากรและเวลาทีม่อียูแ่ละไดใ้ชไ้ป จงึขอเชญิชวนพวกเรา
ทุกๆคน นําสิง่ทีเ่ป็นหลกัการบรหิารน้ี ไปทดลองใชใ้นการดาํเนินชวีติ ทัง้ดา้นชวีติสว่นตวั
และชวีติการทาํงาน ผูเ้ขยีนมัน่ใจวา่พวกเราจะประสบความสาํเรจ็อยา่งน่าภาคภมูใิจ ดงันัน้ 
Principle of Managing น้ี สามารถถอืไดว้า่ เป็นหลกัวชิา (Principle) จรงิ เพราะสิง่ทีเ่ป็น
หลกัวชิาหรอืแก่นของวชิานัน้ จะตอ้งสัน้ กะทดัรดั ชดัเจน แต่ตอ้งสามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สามารถนํามาประยกุตห์รอืใช ้ ในชวีติประจาํวนัของพวกเรา 
อยา่งไดผ้ลดยีิง่ ในทุกๆกรณี 
 

คาํถามท้ายบทท่ี 2 
 1. อธบิายหลกัการบรหิาร และ ยกตวัอยา่ง การนําหลกัการบรหิารใปใชใ้นการทาํงาน
ประจาํ ทีท่า่นทาํอยูใ่นชว่งปีทีผ่า่นมา พรอ้มทัง้วเิคราะหก์ารดาํเนินงาน และใหข้อ้เสนอแนะ 
ในการปรบัปรงุใหด้ยีิง่ๆขึน้ โดยระบุจุดเดน่-จุดดอ้ย ของสิง่ทีไ่ดด้าํเนินการไป อยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละชดัเจน 
 2. อธบิายหลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ และ แสดงตวัอยา่ง ผลการวเิคราะห์
สภาวการณ์ ของหน่วยงานทีท่า่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นและชดัเจน 
 3. อธบิายการกาํหนดกลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิาร พรอ้มยกตวัอยา่ง กลยทุธร์ะดบั
ปฏบิตักิาร ของหน่วยงาน/องคก์าร ทีท่า่นวเิคราะหแ์ลว้เหน็วา่ เป็นกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร 
ทีด่ ีสามารถนํามาเป็นแบบอยา่งใหก้บัตวัทา่นและวงการทีท่า่นปฏบิตังิานอยู ่ ในการนําไปใช้
ไดอ้ยา่งชดัเจนและสรา้งสรรค ์
 4. อธบิายตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานทางทฤษฎ ี และ คดัเลอืกตวัชีว้ดัทีจ่ะนํามาใชใ้น
การประเมนิผลการดาํเนินงาน ของหน่วยงานหรอืองคก์าร ทีท่า่นปฏบิตังิานอยูใ่นปจัจุบนั 
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มาใหค้รบถว้นทัง้ 5 ดา้น และ วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานทีใ่ชอ้ยูใ่น
ปจัจุบนั  
   5. อธบิายการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ และ แสดงตวัอยา่ง การนํา
สิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงาน “ในแต่ละวนั” ไปใชป้ระโยชน์ ของหน่วยงานทีท่า่นปฏบิตังิานอยู่
ในปจัจุบนั มาใหค้รบถว้นและชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 6. อธบิายการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูค่วามยัง่ยนื และ แสดงตวัอยา่ง 
การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร ทีท่า่นวเิคราะหแ์ลว้เหน็วา่ เป็น
แบบอยา่งทีด่ ี(Good Practice) ใหก้บัตวัทา่นและวงการ อยา่งชดัเจนและสรา้งสรรค ์ 
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บทท่ี  
3 

 
 

 

การประยกุตห์ลกัการบริหาร 
(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING) 

 

ความหมายของการประยกุต ์ 
 

เป้าหมายของการประยกุต ์ 
 

องคป์ระกอบของการประยกุต ์ 
 

ความสาํคญั ของการประยกุต ์ 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 ครัง้ 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 วนั 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 ปี 
 

คาํถามท้ายบทท่ี 3 
 

บทสรปุเรือ่งการบริหาร 
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บทท่ี 3 
การประยกุตห์ลกัการบริหาร 

(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING) 
 
 

ความหมายของการประยกุต ์
 การประยกุต ์ (Apply) หมายถงี การนํา “บางสิง่” มาใชป้ระโยชน์ โดยปรบัใชอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาวะทีเ่ฉพาะเจาะจง “บางสิง่” ทีนํ่ามานัน้ อาจเป็นทฤษฎ ี หลกัการ แนวคดิ 
หรอื ความรู ้ เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง และนํามาใชป้ระโยชน์ในภาคปฏบิตั ิ โดยปรบัใหเ้ขา้
กบับรบิท และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่ อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี “บางสิง่” นัน้ อาจเป็น
วตัถุ/สิง่ของ ทีนํ่ามาใชน้อกเหนือบทบาทหน้าทีเ่ดมิ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิทใหม ่ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของ “ประยกุต”์ วา่ เป็น “การนํา
ความรูใ้นวทิยาการต่างๆ มาปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เชน่ วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์คอื การนํา
ความรูใ้นวชิาการต่างๆ ของวทิยาศาสตร ์มาใชป้ระโยชน์ในภาคปฏบิตั ิในดา้นต่างๆ รวมทัง้
การนํามาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั ฯลฯ 
 เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ ์ไดก้ลา่วถงึการประยกุต ์ใน “การคดิเชงิประยกุต”์ ไวด้งัน้ี  
 1. การประยกุต ์เป็นการนํา “ภาคทฤษฎ”ี สู ่“การปฏบิตั”ิ  
 2. การประยกุต ์เป็นการนํา “ความรูส้าขาหน่ึง” มาปรบัใชก้บั “อกีสาขาหน่ึง”  
 3. การประยกุต ์เป็น “การปรบัใช”้ มใิช ่“การลอกเลยีน”  
 4. การประยกุต ์นํา “บางสว่น” ของ “บางสิง่” มาใช ้ 
 5. การประยกุตเ์ป็นการนําสิง่หน่ึงมาปรบัใชใ้น“บทบาทหน้าทีใ่หม”่เพือ่“เป้าหมายใหม”่ 
 การประยกุต ์เป็นการนํา “ภาคทฤษฎ”ี สู ่“การปฏบิตั”ิ หมายความวา่ การประยกุตเ์ป็น
การนําทฤษฎ ี หลกัการ กฎเกณฑ ์ แนวคดิ เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ไปปรบัใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ในภาคปฏบิตั ิ โดยเฉพาะในศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ มกัมกีารประยกุตท์ฤษฎสีู่
ภาคปฏบิตั ิเพือ่ประโยชน์ในการนําไปใชจ้รงิ ในการแกป้ญัหา อยา่งเป็นรปูธรรม 
 การประยกุต ์ เป็น “การปรบัใช”้ มใิช ่ “การลอกเลยีน” หมายความวา่ การประยกุตเ์ป็น
การนําสิง่หน่ึงหรอืแนวคดิหน่ึง มาปรบัใชเ้พือ่ตอบสนองวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง การประยกุตจ์งึแตกต่างจากการลอกเลยีน เพราะการลอกเลยีนนัน้ เป็นการ
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นําสิง่ทีอ่ยูใ่นบรบิทหน่ึงมาใชใ้นอกีบรบิทหน่ึง ทัง้หลกัการ วธิกีาร และรปูแบบ โดยไม่
คาํนึงถงึความเหมาะสมในบรบิททีแ่ตกต่างกนั แต่การประยกุต ์ เป็นการนําเพยีง “บางสิง่” 
จากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ การนํามาใชจ้ะอยูบ่นพืน้ฐานความเขา้ใจถงึความแตกต่างกนัใน
บรบิท สถานที ่เวลา และ องคป์ระกอบอืน่ๆ 
 จากทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Bloom (Bloom's Taxonomy) ไดแ้บ่งการเรยีนรูเ้ป็น 6 
ระดบั เรยีงลาํดบัจากระดบัลา่งสดุ คอื  
 1. ระดบัความจาํ (Knowledge) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยการจาํได ้คอื “ระบุ” ได ้เชน่ 
สามารถระบุความหมายของหลกัการบรหิาร (Principle of Managing) ได ้
 2. ระดบัความเขา้ใจ (Comprehend) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยการ “อธบิาย” ได ้เช่น 
สามารถอธบิาย การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เพือ่ประเมนิภาวะคุกคาม 
(Threats) และ โอกาส (Opportunities) ทีจ่ะมผีลต่อองคก์าร ดว้ยหลกัทีเ่รยีกกนัวา่ 
PESTELI Analysis ได ้
 3. ระดบัการประยกุต ์(Application) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยการ “นําไปใช”้ ได ้เชน่ 
สามารถนําหลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) นําไปใชก้าร
วางแผนพฒันาหน่วยงานทีต่นปฏบิตังิานอยูไ่ด ้ 
 4. ระดบัการวเิคราะห ์ (Analysis) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยการแยกแยะสว่นประกอบ
ได ้ แสดงทีม่าทีไ่ปของสิง่นัน้ได ้ และ ตรวจสอบกลบัไปมาได ้ เชน่ สามารถแยกแยะ
สว่นประกอบของปญัหา (Problem) ได ้ แสดงทีม่าทีไ่ปของปญัหานัน้ได ้ และ ตรวจสอบ
กลบัไปหาสาเหตุของปญัหาได ้
 5. ระดบัการสงัเคราะห ์(Synthesis) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยความสามารถในการนํา
ความรูต่้างๆ มาประกอบกนัเป็นสิง่ใหมท่ีแ่ตกต่างจากของเดมิทีม่อียูแ่ลว้ได ้ เชน่ สามารถนํา
ความรูต่้างๆ มาประมวลและประกอบกนัขึน้เป็น “รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ (New 
Working Model)” ทีด่ ี มปีระสทิธภิาพสงู กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูม้ารบับรกิาร มากกวา่รปู
แบบเดมิทีม่อียูไ่ด ้
 6. ระดบัการประเมนิคา่ (Evaluation) แสดงความรูท้ีเ่กดิขึน้ ดว้ยความสามารถในการ
วดัตวัสิง่นัน้ได ้ และสามารถตดัสนิไดว้า่อะไรถกูหรอืผดิ มากน้อยเพยีงใด หรอื มี
คุณลกัษณะ/คุณความด/ีคุณคา่ ในระดบัใด โดยมอีงคป์ระกอบในการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของ
เหตุผลและเกณฑก์ารวดั ทีแ่น่ชดั เป็นมาตรฐาน เชน่ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ และ ความ
คุม้คา่ ของการดาํเนินงานดแูลผูเ้ป็นโรคไตวายเรือ้รงั (Chronic Renal Failure) ในชุมชนได ้
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 ในการเรยีนการสอน (Learning) การประยกุตค์วามรูข้องผูเ้รยีนนัน้ หมายถงี การนํา
ความรูท้ ัง้หลายทีผู่เ้รยีนไดร้บั ทัง้จากในหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน การอ่านหนงัสอื/ตาํรา ฯลฯ 
ไปใชใ้นบรบิทหรอืสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ถา้เป็นในการสอบของแต่ละวชิาหรอื
แต่ละหลกัสตูร/สาขาวชิา ในดา้นการประยกุต ์ จะหมายถงึ แนวทางและวธิกีารทีผู่เ้รยีนจะ
นําไปใชห้รอืนําไปดาํเนินการ “ในอนาคต” 
 ในการทาํงาน (Working) การประยกุต ์ หมายถงี การนํา “บางสิง่” ของความรูใ้น
วทิยาการต่างๆ ทัง้แนวคดิหลกั หลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ของวทิยาการเหลา่นัน้ มาใช้
ประโยชน์ในภาคปฏบิตัขิองการ “ทาํ” งาน ในแต่ละดา้น แต่ละชนิด แต่ละกจิกรรม โดยปรบั
ใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะทีเ่ฉพาะเจาะจง เขา้กบับรบิทแวดลอ้มทีเ่ป็นอยูใ่นขณะทีท่าํงาน
นัน้ๆ อยา่งเหมาะสม กลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู  
 ดงันัน้ การประยกุตห์ลกัการบรหิาร จงึหมายถงี การนํา “บางสิง่” ขององคค์วามรูใ้น 
Principle of Managing ทีไ่ดก้ลา่วมาในบทที ่2 มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาคปฏบิตั ิของการ
ดาํเนินงาน ของ “งาน” หน่ึงงานใด 
 

เป้าหมาย (Goal) ของการประยกุต ์
  คอื การเกดิประโยชน์สงูสดุในภาคปฏบิตั ิ ของการดาํเนินงานหน่ึงงานใด อยา่ง
เหมาะสมกบับรบิท สภาวะแวดลอ้ม และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่ป็นอยู ่ ทีเ่ฉพาะเจาะจงในขณะ
ดาํเนินการ อยา่งกลมกลนื และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 

องคป์ระกอบ (Composition) ของการประยกุต ์
 1. องคป์ระกอบหลกัของการประยกุต ์ไดแ้ก่ 
  1.1 งานทีจ่ะดาํเนินการ พรอ้มกาํหนดเวลา 
  1.2 เป้าหมายของงานทีจ่ะดาํเนินการ  
  1.3 ความรูใ้นวทิยาการหลกัของงานทีจ่ะดาํเนินการ 
  1.4 ความรูใ้นวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีจ่ะดาํเนินการ 
  1.5 ความรูใ้นบรบิท สภาวะแวดลอ้ม และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่ป็นอยูใ่นขณะดาํเนินการ 
  1.6 ความสามารถและความชาํนาญของผูป้ฏบิตั ิ ในการประยกุตค์วามรูต่้างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง สูก่ารปฏบิตัใินแต่ละบรบิท ในแต่ละสภาวะแวดลอ้ม และในแต่ละสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง ที่
เป็นอยู ่ในขณะดาํเนินการ อยา่งสรา้งสรรค ์
  1.7 ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุต ์
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 2. องคป์ระกอบเสรมิของการประยกุต ์ไดแ้ก่  
  2.1 ทรพัยากรเสรมิ  
  2.2 สิง่อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน  
  2.3 สภาวะแวดลอ้ม ทีส่ง่เสรมิ สนบัสนุน และเอือ้อาํนวย ในขณะดาํเนินการ 
  2.4 สิง่อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทีส่ง่เสรมิ สนบัสนุน และเอือ้อาํนวย ต่อการดาํเนินงาน ทัง้
ทางตรง และ ทางออ้ม 
 

ความสาํคญัของการประยกุต ์ 
 จาํแนกความสาํคญั เป็น 4 ระดบั คอื 

 1. ระดบังาน การประยกุตเ์ป็นการชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์มากขึน้ในภาคปฏบิตัขิองการดาํเนินงานนัน้ ทาํใหผู้ป้ฏบิตัแิละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม
ภาคภมูใิจในผลการดาํเนินงานทีต่นเองมสีว่นชว่ยใหเ้กดิขึน้ เพราะการประยกุตน์ัน้เปรยีบ 
เสมอืน “ศลิปะ”หรอืเคลด็ลบั ในการดาํเนินงาน จงึนําไปสูค่วามรกัและความผกูพนัในงาน  
 2. ระดบัหน่วยงาน/องคก์าร จากการทีก่ารประยกุต ์ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของการ
ดาํเนินงานในแต่ละงาน จงึก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน/องคก์าร นําไปสูก่าร
พฒันาหน่วยงาน/องคก์าร สูค่วามเป็นเลศิ ตามแนวคดิของ 7S ของ McKinsey ทีร่ะบุวา่ 
หน่วยงาน/องคก์าร ทีจ่ะเป็นเลศิ (Excellent Organization) ได ้ จะประกอบดว้ยปจัจยั/
ลกัษณะ 7 อยา่ง ทีม่าสมัพนัธก์นัเป็นหน่ึงเดยีว ไดแ้ก่ Structure คอื โครงสรา้งขององคก์าร; 
Staffs คอื ลกัษณะ จาํนวน และ ศกัยภาพของบุคลากรทัง้หลายขององคก์าร; Style คอื 
สไตลแ์ละ/หรอืรปูแบบ การทาํงานขององคก์าร แสดงออกโดยสไตลก์ารบรหิารของผูนํ้าสงูสดุ
ขององคก์าร; Skills คอื ความสามารถและทกัษะเดน่ขององคก์าร; Systems คอื ระบบงาน
ขององคก์าร; Strategies คอื กลยทุธข์ององคก์าร ในทุกๆระดบั; และ Share value คอื 
คา่นิยมรว่มขององคก์าร ดงัภาพที ่13 
  ในการพฒันาแต่ละปจัจยั/ลกัษณะ ของ 7S of McKinsey นัน้ จาํเป็นตอ้งใชก้าร
ประยกุตท์ัง้สิน้ และ เป็นการประยกุตแ์บบบรูณาการและผสมผสานกนั ดว้ยระยะเวลาที่
ยาวนานหลายปีตดิต่อกนั 
 3. ระดบัพืน้ที ่คอื การประยกุตน์ัน้ เป็นสิง่จาํเป็นของการดาํเนินงานในพืน้ทีข่องแต่ละ
งาน เน่ืองจากเป็นการนํา “ทฤษฎ”ี สู ่ “การปฏบิตั”ิ ทัง้ในแต่ละทฤษฎ ีและ ในการใชห้ลายๆ
ทฤษฎมีาผสมผสานกนั ในการดาํเนินงานในพืน้ที ่ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมในแต่ละ
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บรบิททีแ่ตกต่างกนั ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นรปูธรรม จงึเป็น
สิง่ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กดิประโยชน์ยิง่ๆ ขึน้  
 

The  McKinsey  7-S  Framework

Structure

Strategy Systems

Shared Value

Skill

Staffs

Style

 
ภาพท่ี 13 แนวคดิ 7S of McKinsey ขององคก์าร สูค่วามเป็นเลศิ 

 
 

 4. ระดบัประเทศ/โลก คอื การประยกุตน์ัน้ เป็นสิง่จาํเป็นของการดาํเนินงานในทุก
ระดบั และเป็น “ศลิปะ” ของแต่ละประเทศ ทีน่่าเรยีนรูแ้ละนํามาแบ่งปนักนั ตามแนวคดิ 
ทฤษฎ ี หลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ของการจดัการความรู ้ (Knowledge Management: 
KM) ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีุณคา่ยิง่ต่อมวลหมูม่นุษยชาต ิ เพราะคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิของวชิาการใดนัน้ 
อยูท่ีก่ารประยกุตส์ูก่ารปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนทัง้โลก อยา่งกวา้งขวาง และ
เสมอภาคกนั  
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 ครัง้ 
  ในการทาํงานหน่ึงงานใด 1 ครัง้ สามารถนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิง่ทีต่อ้งการจะทาํ ดงัน้ี 
  1.1 ระบุงานทีจ่ะทาํ ใหช้ดัเจน เชน่ การพมิพห์นงัสอื 1 ฉบบั; การอาบน้ํา 1 ครัง้; 
การกนิน้ํา 1 แกว้; การตรวจผูป้ว่ย 1 คน; การจา่ยยา 1 ใบสัง่ยา; การทาํแผล 1 ครัง้; การ
เยีย่มบา้นกลุม่เป้าหมาย 1 ครัง้; การผา่ตดั 1 ครัง้; การสอน 1 ครัง้ ฯลฯ เป็นตน้ 
  1.2 กาํหนดเป้าหมายของการทาํงานทีจ่ะวเิคราะหส์ภาวการณ์นัน้ ใหแ้น่นอน พรอ้ม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ทีช่ดัเจน สามารถวดัไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก ในบรบิททีเ่ป็นจรงิของพืน้ที ่ ที่
ดาํเนินการ 
  1.3 กาํหนดชว่งเวลาของการ “ทาํ” งานใหแ้น่นอน ตัง้แต่จุดเริม่ตน้จนถงึจุดสิน้สดุ เชน่ 
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   1.3.1  การพมิพห์นงัสอื 1 ฉบบั ตัง้แต่ไดร้บัคาํสัง่ใหพ้มิพห์นงัสอื จนถงึ การ
นําเสนอหนงัสอืทีพ่มิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ต่อผูส้ ัง่พมิพ ์
   1.3.2  การตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก 1 คน ตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มาถงึหอ้งตรวจ จนถงึ 
ผูป้ว่ยออกจากหอ้งตรวจ 
   1.3.3  การเยีย่มบา้นผูป้ว่ยเบาหวาน 1 ครัง้ ตัง้แต่การเตรยีมออกเดนิทางในวนัที่
เยีย่มบา้น จนถงึ 1 ชัว่โมง หลงัเดนิทางกลบัถงึสถานทีท่าํงาน 
  1.4 กาํหนดกจิกรรมยอ่ยของการทาํงาน ตัง้แต่เริม่ตน้ จนสิน้สดุ การดาํเนินงาน 
  1.5 กาํหนดทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการทาํกจิกรรมยอ่ยทัง้หลาย ทุกกจิกรรม 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มกาํหนดแนวทางการป้องกนัและ
แกไ้ข ไวอ้ยา่งพรอ้มมลู 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 4 แผน คอื 
  2.1 แผนในการใหไ้ดม้าซึง่แผนงานอกี 3 แผน 
  2.2 แผนจดัหาทรพัยากร ทีต่อ้งใชใ้นการทาํงาน 
  2.3 แผนปฏบิตักิาร ในการทาํงาน 
  2.4 แผนเตรยีมการ ในการเริม่ตน้ดาํเนินงาน 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ทีว่างไว ้
  3.1 การดาํเนินงาน ตามทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละแผน 
  3.2 การปรบัปรงุแกไ้ข ขณะดาํเนินการตามแผน ในแต่ละแผน 
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆ ขณะดาํเนินการ และ เมือ่
เสรจ็สิน้การดาํเนินงาน อยา่งครบถว้นทัง้ 5 ดา้น ตามเป้าหมายของการทาํงานทีก่าํหนดไว ้
ในแต่ละครัง้ทีด่าํเนินงานตามแผน ในแต่ละแผน 
 5. การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานในแต่ละครัง้ ไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่ง
รวดเรว็ เหมาะสม ต่อเน่ือง ตลอดเวลา และ คุม้คา่ 
 6. การตดิตาม การควบคมุ และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานทัง้หลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรืน่ และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทัง้หลาย 
สามารถเชือ่มต่อถงึกนั อยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็ ครบถว้น และถกูตอ้ง ตลอดเวลา 
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 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูก่ารทาํงานน้ี ในครัง้ต่อไป และ การ
เชือ่มต่อไปยงังานอื่น อยา่งไรร้อยต่อ 
 ตวัอย่าง การประยกุตห์ลกัการบริหารในการตรวจผูป่้วย 1 คน 
 การนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ในการตรวจผูป้ว่ย 1 คน ทาํดงัน้ี 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของการตรวจผูป้ว่ย 1 คน 
  1.1 งานทีจ่ะทาํ คอื การตรวจผูป้ว่ย 1 คน ทีห่อ้งตรวจผูป้ว่ยนอก หมายเลข 2 
โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อ.เสาไห ้จ.สระบุร ีในชว่งเชา้ของวนัทาํการ  
  1.2 เป้าหมายของงานตรวจผูป้ว่ย คอื ผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจอยา่งมคีุณภาพ โดยมี
ตวัชีว้ดัผลการตรวจผูป้ว่ยแต่ละคน ดงัน้ี 
   1.2.1  ปรมิาณผูป้ว่ยทีต่รวจต่อ 1,000 วนิาท ีทีแ่พทยข์ึน้ปฏบิตังิาน 
   1.2.2  ความครบถว้นของการตรวจ ตาม WI ของโรงพยาบาลเสาไหฯ้ 
   1.2.3  ความครบถว้นของการบนัทกึผลการตรวจผูป้ว่ย ตามCPGของรพ.เสาไหฯ้ 
   1.2.4  เวลาทีใ่ชใ้นการตรวจผูป้ว่ย วดัเป็นวนิาท ี
   1.2.5  แรงงานแพทย ์พยาบาล และ เจา้หน้าที ่ทีใ่ชใ้นการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.6  ความพงึพอใจของแพทย ์ต่อการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.7  ความพงึพอใจของพยาบาล ต่อการใหบ้รกิารตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.8  ความพงึพอใจของเจา้หน้าที ่ต่อการใหบ้รกิารตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.9  ความพงึพอใจของผูป้ว่ย ต่อการตรวจทีไ่ดร้บั  
   1.2.10 ตน้ทุน ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.11 ผลได ้ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.12 กาํไร ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.13 ประสทิธภิาพ ของการตรวจผูป้ว่ย 
   1.2.14 ความคุม้คา่ ของการตรวจผูป้ว่ย 
  1.3 จุดเริม่ตน้ของการตรวจผูป้ว่ย คอื เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บัการเรยีกชือ่ทีห่น้าหอ้งตรวจ 
จนถงึจุดสิน้สดุ เมือ่ผูป้ว่ยออกจากประตหูอ้งตรวจ 
  1.4 กจิกรรมยอ่ยของการตรวจผูป้ว่ย ตัง้แต่การเริม่ตน้จนถงึสิน้สดุ คอื 
   1.4.1  การตอ้นรบัผูป้ว่ยและญาตทิีพ่าผูป้ว่ยมาตรวจ ใหเ้กดิความประทบัใจ 
ตัง้แต่แรกพบ 
   1.4.2  การซกัประวตัผิูป้ว่ยทีต่รวจ 
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   1.4.3  การตรวจรา่งกายผูป้ว่ย 
   1.4.4  การสง่ตรวจเพิม่เตมิเพือ่การวนิิจฉยัโรคผูป้ว่ย 
   1.4.5  การสัง่การรกัษาผูป้ว่ย 
   1.4.6  การใหค้าํแนะนําผูป้ว่ย และ การนดัหมายผูป้ว่ยมาตรวจครัง้ต่อไป 
   1.4.7  การใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามขอ้สงสยั จนเขา้ใจแจม่แจง้ ก่อนเสรจ็สิน้บรกิาร 
   1.4.8  การใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ย ออกจากหอ้งตรวจ อยา่งประทบัใจ 
  1.5 กาํหนดทรพัยากร (Man, Money, Material, Method, Minute) ทีต่อ้งใชใ้นการ
ทาํกจิกรรมยอ่ยทัง้หลาย ทุกกจิกรรม 
   1.5.1  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการตอ้นรบัผูป้ว่ยและญาตทิีพ่าผูป้ว่ยมาตรวจ ใหเ้กดิ
ความประทบัใจ ตัง้แต่แรกพบ 
   1.5.2  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตัผิูป้ว่ยทีต่รวจ 
   1.5.3  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการตรวจรา่งกายผูป้ว่ย 
   1.5.4  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการสง่ตรวจเพิม่เตมิเพือ่การวนิิจฉยัโรคผูป้ว่ย 
   1.5.5  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการสัง่การรกัษาผูป้ว่ย 
   1.5.6  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการใหค้าํแนะนําผูป้ว่ย และ การนดัหมายผูป้ว่ยมา
ตรวจครัง้ต่อไป 
   1.5.7  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามขอ้สงสยั จนเขา้ใจแจม่แจง้ 
ก่อนเสรจ็สิน้บรกิาร 
   1.5.8  ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ย ออกจากหอ้งตรวจ อยา่ง
ประทบัใจ เชน่ ในการใหบ้รกิารสง่ผูป้ว่ยจนขึน้รถอยา่งปลอดภยั 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มกาํหนดแนวทางการป้องกนัและ
การแกไ้ข ทีช่ดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิในสถานการณ์ต่างๆ 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย ใน 4 แผน คอื 
  2.1 แผนในการใหไ้ดม้าซึง่แผนงานอกี 3 แผน อยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง และ ครบถว้น  
  2.2 แผนจดัหาทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการตรวจผูป้ว่ย อยา่งถกูตอ้ง ถกูใจ ครบถว้น 
และทนัเวลา ทัง้กาละ เทศะ บุคคล และ สถานที ่
  2.3 แผนปฏบิตักิารในการตรวจผูป้ว่ย ซึง่พฒันาเป็นขอ้แนะนําในการตรวจผูป้ว่ย 
(Work Instruction: WI) หรอื คูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Manual) ตรวจผูป้ว่ย ของ
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ผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้ผูต้รวจผูป้ว่ย ผูช้ว่ยในการตรวจผูป้ว่ย และ ผูส้นบัสนุนการตรวจผูป้ว่ย ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยไมยุ่ง่ยาก 
  2.4 แผนปฏบิตักิาร ในการเตรยีมการของการเริม่ตน้ดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยในครัง้น้ี 
ตัง้แต่ ไดร้บัคาํสัง่ใหเ้ริม่ตน้ดาํเนินงาน หรอืใกลถ้งึกาํหนดเริม่ตน้ตรวจผูป้ว่ย จนถงึ การนํา
ผลทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานเตรยีมการและดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย มาจนกระทัง่ มกีารเริม่ตน้
ดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยอยา่งราบรืน่และประทบัใจ 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) การดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยทีว่างไว ้
  3.1 การดาํเนินงาน ตามทีก่าํหนดไวใ้นแผน 
  3.2 การปรบัปรงุแกไ้ขขณะดาํเนินการ  
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆขณะดาํเนินการ และ เมือ่
เสรจ็สิน้การดาํเนินงาน อยา่งครบถว้นทัง้ 5 ดา้น ตามเป้าหมายของการดาํเนินงานตรวจ
ผูป้ว่ย ทีก่าํหนดไว ้
 5. การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยแต่ละกจิกรรมยอ่ย ไปใชป้ระโยชน์ 
(Utilizing) ในการปรบัปรงุการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ยในกจิกรรมยอ่ย ต่อๆมา อยา่งรวดเรว็ 
เหมาะสม ต่อเน่ือง ตลอดเวลา และ คุม้คา่ 
 6. การตดิตาม การควบคมุ และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานกจิกรรมยอ่ยทัง้หลาย ในการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย ให้
สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรืน่ และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานตรวจ
ผูป้ว่ยทัง้หลาย สามารถเชือ่มต่อถงึกนั อยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็ ครบถว้น และถกูตอ้ง ตลอดเวลา 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูก่ารตรวจผูป้ว่ยเชน่น้ี ในครัง้ต่อไป 
และ การเชือ่มต่อไปยงังานอื่นทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินงานตรวจผูป้ว่ย และ ที่
เกีย่วขอ้งโดยออ้ม 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 วนั 
 ในการทาํงาน 1 วนันัน้ ประกอบดว้ยการทาํงานหลายงาน จาํแนกเป็น การทาํงานวนั
ละ 1 เวรหรอื 1 กะ และ การทาํงานวนัละมากกวา่ 1 เวร/กะ เชน่ ยามหรอืหน่วยรกัษาความ
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ปลอดภยั อาจทาํงานวนัละ 2 เวร คอื เวรกลางวนัและเวรกลางคนื; พยาบาลในโรงพยาบาล
ทาํงานวนัละ 3 เวร คอื เวรเชา้ เวรบ่าย และ เวรดกึ เวรละ 8 ชัว่โมง เพือ่การดแูลผูป้ว่ย
ตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั เป็นตน้ 
 การทาํงาน 1 วนั สามารถนําหลกัการบรหิารมาประยกุต ์ไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทาํงาน ในวนันัน้ ไดแ้ก่ 
  1.1 การระบุงานทีจ่ะทาํ ใหช้ดัเจน ทัง้งานในภาพรวมทัง้วนั และ งานยอ่ยๆ
ทัง้หลาย ทีต่อ้งทาํในวนันัน้ เชน่  
   1.1.1  งานการใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1 วนั ประกอบดว้ย
งานยอ่ยๆ ของ 11 หน่วยงาน คอื ฝา่ยปกครอง ฝา่ยโยธา ฝา่ยรายได ้ฝา่ยการศกึษา ฝา่ย
สาธารณสขุ ฝา่ยทะเบยีน ฝา่ยการคลงั ฝา่ยเทศกจิ ฝา่ยสิง่แวดลอ้มและสวนสาธารณะ ฝา่ย
รกัษาความสะอาด และ ฝา่ยพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  
   1.1.2  งานการใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งภาคเอกชน 1 วนั 
ประกอบดว้ยงานยอ่ยๆ 9 งาน อาทเิชน่ งานประชาสมัพนัธแ์ละตอ้นรบั งานการตลาด งาน
ใหค้าํปรกึษา งานออกแบบก่อสรา้ง งานกฎหมายและสญัญา งานควบคุมการกอ่สรา้ง งาน
การเงนิการบญัช ีงานตดิตามหน้ี งานสนบัสนุนและสวสัดกิาร  
   1.1.3  งานการดแูลผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั ประกอบดว้ยงาน
ยอ่ยๆ 15 งาน คอื งานบรกิารตรวจผูป้ว่ย งานบรกิารรกัษาผูป้ว่ย งานบรกิารชว่ยชวีติผูป้ว่ย 
งานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ย งานบรกิารอาหารผูป้ว่ย งานบรกิารดา้นจติใจผูป้ว่ย งานตดิตาม
การรกัษาผูป้ว่ย งานบรกิารวนิิจฉยัผลการรกัษาผูป้ว่ย งานเฝ้าระวงัและป้องกนัความเสิย่ง
ของผูป้ว่ย งานใหค้วามรูแ้ละฝึกหดัการปฏบิตัตินแก่ผูป้ว่ยและญาต ิงานจาํหน่ายผูป้ว่ย งาน
ธุรการหอผูป้ว่ย งานสนบัสนุนทรพัยากรหอผูป้ว่ย งานพฒันาคุณภาพบรกิารผูป้ว่ย และ 
งานบรหิารจดัการหอผูป้ว่ย 
  1.2 กาํหนดเป้าหมายของการทาํงานใหแ้น่นอนพรอ้มตวัชีว้ดัเป้าหมายทีช่ดัเจน เชน่ 
   1.2.1  งานการใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1 วนั เป้าหมาย
ของการทาํงาน คอื ใหป้ระชาชนผูม้ารบับรกิารพงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จาก
คะแนนเตม็ 10 โดยไมม่คีวามผดิพลาดทีเ่สยีหายรนุแรงต่อผูร้บับรกิารและหน่วยงาน ไมม่ี
เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเจา้หน้าที ่โดยใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณ และ 
ขอ้มลูเชงิคณุภาพ จากเครือ่งมอืวดั และ วธิกีารวดั ทีน่่าเชือ่ถอื 
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   1.2.2  งานการใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งภาคเอกชน 1 วนั 
เป้าหมายของการทาํงาน คอื ใหล้กูคา้พงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จากคะแนนเตม็ 
10 โดยไมม่คีวามผดิพลาดทีเ่สยีหายรนุแรงต่อผูร้บับรกิารและหน่วยงาน ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของพนกังาน ทีไ่ดร้บัการใหค้วามเป็นธรรมแลว้ โดยใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณ 
และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากเครือ่งมอืวดั และ วธิกีารวดั ทีน่่าเชือ่ถอื 
   1.2.3  งานการดแูลผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั เป้าหมายของการ
ทาํงาน คอื ใหผู้ป้ว่ยพงึพอใจในระดบัคะแนนไมน้่อยกวา่ 8 จากคะแนนเตม็ 10 โดยไมม่ี
ความผดิพลาดทีเ่สยีหายรนุแรงต่อผูป้ว่ยและโรงพยาบาล ตามมาตรฐานวชิาชพี ไมม่เีรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมของเจา้หน้าที ่ ทีไ่ดร้บัการใหค้วามเป็นธรรมแลว้ โดยใชข้อ้มลู
เชงิปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากเครือ่งมอืวดั และ วธิกีารวดั ทีน่่าเชือ่ถอื โดยให้
ผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
  1.3 กาํหนดชว่งเวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานใหแ้น่นอน ตัง้แต่จุดเริม่ตน้จนถงึ
จุดสิน้สดุ ทัง้กจิกรรม สถานที ่และ เวลา อาทเิชน่ 
   1.3.1  การใหบ้รกิารประชาชนของสาํนกังานเขตใน กทม. 1วนั ตัง้แต่ เวลา 08.15 
น คอื ก่อนเริม่เปิดใหบ้รกิาร 15 นาท ีจนถงึ หลงัปิดรบับรกิารเวลา 16.30 น แลว้ 15 นาท ี
   1.3.2  การดแูลผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 วนั ตัง้แต่ การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเริม่งานประจาํวนั เวลา 06.45 น จนถงึ เวลา 07.15 น ของวนัรุง่ขึน้ เมือ่
ผูป้ฏบิตังิานเวรดกึ สง่เวรใหผู้ป้ฏบิตังิานเวรเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ 
   1.3.3  การเรยีนหนงัสอื 1 วนั ตัง้แต่ การเตรยีมตวัเมือ่ตื่นนอนเวลา 05.00 น 
จนถงึ เขา้นอนเวลา 23.00 น  
   1.3.4  การบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร 1 วนั ตัง้แต่เวลา 06.00 น จนถงึ   เวลา 
06.00 น ของวนัรุง่ขึน้ 
    ฯลฯ 
  1.4 กาํหนดงานและกจิกรรมยอ่ยของการทาํงานใน1วนัน้ี ตัง้แต่เริม่ตน้ จนถงึสิน้สดุ 
  1.5 กาํหนดทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการทาํงาน และ ในการทาํกจิกรรมยอ่ยทัง้หลาย 
  1.6 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคท์ีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มกาํหนดแนวทางการป้องกนัและ 
การแกไ้ข ถา้ปญัหาอุปสรรคน์ัน้ เกดิขึน้ 
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 1 วนัน้ี ใน 4 กลุม่แผนงาน และ 
แผนปฏบิตักิารรวม คอื 
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  2.1 กลุม่แผนปฏบิตักิาร ในการใหไ้ดม้าซึง่แผนงานอกี 3 แผน 
  2.2 กลุม่แผนปฏบิตักิาร ในการจดัหาทรพัยากร (คน เงนิ ของ วธิกีาร) ทีต่อ้งใชใ้น
การทาํงาน 
   2.2.1  แผนจดัหาทรพัยากร ทีต่อ้งใชใ้นแต่ละงาน 
   2.2.2  แผนจดัหาทรพัยากรทีต่อ้งใช ้“รวม” ของทุกงาน ในวนันัน้ 
  2.3 กลุม่แผนปฏบิตักิาร ในการทาํงานของแต่ละงาน 
   2.3.1  แผนปฏบิตักิาร ในการทาํแต่ละกจิกรรมยอ่ย ของงานน้ี 
   2.3.2  แผนปฏบิตักิาร “รวม” ของการทาํงานน้ี ตัง้แต่การเริม่ตน้ของวนั จนถงึ 
สิน้สดุการทาํงานของวนัน้ี 
  2.4 กลุม่แผนเตรยีมการ ในการเริม่ตน้การดาํเนินงาน 
   2.4.1  แผนเตรยีมการ ในการเริม่ตน้ ของแต่ละงาน 
   2.4.2  แผนเตรยีมการ ในการเริม่ตน้การทาํงานในวนันัน้ 
  2.5 แผนปฏบิตักิาร “รวม” ของการทาํงาน ทุกงานในวนันัน้ ตัง้แต่เริม่ตน้ จนสิน้สดุ 
 3. การดาํเนินงานตามแผน (Implementing) ทีว่างไว ้
  3.1 การดาํเนินงาน ตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารรวม ของการทาํงานทุกงาน 
ในวนันัน้ 
  3.2 การปรบัปรงุแกไ้ขขณะดาํเนินการ และ ผลการแกไ้ขนัน้ๆ 
  3.3 การบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆ ขณะดาํเนินการ และ เมือ่
เสรจ็สิน้การดาํเนินงานอยา่งครบถว้นตามตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานทัง้ 5 ดา้น ตามเป้าหมาย
ของการทาํงานทีก่าํหนดไว ้ทัง้ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงานทัง้วนั ในวนันัน้ 
 5. การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม 
ต่อเน่ือง ตลอดเวลา และคุม้คา่ ทัง้ในแต่ละงาน ในภาพรวมของการทาํงานทัง้วนั ในวนันัน้ 
และ การเชือ่มต่อกบัการดาํเนินงานของวนัทีต่่อๆ มา อยา่งกวา้งขวาง และ คุม้คา่ ยิง่ๆขึน้ 
อยา่งต่อเน่ือง 
 6. การตดิตาม การควบคมุ และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานทัง้หลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรืน่ และ มปีระสทิธภิาพสงู 
ทัง้ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงานทัง้วนั 
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 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information System & 
Communication System Setting) ทีช่ดัเจน ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ทัง้หลาย สามารถเชือ่มต่อถงึกนั อยา่งทัว่ถงึ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง ครบถว้น และ ทนัเวลา 
ทัง้ในระหวา่งบุคคล และ ระหวา่งหน่วยงาน ทัง้ภายในหน่วยงาน ภายในองคก์าร และ 
ภายนอกหน่วยงาน/องคก์าร ทัง้ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทาํงาน ในวนันัน้ 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูก่ารทาํงานน้ี ในวนัต่อไป ทัง้ในแต่ละ
งาน และในภาพรวมของแต่ละวนั และ การเชือ่มต่อไปยงังานอื่น ทัง้ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน อยา่งราบรืน่ กลมกลนื ไรร้อยต่อ 
 

วิธีการประยกุตห์ลกัการบริหารในการทาํงาน 1 ปี 
 ในการทาํงาน 1 ปีนัน้ ประกอบดว้ยการทาํงานทีห่ลากหลาย ทัง้งานทีท่าํเป็นประจาํทุก
วนั งานทีท่าํเป็นประจาํในบางวนั งานทีท่าํเป็นประจาํทุกสปัดาห ์ งานทีท่าํเป็นประจาํในบาง
สปัดาห ์ งานทีท่าํเป็นประจาํทุกเดอืน งานทีท่าํเป็นประจาํในบางเดอืน งานทีท่าํเป็นประจาํ
ทุกปี และ งานทีท่าํเป็นบางครัง้หรอืบางโอกาส รวมทัง้งานอืน่ๆทีท่าํในกรณีเฉพาะหรอืกรณี
พเิศษในปีนัน้ และ งานทีท่าํต่อเน่ืองมาจากปีก่อนๆดว้ย จงึจาํแนกเป็น 8 กลุม่ ของการ
ทาํงาน คอื 
 1. กลุม่ของการทาํงานแต่ละงานหลายครัง้ ใชก้ารทาํงาน 1 ครัง้ เป็นพืน้ฐานของ “แต่
ละงาน” โดยจดัใหม้ใีนทุกงานทีท่าํใน 1 ปีนัน้ 
 2. กลุม่ของการทาํงานโครงการหน่ึงโครงการใด 1 โครงการ เป็นชุดของงานในแต่ละ
โครงการ โดยจดัใหม้ใีนทุกโครงการทีท่าํ จาํแนกเป็น 3 กลุ่มของโครงการ คอื 
  2.1 โครงการปกตทิีท่าํอยูเ่ป็นประจาํในแต่ละปี 
  2.2 โครงการเฉพาะกรณ ี
  2.3 โครงการเรง่ดว่น 
 3. กลุม่ของการทาํงาน เป็นเวร/กะ ใชก้ารทาํงาน 1 เวร/กะ เป็นพืน้ฐานของแต่ละเวร/
กะ โดยใชเ้วลาเป็นแกนหลกั ในแต่ละวนั 
 4. กลุม่ของการทาํงาน 1 วนั เป็นพืน้ฐานของแต่ละวนั 
 5. กลุม่ของการทาํงาน 1 สปัดาห ์เป็นพืน้ฐานของแต่ละสปัดาห ์
 6. กลุม่ของการทาํงาน 1 เดอืน เป็นพืน้ฐานของแต่ละเดอืน 
 7. กลุม่ของการทาํงาน 1 ไตรมาศ เป็นพืน้ฐานของแต่ละ 3 เดอืน 
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 8. กลุม่ของการทาํงาน 1 ปี เป็นผลรวมของการทาํงานทัง้ 365 หรอื 366 วนั ของปีนัน้  
 ดงันัน้ ในการประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงาน 1 ปี จะเป็นผลรวมของการ
ประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงานแต่ละครัง้ของแต่ละงาน; ในแต่ละวนั; ในแต่ละ
สปัดาห;์ ในแต่ละเดอืน; และ ในแต่ละไตรมาศ โดยดาํเนินการตามแนวทางการประยกุตแ์ละ
ตวัอยา่งทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้  
  ในการน้ี ขอเพิม่เตมิวธิกีาร ในการประยกุตห์ลกัการบรหิารในทางปฏบิตั ิดงัน้ี 
 1. การวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทาํงาน ของทัง้ปี ในปีนัน้ 
  1.1 ระบุงานทีจ่ะทาํ ใหช้ดัเจน เชน่ การใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานราชการ
ใน 1 ปี; การใหบ้รกิารลกูคา้ของหน่วยงาน/บรษิทั ภาคเอกชนหรอื NGO 1 ปี; การดแูล
ผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 ปี; การบรหิารหน่วยงาน/บรษิทั/องคก์าร 1 ปี; การ
ทาํงานสว่นตวัทีเ่ป็นเจา้ของกจิการเอง 1 ปี; การเรยีนหนงัสอื 1 ปี; การสอนนกัเรยีน/
นกัศกึษา 1 ปี ฯลฯ เป็นตน้ 
  1.2 กาํหนดเป้าหมายของการทาํงานทัง้ปีใหแ้น่นอน พรอ้มตวัชีว้ดัเป้าหมายทัง้ปี
นัน้ ทีช่ดัเจน 
  1.3 กาํหนดชว่งเวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานทัง้ปีใหแ้น่นอน ตัง้แต่จุดเริม่ตน้ 
จนถงึ จุดสิน้สดุ ทัง้กจิกรรม สถานที ่และ เวลา เชน่ 
   1.3.1  การใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานราชการ 1 ปี ตัง้แต่ เริม่เปิด
ใหบ้รกิารเวลา 08.30 น ของวนัที ่1 ตุลาคม ปีน้ี จนถงึ เวลา 08.30 น วนัที ่1 ตุลาคม ของปี
ต่อไป 
   1.3.2  การดแูลผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1 ปี ตัง้แต่เวลา 07.00 น ของ
วนัที ่1 ตุลาคม ปีน้ี จนถงึ เวลา 07.00 น วนัที ่1 ตุลาคม ของปีต่อไป 
   1.3.3  การเรยีนหนงัสอื 1 ปี ตัง้แต่เวลา 05.00 น ของวนัที ่ 1 พฤษภาคม ปีน้ี 
จนถงึ เวลา 05.00 น ของวนัที ่1 พฤษภาคม ของปีต่อไป 
   1.3.4  การบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร 1 ปี ตัง้แต่ เวลา 08.30 น ของวนัที ่ 1 
มนีาคม ปีน้ี จนถงึ เวลา 08.30 น วนัที ่1 มนีาคม ของปีต่อไป ฯลฯ 
  1.4 วเิคราะหก์ารดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา อยา่งน้อย 3 ปี ทัง้ดา้น 
Inputs, Processes, Outputs, และ Feedback ของงาน และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน
ทัง้หลาย ทีไ่ดท้าํมา โดยเน้นใน 1 ปีทีเ่พิง่ผา่นมา อยา่งละเอยีด 
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  1.5 วเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) ดา้นสภาวการณ์ ของงานและสิง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการทาํงานน้ี ในอนาคต โดยเน้นมากในชว่งเวลาทีจ่ะดาํเนินการต่อไปใน 1 ปีน้ี 
  1.6 วเิคราะหแ์ละกาํหนดงานและกจิกรรมยอ่ยของการทาํงาน ใน 365/366 วนัของ
ปีน้ี ตัง้แต่วนั-เวลาทีเ่ริม่ตน้ จนถงึ วนั-เวลาทีส่ ิน้สดุ 
  1.7 วเิคราะหแ์ละกาํหนดทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการทาํงานทัง้ปี และกจิกรรมยอ่ย
ทัง้หลาย ทัง้ลกัษณะ จาํนวน กาํหนดเวลาทีต่อ้งการ สถานทีท่ีจ่ะใช ้ทีแ่น่นอนและชดัเจน 
  1.8 วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ ในแต่ละงาน ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์
ในแต่ละเดอืน และ ในแต่ละไตรมาศ พรอ้มกาํหนดแนวทางการป้องกนั และ การแกไ้ข ที่
เหมาะสม รวดเรว็ และ มปีระสทิธภิาพ โดยใชค้วามรู ้ประสบการณ์ และ กรณีตวัอยา่ง ทัง้
ทางตรง ทางออ้ม ดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์
 2. การวางแผนงาน (Planning) การดาํเนินงาน ใน 1 ปีน้ี ใน 5 กลุม่แผนงาน คอื 
  2.1 กลุม่แผนปฏบิตักิารในการจดัหาทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการทาํงาน ตลอดทัง้ปี 
โดยนําขอ้มลูจากแผนจดัหาทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นแต่ละงาน ของแต่ละชว่งเวลา มาสรปุเป็น
แผนปฏบิตักิารรวม ทีเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในบรบิทของพืน้ทีด่าํเนินการใน 1 ปีน้ี ที่
สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจาํเป็น ทีไ่มยุ่ง่ยาก 
  2.2 กลุม่แผนปฏบิตักิารในการทาํงานแต่ละชว่งเวลา คอื แผนปฏบิตักิารในแต่ละวนั 
ในแต่ละสปัดาห ์ แต่ละเดอืน และในแต่ละไตรมาศ โดยนําแผนปฏบิตักิารสดุทา้ยของแต่ละ
ชว่งเวลา มาเป็นตน้รา่งของแต่ละแผนปฏบิตักิารในแต่ละชว่งเวลาของปีต่อไป แลว้สรปุเป็น
แผนปฏบิตักิารรวมตลอดทัง้ปี ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีด่าํเนินการ เน้นใหส้ามารถปรบัเปลีย่นได้
ตามความจาํเป็น ทีไ่มยุ่ง่ยากเชน่เดยีวกนั 
  2.3 กลุม่แผนเตรยีมการในการเริม่ตน้การดาํเนินงานของปีน้ี เน้นในวนัแรกและวนัที่
สอง ในสปัดาหแ์รก และ ในสปัดาหท์ีส่อง ดว้ยแนวคดิของ Good Start is half Done 
  2.4 กลุม่แผนเตรยีมการ ในการประเมนิผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาศ เพือ่นํา
ผลทีไ่ด ้ไปปรบัปรงุการดาํเนินงานในไตรมาศต่อไป  
  2.5 กลุม่แผนเตรยีมการในการประเมนิผลการดาํเนินงาน ในภาพรวมของการ
ทาํงานทัง้ปี เพือ่นําผลทีไ่ด ้ไปปรบัปรงุการดาํเนินงานในปีต่อไป  
 3. การดาํเนินงาน (Implementing) ตามแผนทีว่างไว ้อยา่งครบถว้น และ มปีระสทิธผิล
สงูสดุ ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน ทีก่าํหนดไว ้ โดยบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
แนวทาง “บนัทกึสรา้งสรรค”์ ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในหน้า 94 ดงัน้ี 
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  3.1 ขอ้มลูการดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน ตามทีไ่ดท้าํไป และ ทีไ่ดร้บั ตาม
ความเป็นจรงิ อยา่งครบถว้น 
  3.2 ขอ้มลูการปรบัปรงุแกไ้ขขณะดาํเนินการ และ ผลการแกไ้ขนัน้ๆ 
  3.3 ขอ้มลูทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ทัง้ขอ้มลูเชงิ
บวกทีส่ง่เสรมิหรอืก่อใหเ้กดิผลดต่ีอการดาํเนินงาน และ ขอ้มลูเชงิลบทีข่ดัขวางหรอื
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการดาํเนินงาน ตามแบบฟอรม์บนัทกึเหตุการณ์ทัง้ปี ดงัต่อไปน้ี 

บนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้อง ปี งป.................. 
 

วนัท่ี / เร่ือง / เหตกุารณ์ ผลต่อการดาํเนินงาน การดาํเนินการ / ผลการดาํเนินการ ข้อสงัเกต / ข้อคิด 
    
     
    
    

    

 

  ใหบ้นัทกึเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไวท้นัททีีเ่กดิขึน้ ในชอ่งแรก  ชอ่งที ่ และ ชอ่งที ่
 ตามสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ หลงัจากนัน้ ใหห้าเวลานําขึน้มาพจิารณา ทบทวน เพิม่เตมิใน
รายละเอยีด โดยบนัทกึลงชอ่งที ่ 
 4. การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) เป็นระยะๆขณะดาํเนินการ และ เมือ่
เสรจ็สิน้การดาํเนินงาน ในแต่ละชว่งเวลา อยา่งครบถว้นตามตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานทัง้ 5 
ดา้น (ปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน ความพงึพอใจของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร)์ ตามเป้าหมายของการทาํงานทีก่าํหนดไว ้ทัง้ในแต่ละวนั 
แต่ละสปัดาห ์แต่ละเดอืน แต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทาํงานทัง้ปี 
 5. การนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) อยา่งรวดเรว็ เหมาะสม 
ต่อเน่ือง ตลอดเวลา และคุม้คา่ ทัง้ในแต่ละครัง้ทีท่าํ ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์ ในแต่ละ
เดอืน ในแต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทาํงานทัง้ปี และ เชือ่มต่อกบัการดาํเนินงาน
ของปีทีผ่า่นๆมาและปีทีจ่ะดาํเนินงานต่อไป 
 6. การตดิตาม การควบคมุ และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and 
Coordinating) ใหก้ารดาํเนินงานทัง้หลาย สอดคลอ้งกนั อยา่งราบรืน่ และ มปีระสทิธภิาพสงู 
ทัง้ในแต่ละครัง้ทีท่าํ ในแต่ละวนั ในแต่ละสปัดาห ์ ในแต่ละเดอืน ในแต่ละไตรมาศ และ ใน
ภาพรวมของการทาํงานทัง้ปี อยา่งไรร้อยต่อ 
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 7. การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร และ ระบบการตดิต่อสือ่สาร (Information System & 
Communication System Setting) ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทัง้หลาย 
สามารถเชือ่มโยงและเชือ่มต่อถงึกนั อยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็ ครบถว้น ถกูตอ้ง และ ทนัเวลา ทัง้
ในแต่ละงาน แต่ละวนั แต่ละสปัดาห ์และ แต่ละเดอืน ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 8. การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuing) สูก่ารดาํเนินงานในครัง้ต่อไป ทัง้ในแต่
ละวนั แต่ละสปัดาห ์ แต่ละเดอืน แต่ละไตรมาศ และ เชือ่มต่อไปยงัการดาํเนินงานของปี
ต่อไป รวมทัง้การเชือ่มต่อไปยงังานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภายในงาน ภายในหน่วยงาน และ 
ภายนอกหน่วยงาน อยา่งราบรืน่ กลมกลนื ไรร้อยต่อ สูค่วามคุม้คา่ของการดาํเนินงาน 
ยิง่ๆขึน้ อยา่งยัง่ยนื  
 
คาํถามท้ายบทท่ี 3 
 1. อธบิายการประยกุตใ์นการทาํงาน (Working) พรอ้มยกตวัอยา่งจากประสบการณ์
ของทา่น โดยวเิคราะหแ์ละใหข้อ้เสนอแนะ ในการพฒันาการประยกุตใ์นการทาํงานนัน้ ใหด้ ี
และ มปีระสทิธภิาพ ยิง่ๆ ขึน้ 
 2. อธบิายการนําหลกัการบรหิาร มาประยกุต ์ ในการตรวจผูป้ว่ย 1 คน หรอื การ
ทาํงานทีท่า่นถนดัและทาํอยูเ่ป็นประจาํ มาใหค้รบถว้น และชดัเจน 
 3. อธบิายการประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงาน 1 ปี ซึง่เป็นผลรวมของการ
ประยกุตห์ลกัการบรหิาร ในการทาํงานแต่ละครัง้ของแต่ละงาน; ในแต่ละวนั; ในแต่ละ
สปัดาห;์ ในแต่ละเดอืน; และ ในแต่ละไตรมาศ มาใหค้รบถว้น และ ชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 
บทสรปุเร่ืองการบริหาร 
 เมือ่ทา่นไดเ้รยีนรู ้มาจนถงึตอนน้ี ทา่นไดรู้ป้ระเดน็หลกัของสิง่ทีเ่รยีกวา่ “การบรหิาร” 
(Managing) อยา่งละเอยีดและครบถว้น ตามสมควรแลว้ หากทา่นไดม้โีอกาสใครค่วร ทาํ
ความเขา้ใจ และ ไดนํ้าไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัของทา่น ไมว่า่จะเป็นชวีติสว่นตวั การ
ทาํงานประจาํ การทาํงานพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํ และการทาํงานอดเิรก ทัง้หลาย 
ทา่นกจ็ะเกดิความรูค้วามเขา้ใจ และเกดิทกัษะทีช่ดัเจนและลกึซึง้ ยิง่ไดนํ้าไปปฏบิตัมิากกจ็ะ
ยิง่เกดิความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะมาก ประกอบกบัเมือ่ทา่นไดนํ้าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ดจ้ากการลงมอืทาํนัน้ มารวบรวม สรปุ วเิคราะห ์ แลว้นําไปประยกุต/์ใช ้ หรอื ทาํการ
สงัเคราะหต่์อไปอยา่งกวา้งขวาง กจ็ะยิง่ก่อใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ และ ความคดิสรา้งสรรค ์ใน
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การนําไปใชป้ระโยชน์ ทัง้ต่อตวัทา่นเอง ต่อครอบครวัของทา่น ต่องานของทา่น ต่อ
หน่วยงานของทา่น ต่อองคก์ารของทา่น ต่อสงัคม ต่อประเทศชาต ิและ ต่อประชากรทัง้โลก 
ไดอ้ยา่งอเนกอนนัต ์
 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) ซึง่ประกอบดว้ย 8 กจิกรรมหลกั คอื การ
วเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situation Analysis)    การวางแผนงาน (Planning)   การดาํเนินงาน
ตามแผน (Implementing) การประเมนิผลการดาํเนินงาน (Evaluating) การนําสิง่ทีไ่ดจ้าก
การดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Utilizing) การตดิตาม การควบคมุ และ การประสานงาน 
(Monitoring Controlling and Coordinating) การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารและระบบการ
ตดิต่อสือ่สาร (Information System & Communication System Setting) และ การ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuity) น้ี มใิชส่ิง่ใหม ่แต่เป็นสิง่ทีม่อียูคู่ก่บัสิง่มชีวีติทัง้มวลใน
จกัรวาลมาตัง้แต่เริม่ตน้ เป็นกระบวนการดาํเนินงาน (Working Processes) ทีม่คีณุภาพสงู 
ทีช่ว่ยใหเ้กดิความอยูร่อด และ การพฒันา อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ของทุกสรรพสิง่ ผูเ้ขยีน
เป็นเพยีงบุคคลผูห้น่ึงทีไ่ดม้โีอกาสรบัรู ้ ศกึษา เรยีนรู ้ แลว้นํามาถ่ายทอด ถอดบทเรยีน
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหเ้ป็นสมบตัขิองโลก เพือ่ใหท้า่นทัง้หลายไดนํ้าไปศกึษา
คน้ควา้ใหล้กึซึง้ชดัเจนและกวา้งขวางยิง่ๆขึน้ 
 การบรหิาร เป็นสิง่จาํเป็นในทุกงาน ในทุกหน่วยงาน และในทุกๆองคก์าร ทีต่อ้งการ
ผลการดาํเนินงานทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ งานทุกชนิด ทุกงาน และ กจิกรรม
ทุกกจิกรรม ไมว่า่จะเป็นงานสว่นตวัหรอืงานสว่นรวมใดๆกต็าม เมือ่ไดนํ้าเอาหลกัการ
บรหิาร (Principle of Managing) น้ี มาใชอ้ยา่งครบถว้นถกูตอ้งเหมาะสมและครบวงจรแลว้ 
จะชว่ยใหง้านและกจิกรรมทัง้หลายเหลา่นัน้ “สาํเรจ็” อยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ 
สงูสดุเทา่ทีจ่ะสามารถเป็นไปไดใ้นขณะนัน้ และ สงูกวา่ทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี ไดอ้ยา่งแน่นอน 
 การบรหิารทีพ่วกเราเรยีนรูก้นัอยูใ่นปจัจุบนันัน้ ไดม้วีวิฒันาการมาอยา่งยาวนาน 
และจะยงัคงมวีวิฒันาการต่อไปอยา่งรวดเรว็และหลากหลายในอนาคต ผูเ้ขยีนมคีวามมุง่หวงั
อยา่งแรงกลา้ทีอ่ยากจะให ้ “การบรหิาร” นําไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของมนุษยแ์ละ
สรรพสตัวท์ัง้หลาย ในการน้ี ตอ้งการ “คณุธรรม” ของผูบ้รหิาร ซึง่ในโลกแหง่การแขง่ขนั
ของ Globalization ทีผ่า่นๆมา องคค์วามรูด้า้นการบรหิารของชาตติะวนัตกทีม่สีอนกนัอยา่ง
กวา้งขวางทัว่โลกอยูใ่นขณะน้ี ในหลกัสตูร M.B.A. (Master of Business Administration) 
นัน้ มุง่การแขง่ขนัเพือ่การอยูร่อดของตนโดยไมค่อ่ยจะคาํนึงถงึความทุกขย์ากเดอืดรอ้นของ
ผูอ้ื่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “คูแ่ขง่ขนั” ซึง่ทาํใหก้ารบรหิารตามแนวคดิและแนวทางของชาติ
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ตะวนัตก ทีม่อีทิธพิลอยา่งมากต่อๆทุกๆกจิการและต่อทุกๆองคก์ารของโลกปจัจุบนันัน้ 
มุง่เน้นการเอารดัเอาเปรยีบกนั มุง่ทาํลายลา้งกนั แสวงหาผลประโยชน์โดยไมค่าํนึงถงึ
คุณธรรมและความสนัตสิขุ จงึขอเชญิชวนใหพ้วกเรามาพจิารณา “การบรหิาร”  ของตาํรา
เลม่น้ี ทีม่ฐีานคดิตามแนวทางของพระพทุธศาสนา ทีเ่น้น “ความจรงิ” ทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันา
และการแกป้ญัหาอยา่งสนัตสิขุ ทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื ของมวลหมูม่นุษยช์าตแิละสรรพสตัวท์ัง้
ปวง ซึง่บุคคลทีเ่ป็นแบบอยา่งของ “นกับรหิาร” ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัหมูพ่ทุธศาสนิกชนของโลกน้ี 
คอื “องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้” นัน่เอง  
 หลกัการบรหิาร (Principle of Managing) 8 กจิกรรมหลกัน้ี สามารถนํามาใชไ้ดใ้น
ทุกๆกรณีของการทาํงาน ไมว่า่จะเป็นการทาํงานเพยีง 1 ครัง้ ซึง่อาจจะใชเ้วลาเพยีงไมก่ี่
วนิาท ีหรอืการทาํงาน 1 วนั หรอืการทาํงาน 1 เดอืน หรอืการทาํงาน 1 ปี หรอืการทาํงาน 1 
โครงการ หรอืการบรหิารงานทัง้หน่วยงานหรอืองคก์าร ไปจนถงึการบรหิารงานทัง้ประเทศ
ในบทบาทของผูบ้รหิารสงูสดุ ดงันัน้ การบรหิาร จงึเป็นกจิกรรมของ “ทุกคน” ทีจ่ะตอ้ง
นํามาใชเ้พือ่ก่อใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ ตามทรพัยากรและเวลา
ทีม่อียูแ่ละทีไ่ดใ้ชไ้ป จงึสามารถยนืยนัไดว้า่ Principle of Managing ทีไ่ดนํ้ามาเสนอใหพ้วก
เราพจิารณาน้ี เป็นหลกัวชิา (Principle) จรงิ เพราะ สัน้ กะทดัรดั ชดัเจน และ สามารถ
นํามาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง และ ไดผ้ลดยีิง่ ในทุกๆกจิกรรม โดยขอแนะนํา “กฎการใช ้(Law 
of Using)” ทีส่าํคญัเป็นสิง่แรกก่อนการดาํเนินการบรหิาร คอื ตอ้งกาํหนด “งาน ช่วงเวลา 
และ เป้าหมาย” ของการบรหิารในครัง้นัน้ ใหช้ดัเจนและแน่นอน ดว้ย 5Ws 1H เสยีก่อน 
 พวกเราทุกคน สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูบ้รหิารทีด่ไีด ้ โดยใชแ้นวคดิแนวทาง
และ วธิกีาร ทีไ่ดนํ้าเสนอไวใ้นตาํราเลม่น้ีเป็นวถิทีางหลกั โดยท่านสามารถใชห้ลกัการ 
แนวคดิ แนวทาง และ วธิกีาร อืน่ๆ มาใชร้ว่มดว้ยไดเ้สมอ ทีส่าํคญั คอื “ทา่นตอ้งนําไป
ปฏบิตั”ิ ดว้ยความมุง่มัน่และอดทน ตอ้งหมัน่ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ ใหม้ทีกัษะ มคีวาม
เชีย่วชาญ และ มปีระสบการณ์ สงู สามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม และถกูใจผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกคน ในทุกๆ สถานการณ์ ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอทุกๆฝา่ย โดยใชง้านและผูร้บับรกิาร 
เป็นศนูยก์ลาง อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร และ ต่อเน่ือง ตลอดไป ดว้ยการทาํงานประจาํให้
เป็นงานวจิยั โดยใชแ้นวทางและวธิกีารของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื (R&D for CSWI) ซึง่เป็นรากฐานทีแ่ทจ้รงิของการบรหิาร การพฒันา และ การ
แกป้ญัหา ของทุกสรรพสิง่ 
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บทท่ี 
4 

 

 

การพฒันางาน 
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

(CONTINUOUS AND SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT) 
 

ปรชัญาการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ความหมายของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

องคป์ระกอบของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

อิทธิพลของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ความสาํคญัของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

วิวฒันาการของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

วิธีการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

คาํถามท้ายบทท่ี 4 
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บทท่ี 4 

การพฒันางาน 
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

(CONTINUOUS AND SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT) 

 

ปรชัญาการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 คอื การที ่ “งานหน่ึงงานใด” เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมายาวนานมากกวา่ 5 ปี โดย
มหีลกัฐานยนียนัทีเ่ชือ่ถอืไดแ้น่นอน และ ปจัจบุนัยงัดาํเนินการอยู ่ดว้ยการพึง่พงิตนเองได ้  
 

ความหมายของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 จากปรชัญาการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื สามารถจาํแนก Key words ได ้ 7 
คาํ คอื งาน การพฒันา อยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยนื ปจัจบุนัยงัดาํเนินการอยู ่ หลกัฐานยนียนัที่
เชือ่ถอืไดแ้น่นอน และ พึง่พงิตนเองได ้ซึง่แต่ละคาํ มคีวามหมาย ดงัน้ี 
 1. งาน (Task) หมายถงึ สิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งกระทาํ ตามภาระกจิ/หน้าที ่ขององคก์าร 
 2. การพฒันา (Developement / Improvement) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีด่กีวา่เดมิ 
 3. อยา่งต่อเน่ือง (Continuous) หมายถงึ ทุกปีโดยไมเ่วน้วา่ง 
 4. ยัง่ยนื (Sustainable) หมายถงึ มกีารดาํเนินงานมานานกวา่5ปี โดยเกดิการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และ ปจัจบุนัยงัคงเป็น “งาน”ขององคก์าร  
 5. ปจัจุบนัยงัดาํเนินการอยู ่ (Active) หมายถงึ ยงัเป็น “งาน” ขององคก์ารทีย่งัตอ้ง
กระทาํอยู ่ตามภาระกจิ/หน้าที ่
 6. หลกัฐานยนียนัทีเ่ชือ่ถอืไดแ้น่นอน (Evidence based) หมายถงึ สิง่ทีส่ามารถยนืยนั
ความเป็นจรงิของสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละอยา่ง ทีว่งการวชิาการในเรือ่งนัน้ ใหค้วามเชือ่ถอื อาทิ
เชน่ ขอ้มลู ผลงาน เอกสารทีเ่ป็นทางการ ฯลฯ 
  7. พึง่พงิตนเองได ้(Self reliance) หมายถงึ สามารถดาํเนินการใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองได ้ ดว้ย “ทมีผูป้ฏบิตังิาน” เอง แมจ้ะไมม่กีารชว่ยเหลอืสนบัสนุนใดๆจากภายนอก
งาน/องคก์าร  
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 การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Continuous and Sustainable Working 
Improvement: CSWI) จงึเป็นปรชัญาในการทาํงาน ทีม่นุษยท์ุกคน สามารถทาํได ้ อยา่งมี
ความสขุ มคีวามภาคภมูใิจ และ มศีกัดิศ์ร ี สมกบัทีเ่กดิมาเป็นมนุษย ์ ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติที่
ประเสรฐิกวา่สิง่มชีวีติทัง้ปวง 
 การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (CSWI) เป็นการดาํเนินงาน ทีม่ลีกัษณะของ
วชิาปรชัญา ทีส่มบรูณ์ ทัง้อภปิรชัญา (Metaphysics) ญาณวทิยา (Epistemology) คุณวทิยา 
(Axiology) จรยิศาสตร ์ (Ethics) สนุทรยีศาสตร ์ (Aesthetics) และ ตรรกวทิยา (Logics) 
รวมทัง้เป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ (Core Value) ทีม่นุษยท์ุกคนทุกกลุม่ สามารถยดึถอืวา่
เป็นความจรงิแทใ้นการดาํเนินชวีติของตน ในการน้ี ถา้สามารถทาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
จากการทาํ “งานประจาํ (Routine Works)” คอื งานทีแ่ต่ละคนทาํอยูเ่ป็นประจาํในแต่ละวนั 
ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสาร (Academic Papers) ทีม่กีารตพีมิพเ์ผยแพรอ่ยา่ง
กวา้งขวาง ทัง้ในวงการวชิาการ ของงานนัน้ และ การตพีมิพเ์ผยแพรต่่อสาธารณชนทัว่ไป ก็
จะยิง่มคีุณคา่มหาศาลสาํหรบัมนุษยช์าตทิัง้มวล สิง่น้ี คอื Routine to Research หรอื R2R 
 จากทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหน้า 62-63 แลว้วา่ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) 
ตระหนกัถงึคุณคา่และความสาํคญัของ Routine to Research หรอื R2R ทีก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาต ิจงึปรบัปรงุคาํแปล R2R จาก “งานประจาํสูง่านวจิยั” 
มาเป็น “การพฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั” ซึง่ทาํให ้R2R เป็นงานทีม่คีณุคา่ และ มี
ศกัดิศ์ร ีเพิม่ขึน้ อยา่งน่าภาคภมูใิจ 
 ดงันัน้ การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร จงึเน้นทีก่ารพฒันางานตาม
ภารกจิหลกัสูง่านวจิยั เป็นการนํา Research Methodology มาใชใ้นการทาํให ้ “งาน” ตาม
ภารกจิหลกั ของบุคคล/หน่วยงาน/องคก์าร เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองสูค่วามมัน่คงอยา่ง
ยัง่ยนืขององคก์าร มุง่สูค่วามมัน่คงอยา่งยัง่ยนืของชาตเิป็น “เป้าหมายสงูสดุ” รว่มกนั 
 

องคป์ระกอบของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
  ประกอบดว้ย 
 1. ตวังาน (The Task) ทีต่อ้งการพฒันา 
 2. ผูป้ฏบิตังิาน (The Actors) ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน ทมีงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน (Resources) ไดแ้ก่ Man, Money, Materials, และ 
Technologies 
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 4. วธิกีารในการปฏบิตังิาน (Methods)  
 5. เวลา (Time) ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน ทัง้จาํนวนและชว่งเวลา ทัง้ในการดาํเนินงานแต่
ละครัง้ และ ในการดาํเนินงานแต่ละชว่งเวลา (วนั สปัดาห ์เดอืน ไตรมาศ ปี) 
 6. สิง่แวดลอ้ม (Environments) ณ ขณะทีป่ฏบิตังิานแต่ละครัง้ และ แต่ละชว่งเวลา ทัง้
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เคม ีชวีะ และ สิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
  7. การวดัผลการดาํเนินงาน (Measurement) ซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั (Indicators) 
เครือ่งมอืวดั (Instruments) ผูว้ดั (Measurementors) วธิกีารในการวดั (Methods) การแปล
ผลการวดั (Interpretation) การควบคุมคุณภาพการวดั (Quality Control of Measurement) 
ทัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantity Data) และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Quality Data) 
 8. วธิกีารในการดาํเนินงาน (Methodologies) และการบรหิาร/จดัการ (Managing) ให้
เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 มปีจัจยั 4 ดา้น คอื 
 1. ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบทัง้ 8 ของการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทัง้ปจัจยั
เชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ 
 2. ปจัจยัดา้นกระบวนการดาํเนินงาน (Implementation Processes) ทัง้ Inputs, 
Processes, Outputs และ Feedbacks ของการดาํเนินงาน ในแต่ละครัง้ และ ในแต่ละ
ชว่งเวลา ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัเชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ 
 3. ปจัจยัดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ใหเ้กดิการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
(Continuous and Sustainable Working Improvement Processes) โดยเน้นในแต่ละครัง้ ที่
ทาํ ในแต่ละเวร/วนั และ ในแต่ละปี ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัเชงิบวก และ ปจัจยัเชงิลบ ที ่Up to date 
 4. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน (Working) ทีส่าํคญั คอื การบรหิาร ทีม่ปีจัจยัทีม่ผีล
ทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงทัง้เชงิบวก และ เชงิลบ ทัง้ 12 กลุม่ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ ไดแ้ก่ 
   4.1 กลุม่ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบของการบรหิาร ทัง้ 6 สว่น  
   4.2 กลุม่ปจัจยัภายนอกองคก์ารทีร่บัผดิชอบและดาํเนินการบรหิาร (External 
Factors) ตาม PESTLEI model 
   4.3 กลุม่ปจัจยัภายในองคก์ารทีร่บัผดิชอบและดาํเนินการบรหิาร ((Internal 
Factors) ตาม 7S of McKensy model 
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   4.4 กลุม่ปจัจยัดา้นผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานผูด้าํเนินการบรหิาร 
   4.5 กลุม่ปจัจยัดา้นทมีงานของผูด้าํเนินการบรหิาร 
   4.6 กลุม่ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีด่าํเนินการบรหิาร 
   4.7 กลุม่ปจัจยัดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและความเชือ่  
   4.8 กลุม่ปจัจยัดา้นองคก์ารผูด้าํเนินการบรหิาร 
   4.9 กลุม่ปจัจยัดา้นพืน้ที ่ทีด่าํเนินการบรหิาร 
   4.10 กลุม่ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของผูเ้กีย่วขอ้งในขณะดาํเนินการบรหิาร  
   4.11 กลุม่ปจัจยัทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานบรหิาร 
   4.12 กลุม่ปจัจยัทีข่ดัขวางและต่อตา้นการดาํเนินงานบรหิาร ทัง้ทางตรง และ 
ทางออ้ม ทัง้ทีเ่จตนาและไมไ่ดเ้จตนา 
 

อิทธิพลของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มอีทิธพิล  (Effect) ต่อสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. อทิธพิลต่อผูร้บับรกิาร ในดา้นคุณภาพและผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
 2. อทิธพิลต่อผูป้ฏบิตังิาน ในดา้นคุณภาพของงานทีท่าํ ชือ่เสยีง ความสขุใจ ความ
ภาคภมูใิจ และผลประโยชน์ทจีะไดร้บัตามมา ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ 
 3. อทิธพิลต่องาน ในดา้นคุณภาพ ประสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่ ของการดาํเนินงาน
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
 4. อทิธพิลต่อหน่วยงาน ในดา้นชือ่เสยีง คุณภาพของงานและหน่วยงาน ความนิยม ซึง่
จะนําไปสูค่วามรกัและความภาคภมูใิจในหน่วยงาน ทีจ่ะนําไปสูค่วามรกัและความผกูพนัธต่์อ
องคก์าร (Organization Royalty)  
 5. อทิธพิลต่อองคก์ารผูป้ฏบิตังิาน และ องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง ในดา้นภาพลกัษณ์ 
ชือ่เสยีง ความนิยม/ความเชือ่ถอื/ความไวว้างใจ ของประชาชนและสงัคม และ ความมัน่คง 
 6. อทิธพิลต่อชมุชน ในดา้นชือ่เสยีง ความภาคภมูใิจ และ ความเจรญิกา้วหน้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง
โดยตรงหรอือยา่งใกลช้ดิกบัชุมชน 
 7. อทิธพิลต่อประเทศชาต ิ ในดา้นชือ่เสยีง ความภาคภมูใิจ และ ความเจรญิกา้วหน้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้งานทีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ มคีวามสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งโดยตรงหรอือยา่งใกลช้ดิกบัการพฒันาประเทศ หรอื การพฒันาวชิาการในเวทโีลก 
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 8. อทิธพิลต่อโลก ในดา้นผลประโยชน์ทีม่นุษยชาตจิะไดร้บั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและทีไ่มใ่ช่
ตวัเงนิ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้งานทีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ เป็นงานทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยตรงต่อ
มนุษยชาตอิยา่งกวา้งขวางและหลากหลาย 
 

ความสาํคญัของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (CSWI) มคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของทุก
งาน ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ๆขึน้ จงึมคีวามสาํคญัต่อวถิกีารดาํเนินชวีติของมนุษยท์ุกคน 
ตลอดเวลาทีย่งัสามารถทาํงานได ้สรปุไดค้ลา้ยคลงึกบัความสาํคญัของการบรหิาร ดงัน้ี 
 1. CSWI เป็นสิง่จาํเป็นของทุกงาน และ ทุกกจิกรรม ในทุกองคก์าร ไมว่า่จะเป็นงาน
สว่นตวั งานสว่นรวม ทัง้ในภาครฐับาล ภาคเอกชน ภาค NGO หรอื รฐัวสิาหกจิ อาทเิชน่ 
งานของตวัเอง งานในบา้น งานการเรยีนหนงัสอืทุกเรือ่งของนกัเรยีน/นกัศกึษา ทุกชัน้ทุก
ระดบั งานบรษิทั งานบรหิารหน่วยงาน/องคก์าร งานบรหิารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจน
งานบรหิารประเทศชาต ิหรอืแมแ้ต่งานบรหิารองคก์ารระหวา่งประเทศ ฯลฯ 
 2. CSWI ชว่ยใหว้ตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงานและองคก์าร 
สามารถบรรลุไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และ มปีระสทิธภิาพ สงูยิง่ๆขึน้ อยา่งต่อเน่ือง 
 3. CSWI ชว่ยใหเ้กดิการประสาน ระหวา่ง ความตอ้งการ วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย 
ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั อยา่งกลมกลนื 
 4. CSWI ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ของงาน หน่วยงาน และ องคก์าร 
 5. CSWI มคีวามสาํคญัต่อวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการประยกุตว์ชิาการสูก่าร
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อมนุษยชาต ิอยา่งหลากหลาย ชดัเจน และ กวา้งขวาง 
 6. CSWI มคีวามสาํคญัต่อมนุษยท์ุกคน ใหม้คีุณคา่ มคีวามเจรญิกา้วหน้า ทัง้ในงาน
สว่นตวั งานสว่นรวม และ หน้าทีก่ารงาน นํามาสูก่ารดาํรงชวีติทีม่ ัน่คง และมคีุณคา่ 
 7. CSWI มคีวามสาํคญัมนุษยท์ุกคน ในการตอบสนองความตอ้งการ ตัง้แต่ความ
ตอ้งการพืน้ฐาน ตามทฤษฎ ีHierarchy of Needs ของมาสโลว ์ 
 8. CSWI มคีวามสาํคญัและเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัประเทศชาต ิ ชว่ยในการเพิม่ทุน
มนุษย ์ (Human Capital) คอื ความสามารถของ “คน” ทีเ่ป็นทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ของ
ประเทศชาต ิ ใหส้ามารถแขง่ขนักบั ประเทศอื่นๆในเวทโีลกไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์ร ี และ มโีอกาส
มากทีจ่ะไดร้บัชยัชนะ 
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วิวฒันาการของการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (CSWI) มวีวิฒันาการมาอยา่งยาวนานตัง้แต่มี
มนุษยเ์กดิขึน้ในโลก เน่ืองจากมนุษยน์ัน้ มธีรรมชาตพิืน้ฐานทีส่ามารถพฒันาตนเองใหม้ี
ความรูค้วามสามารถมากยิง่ๆขึน้ได ้ โดยมแีรงจงูใจ (Motivation) ทีต่อ้งการทีจ่ะพฒันา
ตนเองใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ ประกอบกบัมนุษยม์คีวามอยากรูอ้ยากเหน็ อยากเขา้ใจในสิง่ที่
ตนเองยงัไมรู่ ้ดงันัน้ ในการทาํงานของมนุษย ์จงึมกีารเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา ทัง้ในการดาํเนิน
ชวีติและการทาํงาน เพือ่ความสาํเรจ็ในชวีติ 
 ขอนําเสนอววิฒันาการของ CSWI เป็น 4 ยคุ คอื 
 1. ยคุโบราณ (Primitive Era) นบัตัง้แต่มมีนุษยเ์กดิขึน้ในโลก ม ี CSWI ตามวถิทีาง
ของธรรมชาตพิืน้ฐานของมนุษย ์ จากการเรยีนรู ้ จากการสงัเกต จากการทดลองทาํ และ
ถ่ายทอดต่อๆกนัมาสูรุ่น่ลกู รุน่หลาน  
 2. ยคุวทิยาศาสตร ์ (Scientific Era) ในยคุของกาลเิลโอทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น The 
Father of Modern Science ชว่งปี ค.ศ.1600 ทีม่กีารพฒันา The Philosophy of Science 
ดว้ย Scientific Method ทีม่กีารทดลอง และ การคาํนวนทางคณิตศาสตร ์ ต่อมา Walter 
Shewhart ไดพ้ฒันา Scientific Method มาใชใ้นการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง เป็น 
Specification-Production-Inspection Cycle ขึน้ ในปี 1939 ซึง่ต่อมา Edward W. Deming 
ได ้Modified และพฒันามาเป็น Deming Cycle : PDCA (วงจรคุณภาพ) ในปี 1950 ซึง่ถอื
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการทาํงานในทุกๆระดบั หรอืกลา่วไดว้า่ 
ทุกงานตอ้งม ี PDCA ซึง่ PDCA ในระดบับุคคลแต่ละคน กม็คีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่
การทาํงานระดบัองคก์าร เพราะความสาํเรจ็ขององคก์าร เกดิจากผลความพยายามของทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งนัน่เอง 
 P : Plan หมายถงึ การกาํหนดโครงการ/แผนงาน/กจิกรรม และการกาํหนด
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย รวมถงึการกาํหนดคา่ชีว้ดัความสาํเรจ็ของเป้าหมาย (Key 
Performance Indicator: KPI's) ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์พนัธกจิ นโยบายและวตัถุประสงค ์
 D : Do หมายถงึ การปฏบิตัหิน้าทีต่ามแผนทีก่าํหนดไวใ้หม้ปีระสทิธผิล มี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส และ เป่ียมดว้ยคุณธรรมทีส่มบรูณ์ 
 C : Check หมายถงึ การควบคุม (Controlling) การเฝ้าระวงั (Monitoring) การตรวจ
ตดิตาม (Audit) การวดัผล (Measurement) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Evaluation) เปรยีบเทยีบกบัคา่ชีว้ดัความสาํเรจ็ของเป้าหมาย (KPI's) 
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 A : Corective Action หมายถงึ การทบทวนกระบวนการปฏบิตังิาน และผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้โดยเรยีนรูจ้ากขอ้บกพรอ่ง แลว้นํามาแกไ้ขปรบัปรงุใหด้ขีึน้และหาทาง
ป้องกนั ไมใ่หป้ญัหาและขอ้บกพรอ่งเกดิขึน้ซํ้าอกี 
 PDCA cycle ไดพ้ฒันาต่อมาอยา่งกวา้งขวางในญีปุ่น่ ดว้ย QC, TQC, and QCC 
(Quality Control Circle activities) ต่อมา Deming ไดป้รบัปรงุเป็น PDSA cycle ที่
สหรฐัอเมรกิา ในปี 1986 และ พฒันาต่อเน่ืองเป็น Model for Improvement ซึง่ครอบคลุม
กลยทุธแ์ละวธิกีาร ในการสรา้ง ทดสอบ ดาํเนินการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีนํ่าไปสูก่าร
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 3. ยคุการวจิยัและพฒันา (Research and Development Era) เน้นการวจิยัและพฒันา 
(R&D) คอื การวจิยัทีก่่อใหเ้กดิการพฒันา ในทีน้ี่ มุง่เน้นการพฒันา “งาน” ไมว่า่จะเป็นงาน
หน่ึงงานใด ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทุกๆงาน R&D นัน้ ประกอบดว้ย คาํ
วา่ การวจิยั (Research) และ คาํวา่ การพฒันา (Development)  
 การวจิยั หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพือ่คน้หาความจรงิ ในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด อยา่ง
เป็นระบบ โดยผูม้คีวามรู ้ หรอื มคีวามเขา้ใจ เป็นอยา่งด ี ในเรือ่งนัน้ ดว้ยหลกัการทาง
วทิยาศาสตร ์ และ ระเบยีบวธิกีาร ทีส่ามารถรบัรองความน่าเชือ่ถอืของสิง่ทีค่น้พบได ้
(Research is defined as a systematic study directed toward “fact finding” by fuller 
scientific knowledge or understanding of the subject studied, using scientific 
principles & methodologies which their findings were scientifically approved. 
  การพฒันา หมายถงึ กระบวนการปรบัปรงุทีเ่ป็นระบบ ในการทาํใหส้ิง่หน่ึงสิง่ใด 
“ดขีึน้” สิง่หน่ึงสิง่ใดทีว่า่น้ี หมายรวมทัง้ตวัผลผลติ (Products) การผลติ (Productions) การ
ออกแบบผลติภณัฑ ์ (Designs) การผลติตน้แบบ (Prototypes) และ กระบวนการผลติหรอื
กระบวนการทาํงาน (Processes) ดว้ย (Development is the systematic improvement of 
any things directed toward the products, the productions, the designs, the 
development of prototypes, and the processes) 
 ดงันัน้ R&D จงึหมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพือ่คน้หาความจรงิ (Fact) ในเรือ่งหน่ึง
เรือ่งใด อยา่งเป็นระบบ โดยผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดใีนเรือ่งนัน้ ดว้ยหลกัการและ
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ ทีส่ามารถพสิจูน์และยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของสิง่ทีค่น้พบนัน้ได ้
แลว้นําสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยันัน้ มาใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาเรือ่งทีว่จิยัหรอืเรือ่งที่
เกีย่วขอ้ง ใหด้ขีึน้อยา่งเป็นระบบในทนัท ีซึง่อาจเป็นในขณะทีก่าํลงัทาํวจิยันัน้ หรอืเมือ่เสรจ็
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จากการทาํวจิยัครัง้นัน้แลว้ กไ็ด ้R&D จงึแตกต่างจากการวจิยัทัว่ไป ทีม่กีารมุง่เน้นการนําสิง่
ทีไ่ดจ้ากการวจิยันัน้ มาใชเ้พือ่การพฒันา รวมอยูใ่นวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ยเสมอ  
 ขอนําเสนอความหมายของ Research and Development ที ่ U.S. Environmental 
Protection Agency ไดใ้หนิ้ยามวา่: R&D is all research activities, both basic and 
applied, and all development activities that are supported at universities, colleges, 
and other non profit institutions. "Research" is defined as a systematic study directed 
toward fuller scientific knowledge or understanding of the subject studied. 
"Development" is the systematic use of knowledge and understanding gained from 
research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or 
methods, including design and development of prototypes and processes. The term 
research also includes activities involving the training of individuals in research 
techniques where such activities use the same facilities as other research and 
development activities and where such activities are not included in the instruction 
function. (40 CFR Part 30) จาก www.epa.gov/ogd/recipient/glossary.htm 
 

 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) ของประเทศไทย ไดจ้าํแนกการวจิยัและ
พฒันา หรอื R&D เป็น 4 กลุม่ คอื 
  1.) กลุม่การวจิยัและพฒันา เพือ่คน้หาองคค์วามรูใ้หม ่ (Fundamental R&D) 
เป็นการวจิยัและพฒันา เพือ่คน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยรูม้าก่อน 
  2.) กลุม่ R&D เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมบ่นพืน้ฐานความรูเ้ดมิ (Radical R&D) 
เป็นการวจิยัและพฒันา เพือ่นําองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้ มาแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็นองค์
ความรูใ้หม ่เพือ่นําไปใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑห์รอืกระบวนการใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
  3.) กลุม่ R&D เพือ่เพิม่พนูองคค์วามรูเ้ดมิ (Incremental R&D) เป็นการวจิยัและ
พฒันา เพือ่นําองคค์วามรูท้ ัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้ มาประยกุตใ์นการแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็น
แนวทาง และ/หรอื เทคนิควธิกีารใหม่ๆ  ทีจ่ะนํามาใชใ้นการสรา้งหรอืพฒันาตวัผลติภณัฑ์
หรอืตวัผลผลติ (Product) การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Design) และ การผลติ (Production) 
รวมทัง้การผลติตน้แบบ (Prototype) และ การปรบัปรงุกระบวนการผลติหรอืกระบวนการ
ทาํงาน เพือ่เพิม่คุณภาพ ลดตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย เพิม่ผลผลติ และ เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ดาํเนินงาน ซึง่จะนําไปสูก่ารแขง่ขนัไดอ้ยา่งมัน่ใจ และ นําความเจรญิรุง่เรอืงมาสูอ่งคก์าร 
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  4.) กลุม่ R&D เพือ่การปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical R&D) เป็น
การวจิยัและพฒันา เพือ่คน้หาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ  สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน “แต่ละ
คน” ทีจ่ะนํามาใชใ้นการปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนัของตน ใหม้คีณุภาพและมี
ประสทิธภิาพสงูยิง่ๆขึน้ ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งน่าชืน่ชมและภาคภมูใิจ R&D กลุม่น้ี เป็นฐาน
รากทีส่าํคญัยิง่ในการพฒันา “คน” ขององคก์าร ใหเ้ป็นบุคคลคุณภาพ (Quality person) 
สามารถพฒันางานของตนไดเ้องตลอดเวลา นําไปสูก่ารสรา้ง “นกัวจิยั” ใหก้บัประเทศชาต ิที่
ใชค้า่ใชจ้า่ยน้อยมาก แต่มผีลตอบแทนทีด่ ีรวดเรว็ และ ยัง่ยนื คอื ม ีImpact สงูมาก     
 4. ยคุการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ (Routine to Academic Era) เน้น
การทาํงานประจาํ (Routine Work) ทัง้หลาย ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของ
วงการวชิาการดา้น “งานประจาํ” นัน้ๆ ผูร้เิริม่ คอื ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช ใน
สมยัทีด่าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม (สคส.) ก่อนที่
จะมาเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล โดยบญัญตัคิาํวา่ Routine to Research หรอื R2R 
เพือ่จงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานประจาํทัง้หลาย สนใจทีจ่ะมาทาํงานวจิยัจากงานทีต่นเองทาํอยู ่ และ
สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการจากงานประจาํได ้ โดยไมยุ่ง่ยาก และไมเ่ครง่เครยีด
จนเกนิไป ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช ไดอ้ธบิายถงึคาํนิยามของ R2R วา่มไีดห้ลายมมุมอง อาทิ
เชน่ การทาํ R2R คอืการใชง้านวจิยัเป็นเครือ่งมอืในการทาํใหเ้กดิการสรา้งความรูเ้พือ่นํามา
พฒันางานประจาํ ในขณะเดยีวกนักท็าํใหค้นทีท่าํงานประจาํมโีอกาสคดิ ทดลอง และตัง้
โจทยใ์หม้คีวามชดัเจนขึน้ แลว้ทาํการทดลอง เกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข็อ้มลู และสรปุผลการ
ดาํเนินงาน นัน่คอืใชก้ระบวนการวทิยาการวจิยั (Research Methodology Process) มาเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาขดีความสามารถของคนทาํงาน ใหผ้ลติผลงานเชงิวจิยัออกมาได ้แลว้
ป้อนกลบัไปพฒันางานประจาํใหด้ขีึน้ 
  ในอกีมมุหน่ึง R2R ทาํใหค้วามจาํเจของงานประจาํหายไป กลายเป็นความทา้ทาย
ความสนุกทีไ่ดค้ดิคน้วธิกีารสรา้งความรูเ้ลก็ๆ แต่เป็นความรูใ้หม่ๆ ขึน้มาทาํประโยชน์ เกดิ
ความภาคภมูใิจในงานทีต่วัเองทาํหรอืจะเรยีกวา่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคน (Human 
Resource Development: HRD) กไ็ด ้ และทีส่าํคญัคอืงานวจิยัประเภทน้ีทาํกนัเป็นทมี 
สามารถใชท้าํใหเ้กดิ Team Learning ก่อใหเ้กดิความรกัความสามคัคใีนหมูค่ณะได ้
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนัน้ นอกจากจะเป็นผลงานวจิยัแลว้ ยงั
สามารถจดัทาํเป็นบทความทางวชิาการ หนงัสอืหรอืตาํราทางวชิาการ ทัง้ในระดบัหน่วยงาน 
ระดบัองคก์าร ระดบัพืน้ที ่ระดบัประเทศ และ ในระดบันานาชาต ิ 
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วิธีการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 วธิกีาร ในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ สามารถทาํไดห้ลากหลายวธิ ี แต่
ในยคุแหง่การแขง่ขนั เพือ่ความเป็นผูนํ้าทีเ่น้นคุณภาพและประสทิธภิาพของการทาํงาน 
ภายใตค้วามจาํกดัของทรพัยากรและเวลาในปจัจุบนั จงึขอเสนอใหใ้ชว้ธิกีารทาํงานประจาํ 
ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มาเป็นหน่ึงในทางเลอืกทีด่ ีดงัน้ี  
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ คอื กระบวนการ (Processes) ทีท่าํให ้
“งานประจาํ” เป็นผลงานทางวชิาการ ทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสงู และมคีุณคา่ยิง่ 
สาํหรบับุคคล หน่วยงาน องคก์าร และประเทศชาต ิของเรา 
 จากความหมายน้ี การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ “มหีลกัสาํคญั” 5 
ประการ คอื 
 1. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีก่ารทาํให ้ งานทีแ่ต่ละคนทาํอยู่
เป็นประจาํในแต่ละวนั ใหเ้ป็น “เอกสารผลงานทางวชิาการ” (Academic Papers) ทีม่กีาร
ตพีมิพเ์ผยแพร ่โดยผลงานทางวชิาการนัน้ จาํแนกไดเ้ป็น 5 กลุม่ คอื 
  1.1 บทความ คอื การศกึษาคน้ควา้เน้ือหาทางวชิาการของเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดอยา่ง
เป็นระบบ แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารทีก่ะทดัรดั ครอบคลุม เขา้ใจงา่ย ประเทอืงปญัญา 
ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําไปประยกุตแ์ละการต่อยอดใหก้วา้งขวางยิง่ๆขึน้ 
  1.2 กรณีศกึษา (Case Study) คอื ตวัอยา่ง ของเหตุการณ์ทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ที่
ไดม้กีารศกึษาคน้ควา้เน้ือหาทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารที่
ชดัเจน กะทดัรดั ก่อใหเ้กดิความตระหนกัในความสาํคญัของเหตุการณ์นัน้ และกระตุน้ใหเ้กดิ
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ในการนําไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ ในโอกาส
ต่อๆไป  
  1.3 ผลงานวจิยั (Research) คอื ผลการศกึษาคน้ควา้ ในการคน้หาความจรงิ (Fact) 
ในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด โดยใชห้ลกัการและวธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ สามารถพสิจูน์
และยนืยนัความเป็น Fact ของสิง่ทีค่น้พบนัน้ได ้ ดว้ยกระบวนการทางวชิาการทีเ่รยีกวา่ 
“กระบวนการวจิยั” (Research Methodology) ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัในหมูน่กัวชิาการที่
เกีย่วขอ้ง แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารทีช่ดัเจน กะทดัรดั ถกูตอ้งและครบถว้น ตาม
ขอ้กาํหนดทางวชิาการของรายงานผลการวจิยัทีเ่รยีกวา่ “นิพนธต์น้ฉบบั”  (Original Article) 
ทีนิ่ยมและยอมรบักนัทัว่โลก โดยเน้นความรูใ้หม ่ (New Knowledge) ในวงการวชิาการ
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ และ กระตุน้ผูอ้า่น/ผูศ้กึษา ใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ในการนําไป
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ศกึษาคน้ควา้วจิยัเพิม่เตมิใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิง่ๆขึน้ รวมทัง้การนําไปขยายผล การ
นําไปประยกุต ์และ การต่อยอด ใหก้วา้งขวาง มคีุณคา่ และ มคีณุประโยชน์ ยิง่ๆขึน้ 
 กลุม่ของผลงานวจิยั ทีทุ่กองคก์ารต่างใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ ในการทาํงานประจาํให้
เป็นผลงานทางวชิาการ คอื การวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 
เน่ืองจากเป็นผลงานวจิยั ทีเ่ป็นพืน้ฐานทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ยวดของทุกๆองคก์าร ทีจ่ะนําไปสู่
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Competitive Advantage) กบัองคก์ารอื่นๆ ในแวด-วง
อุตสาหกรรม (Industry) เดยีวกนั ไดอ้ยา่งมัน่คง และ ยัง่ยนื 
  1.4 หนงัสอืวชิาการ (Academic Book) คอื เอกสารทางวชิาการ ทีร่วบรวมผล
การศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ ในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นหนงัสอื เขา้ปก
เยบ็เลม่เรยีบรอ้ย มสีารบญัแบ่งหมวดหมูข่องเน้ือหาอยา่งชดัเจน มรีากฐานทางวชิาการที่
ม ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนในการสรา้งเสรมิปญัญาความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่
ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ๆ และ/หรอื สาขาวชิาทีเ่กีย่วเน่ือง ใชอ้กัษรตวัพมิพ ์ เพือ่การ
เผยแพรค่วามรูไ้ปสูว่งวชิาการ 
  1.5 ตาํรา (Text Book) คอื เอกสารทางวชิาการ ทีเ่รยีบเรยีงขึน้ เพือ่ใชใ้นการเรยีน
วชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ ประกอบดว้ย คาํนํา สารบญั เน้ือเรือ่ง สรปุ และ อา้งองิ ที่
ครบถว้นสมบรูณ์ ทนัสมยั มเีน้ือหาสาระทีล่ะเอยีดครอบคลุมวชิา หรอืสว่นของวชิาทีเ่รยีน 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นหลกัในการเรยีนการสอน ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั โดย
ทาํเป็นรปูเล่มอยา่งเรยีบรอ้ย มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และสะทอ้นให้
เหน็ความสามารถในการถ่ายทอดวชิาในระดบัอุดมศกึษา  
 2. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นกระบวนการทาํงาน (Working 
Processes) ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมจาํนวนมาก ทีม่ารอ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็นระบบ (System) 
ทีค่รบวงจร (Complete Cycle) มกีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ไมอ่ยูน่ิ่ง จงึ
สามารถปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 
 3. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการที่
มคีุณภาพสงู (High Quality Academic Paper) ยิง่ๆขึน้ จงึมุง่หวงัใหบุ้คคลากร “ทุกคน” ใน
หน่วยงาน/องคก์าร สรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการทีม่คีุณภาพจากงานทีต่นเองทาํอยูเ่ป็น
ประจาํ และเพิม่คุณภาพใหส้งูยิง่ๆขึน้ ในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในครัง้ต่อๆไป คอื 
ใหส้รา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ ในงานทุกงานทีท่าํ อยา่งต่อเน่ือง นัน่เอง โดยมเีป้าหมาย
หลกั ใหแ้ต่ละคนพฒันางาน “ทุกงาน” ทีต่นรบัผดิชอบ และสามารถเขยีนหรอืจดัทาํผลงาน
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เหลา่นัน้ ใหไ้ดร้บัการเผยแพรใ่นวงการวชิาการ และต่อสาธารณะ เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์
และความคุม้คา่ยิง่ๆขึน้ อยา่งมคีวามสขุ 
 4. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ คอื ไดผ้ลงานทัง้ทางวชิาการและผลงานอื่นๆ ทีม่ากทีส่ดุ ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไวห้รอืตัง้ใจไว ้โดยใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ การทาํ
ให ้ “งานประจาํ” (Routine Works) ทีแ่ต่ละคนตอ้งทาํอยูแ่ลว้ในแต่ละวนั ใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ จงึเป็นการ “ลงทุน” ทีน้่อยมาก แต่ไดผ้ลงานทางวชิาการและผลงานอื่นๆ ที่
มากมาย คุม้คา่กบัสิง่ทีไ่ดล้งทุนลงแรงไปทุกๆวนั 
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการน้ี เป็นการทาํงานชนิด 5 in 1 คอื ทาํเพยีง
ครัง้เดยีว หรอื อยา่งเดยีว แต่ไดผ้ลถงึ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 
  4.1 เกดิการพฒันางานประจาํทีท่าํอยูน่ัน้ 
  4.2 เกดิการพฒันาคน ทัง้ผูท้ีท่าํงานนัน้ และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
  4.3 เกดิการพฒันาหน่วยงานและองคก์าร 
  4.4 เกดิการพฒันาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานและการดาํเนินงาน ของงานประจาํนัน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การพฒันาวชิาการสูก่ารปฏบิตังิาน” ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 
  4.5 เกดิการพฒันาประเทศชาตขิองผูท้าํงานประจาํนัน้ 
 5. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลงานทีม่คีุณคา่ยิง่ทัง้
ต่อหน่วยงาน ต่อองคก์าร และ ต่อประเทศชาตขิองผูท้าํงานประจาํ เป็นผลงานทีผ่สมผสาน
วชิาการเขา้ไปในการปฏบิตังิานจรงิ ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทัง้หน่วยงาน องคก์าร 
และ ประเทศชาต ิทีร่วดเรว็ มัน่คง ต่อเน่ือง และ ยัง่ยนื ยิง่ๆขึน้ไป นัน่เอง 
 ดงันัน้ การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการน้ี จงึเป็นกจิกรรมทีม่คีุณคา่ยิง่ของ
ทุกๆองคก์าร สมควรอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารทุกคนทุกระดบั จะตอ้งเรยีนรู ้และจดัใหม้ขีึน้ในทุกๆ
หน่วยงานขององคก์ารตน และตอ้งมุง่พฒันาใหด้แีละมปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ อยา่งต่อเน่ือง 
ซึง่จะนําไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง ความกา้วหน้า และความมัน่คง ขององคก์าร ในอนาคต 
 

 ความสาํคญัของการทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 สรปุไดเ้ป็น 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัทุกๆหน่วยงานและองคก์าร ไมว่า่จะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน หรอื ภาค NGO เน่ืองจากการดาํเนินการใดๆในปจัจุบนัและอนาคตนัน้ 
ตอ้งการทัง้ความมคีุณภาพสงู ความถกูตอ้ง ความถกูใจ ความรวดเรว็ ความแน่นอน ความ
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ประหยดั และ ความมปีระสทิธภิาพสงู ซึง่ตอ้งม ี “วชิาการ” ทีเ่ชือ่ถอืไดม้ารองรบั ซึง่จะชว่ย
สง่เสรมิ สนบัสนุน ชว่ยยนืยนั และ รบัรอง ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอื หน่ึงในวชิาการดงักลา่ว 
คอื วชิาการวจิยั 
 2. เป็นหน่ึงในดชันีชีว้ดัหลกั (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกๆงาน/
หน่วยงานและทุกๆองคก์าร เน่ืองจากในยคุน้ีเราไดนํ้า Balanced Scorecard (BSC) มาใชใ้น
การประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์าร โดยในมติทิี ่ 4 ของ BSC คอื 
Learning & Growth นัน้ กาํหนดใหม้ดีชันีชีว้ดัหลกัดา้นการพฒันาวชิาการและการวจิยั อยู่
ดว้ยเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตวัชีว้ดัดา้นการวจิยัและพฒันา (R&D) 
 3. ชว่ยเพิม่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบุคลากรในหน่วยงานและองคก์าร คอื การ
เป็นผูท้ีม่กีารประเมนิตนเองและการพฒันาตนเอง (Self Assessment: SA & Self 
Improvement: SI) อยูต่ลอดเวลา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมหีวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามาสัง่ใหท้าํ 
SA และ SI น้ีเป็นคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องบุคลากรทีม่คีณุภาพ ซึง่จะชว่ยนําพาไปสูก่าร
เป็นหน่วยงานและองคก์ารคุณภาพ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ต่อเน่ือง และมัน่คง นัน่เอง 
 4. ชว่ยใหเ้กดิผลงานทางวชิาการทีม่คีุณคา่ยิง่ต่อหน่วยงานและองคก์าร เพราะเป็น
ผลงานทางวชิาการทีม่ไิดอ้ยูเ่พยีงในกระดาษ แต่ไดม้กีารนําไปใชจ้รงิและเหน็ผลจรงิๆแลว้ 
และชว่ยเพิม่ความภาคภมูใิจของผูป้ฏบิตังิานนัน้ๆ วา่ งานทีต่นทาํอยู ่ เป็นงานทีม่ใิชเ่ป็น
เพยีงงานประจาํ (Routine) ธรรมดาๆ แต่เป็นงานทีเ่ป็น “วชิาการ” ทีม่คีุณคา่และเป็นทีย่ก
ยอ่งของหน่วยงาน องคก์าร และ ในวงการวชิาการของเรือ่งนัน้ 
 5. เป็นกระบวนการทีไ่มยุ่ง่ยาก ในการชว่ยสรา้งสรรค ์ สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การ
นําความรูท้ีม่อียูใ่นตวัของแต่ละบุคคล มาพฒันาใหเ้ป็นความรูข้ององคก์าร (Transform 
Personnel Knowledge หรอื Tacit Knowledge  Organization Knowledge หรอื Explicit 
Knowledge) ซึง่เป็นสิง่ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิขึน้ในกระบวนการจดัการความรูข้ององคก์าร 
(Knowledge Management: KM) ในปจัจุบนั 
 6. เป็นกระบวนการทีช่ว่ยสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ ทีส่ะดวก ประหยดั ไม่
ยุง่ยาก และ ก่อใหเ้กดิ “การพฒันา” ทัง้คน งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ซึง่จะนําไปสูก่าร
พฒันาประเทศชาตขิองพวกเราโดยสว่นรวม อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการนัน้ เป็นหน่ึงในคาํของตอบของ
หน่วยงาน/องคก์าร ทีมุ่ง่สูก่ารเป็น “หน่วยงาน/องคก์าร คุณภาพ” อยา่งยัง่ยนื เป็นกจิกรรม
หลกัทีส่าํคญัยิง่ ของทุกๆหน่วยงาน/องคก์าร โดยมุง่เน้นใหทุ้กคนทีป่ฏบิตังิาน สรา้งสรรค์
ผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ผลงานวจิยั R2R แทแ้ละด”ี ในทุกๆงานทีแ่ต่ละคน
ทาํ ก่อใหเ้กดิการพฒันาคน (ดา้นทุนมนุษย)์ การพฒันางาน การพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร 
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และ การพฒันาวชิาการ ไปพรอ้มๆกนั นําไปสูก่ารพฒันาประเทศชาตขิองเราโดยสว่นรวม 
จงึขอสรปุใจความทัง้หมด ดว้ยภาพที ่14 

 
ภาพท่ี 14. การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

 สิง่สาํคญัทีเ่ป็นเป้าหมายสงูสดุ คอื การทาํใหเ้กดิ CQI: Continuous Quality Improvement 
(ปจัจุบนัปรบัมาเป็น Continuous Improvement: CI เน่ืองจากมคีวามหมายกวา้งกวา่เพยีง
ดา้นคุณภาพ: Quality เทา่นัน้) ดว้ยกระบวนการทาํงานอยา่งมคีุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา โดยใช ้ KM (Knowledge Management) เป็นศนูยก์ลางในการขบัเคลือ่นอยา่ง
เป็นระบบทีค่รบวงจร กอ่ใหเ้กดิ R2R2R (Routine to Research to Routine) คอื การทาํให้
การทาํงานประจาํทัง้หลายเป็นผลงานวจิยั แลว้นําผลวจิยัทีไ่ดไ้ปพฒันางานประจาํนัน้ใหด้ี
ยิง่ๆขึน้ เป็นวงจรทีไ่มรู่จ้บ มุง่สู ่ R2E (Routine to Excellence) คอื การเป็น The Best 
of The World ตลอดไป 
 วธิกีาร ในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดว้ยการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื นัน้ จะนําไปขยายความในบทที ่5 
 

คาํถามท้ายบทท่ี 4 
 1. อธบิายความหมาย องคป์ระกอบ และ ความสาํคญั ของการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ พรอ้มยกตวัอยา่งการดาํเนินงานขององคก์ารดา้นสขุภาพ ทีท่า่นชืน่ชม 
ทีท่า่นเหน็วา่เป็น R2R แทแ้ละด ีมาใหช้ดัเจน 2 องคก์าร 
 2. อธบิายหลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีม่ี
ประสทิธภิาพ และ ใหข้อ้เสนอแนะในการประยกุต/์ใช ้ ในการนําไปดาํเนินงาน ในหน่วยงาน/
องคก์าร ทีท่า่นปฏบิตังิานอยู ่ หรอื ในหน่วยงาน/องคก์าร ทีท่า่นมุง่หวงัใหเ้ป็น Good 
Practice ของประเทศ มา 2 ตวัอยา่ง ทีม่โีอกาสเกดิขึน้จรงิ ดว้ยมอืของทา่นและทมีงาน 
 

R&DR&D HRDHRD

Learning Organization : LOLearning Organization : LO

CQI

KM
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บทท่ี 
5 

 
 

 

การพฒันา R2R2E  
ท่ีทกุคนทาํได้ 

(PRACTICAL R2R2E) 
 

ความหมายของ R2R2E 
หลกัการ ขัน้ตอน และ วิธีการ ของ R2R2E 

วิธีการดาํเนินงาน R2R2E 
การเขียนและนําเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการ 
การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
การเขียน RESEARCH PROPOSAL ของ R2R2E 

 

คาํถามท้ายบทท่ี 5 
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บทท่ี 5 
การพฒันา R2R2E ท่ีทกุคนทาํได้ 

(PRACTICAL R2R2E) 
 
ความหมายของ R2R2E 
  R2R2E = Routine to Research to Excellence คอื การทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานวจิยัสูค่วามเป็นเลศิ เป็นกระบวนการในการพฒันางานประจาํหรอืR2R2Eใหเ้ป็น
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง และทาํใหผ้ลงานนัน้ไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นผลงานทางวชิาการ
ชัน้เยีย่มอยา่งยัง่ยนื เป็นหน่ึงในวธิกีารในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ที่
ผูป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถทาํได ้ โดยไมยุ่ง่และไมย่าก เป็นสิง่ทีผ่สมผสานการทาํงาน 
(Working), R2R, และ การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM ทีป่ระกอบดว้ย 3  
สว่น คอื Knowledge Vision: KV, Knowledge Sharing: KS และ Knowledge Asset: KA) 
เขา้ดว้ยกนั อยา่งกลมกลนื มปีระสทิธภิาพ และ เป่ียมไปดว้ยคุณประโยชน์ทีง่ดงามน่า
ภาคภมูใิจ ของผูป้ฏบิตังิานทีมุ่ง่มัน่ทาํงานดว้ยใจอยา่งแทจ้รงิ 
 

หลกัการ ขัน้ตอน และ วิธีการ ของ R2R2E 
 การทาํ R2R2E ในองคก์าร ประกอบดว้ย หลกัการ และ วธิกีาร ใน 7 ขัน้ตอน ตัง้แต่
เริม่ตน้ ดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี 1. เริม่ตน้ดว้ย ปรชัญาการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ตามทีไ่ดก้ลา่ว
มาแลว้ในบทที ่4 ดว้ยหลกัปรชัญา (Principle of Philosophy) ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นบทที ่1 ทีส่รปุ
ไวว้า่ ปรชัญาเป็นกลุม่กจิกรรมของมนุษย ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาความรูแ้ละความจรงิ
ทัง้หลายของสิง่หน่ึงสิง่ใด อยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ ทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความรกั และ ความปรารถนาด ี
ต่อทุกสรรพสิง่ เป็นความตอ้งการจากหวัใจของผูแ้สวงหา เพือ่นําไปสูค่วามรูท้ีแ่ทจ้รงิที่
เรยีกวา่ “ปญัญา” ของสิง่นัน้ ซึง่กค็อื การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื นัน่เอง 
  ดงันัน้ จุดเริม่ตน้ของ R2R2E คอื “ใจ (Spirit)” ทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความรกัและความ
ปรารถนาด ีต่อทุกสรรพสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน อยา่งมุง่มัน่ ตัง้ใจ ไมย่อ่ทอ้ อยา่งจรงิจงั 
และจรงิใจ ตลอดเวลา สิง่น้ี คอื ปรชัญาของมนุษย ์ทีเ่ป็นสตัวป์ระเสรฐิ นัน่เอง 
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 สิง่สาํคญัในขัน้ตอนน้ี คอื การพฒันา “กลุม่ผูนํ้า” ในการพฒันา R2R2E ในองคก์าร ซึง่
จะเป็นแกนหลกั ในการดาํเนินงานปลกูฝงัการพฒันา R2R2E ใหก้บับุคลากรขององคก์าร 
โดยคดัเลอืกผูท้ีม่ผีลงานทีเ่ขา้เกณฑเ์ป็น R2R แทแ้ละด ีในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทีแ่สดงวา่เป็น
บุคลากรทีท่รงคุณคา่ในแต่ละหน่วยงานขององคก์าร ทีย่นิดแีละเตม็ใจเขา้รบัการอบรมเพือ่
การพฒันาเป็นกลุม่ผูนํ้า จาํนวนหน่วยงานละ 2-3 คน ใชเ้วลาอบรมปีละไมเ่กนิ 30 Training 
hours ในหอ้งเรยีน โดยใชเ้วลาในการปฏบิตัจิรงิในการทาํงานของตน “ทุกวนั” 
 ขัน้ท่ี 2. ใช ้SOAR Technique ที ่Stavros, Cooperrider และ Kelly ไดพ้ฒันาขึน้ ใน
ปี 2005 และ ไดม้กีารนํามาใชใ้นกระบวนการพฒันาองคก์าร (Organization Development: 
OD) อยา่งแพรห่ลาย 
 SOAR Technique เป็นวธิกีารในการวเิคราะหแ์ละพฒันาหน่วยงาน/องคก์าร 
นกัวชิาการหลายคนมกัคดิวา่พฒันามาจาก SWOT Analysis ทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหจ์ุด
แขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ทีเ่ป็นปจัจยัภายในองคก์าร และ ในการวเิคราะห์
โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) ทีเ่ป็นปจัจยัทีม่าจากภายนอกองคก์าร แลว้
นําเอาขอ้มลูทีไ่ด ้ มาวางแผนกลยทุธข์องหน่วยงานหรอืองคก์ารของตนเอง แต่มไิชเ่ชน่นัน้ 
เพราะ SWOT Analysis เป็นเครือ่งมอืในการ “วเิคราะหอ์งคก์าร (Organization Analysis)” 
ซึง่พบวา่ ไดผ้ลดใีนชว่งก่อนปี ค.ศ.1990 แต่ต่อมาพบวา่ มปีระสทิธภิาพตํ่า เน่ืองจากปจัจยั
แวดลอ้มทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์าร มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทาํให้
แผนกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์ารทีไ่ดจ้าก SWOT ขาดความเป็นปจัจุบนั และยงัเป็นการ
วเิคราะหแ์บบ Top-down ทีข่าดการมสีว่นรว่มจากหลายๆภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งจรงิจงั
และทัว่ถงึ ทัง้จากภายในและจากภายนอกองคก์าร 
 ตัง้แต่ปี 1990 เป็นตน้มา สิง่แวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และ
รนุแรง คูแ่ขง่ขนัทัง้หลายต่างกม็กีารปรบัตวัอยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง ทาํใหข้อ้มลูทีว่เิคราะห์
มาแลว้เมือ่หลายวนัหรอืหลายเดอืนทีผ่า่นมา ไมถ่กูตอ้งและไมเ่ป็นปจัจุบนั จาํเป็นตอ้งทาํ
การวเิคราะหแ์ละวางแผนใหม ่ เพราะแผนทีไ่ดว้างไวอ้าจจะมจีุดอ่อนเพิม่ขึน้อกีหลายอยา่ง
เพยีงชัว่ขา้มคนื ดงันัน้ การวางแผนทางกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบัองคก์ารสมยัใหม ่ จงึหนัมาใช้
แนวคดิและแนวทางในการบรหิารการเปลีย่นแปลงเชงิบวก (Posiitive Thinking of Change 
Management) นํามาสูก่ารบรหิารองคก์ารของผูนํ้าแบบ Appreciative Leadership: AL ทีใ่ช้
เครือ่งมอืทีเ่รยีกวา SOAR Technique ซึง่มคีวามหมาย ดงัน้ี 
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  S=Strength เน้นทีจุ่ดแขง็ขององคก์าร ทัง้ดา้นปจัจยัและความสาํเรจ็ ทีอ่งคก์ารของเรา 
สามารถทาํไดแ้ลว้ ในอดตี 
 O=Opportunities โดยวเิคราะหว์า่ มปีจัจยัและสิง่สนบัสนุนอะไรบา้ง ทีส่ามารถ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัองคก์ารของเรา ในการนําไปสูค่วามสาํเรจ็ทีต่อ้งการในอนาคต ทัง้
ปจัจยัทีอ่ยูภ่ายในองคก์าร และ ปจัจยัภายนอกองคก์าร 
 A=Aspirations ดว้ยการเชือ่มโยง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ เป้าหมายในอนาคต ของ
องคก์าร ใหเ้ป็นเป้าหมายทีทุ่กคนในองคก์าร ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคต ดว้ยการจดัทาํให้
เป็น “แรงบนัดาลใจรว่ม” ทีท่รงพลงั 
 R=Results หรอื Reports คอื ผลลพัธ ์ / รายงานผลการดาํเนินงาน ตามเป้าหมายทีไ่ด้
ตัง้ไว ้ซึง่วดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของการบรหิารแบบมุง่
ผลสมัฤทธิ ์ (Management by Results: MBR) โดยจดัทาํใหเ้ป็นเอกสาร (Doccuments) ที่
เป็น Knowledge Asset: KA ซึง่สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากร 
  แนวคดิ SOAR Technique ในกระบวนการพฒันาองคก์าร (Organization 
Development: OD) แสดงได ้ดงัภาพที ่15 

Organization Development by SOAR Technique

Better

Efficiency

than

Problem

Based

Approach

Due to 

Positive 

Thinking 

Approach

 
ภาพท่ี 15. แนวคดิ SOAR Technique ในการพฒันาองคก์าร 

 
 ข้อดี ของการใช ้SOAR Technique คอื 
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   1.) ทุกคนในหน่วยงานหรอืองคก์าร มสีว่นรว่มในการวเิคราะห ์ วางแผนงาน และ 
ทาํตามแผนงานนัน้ ตามแนวคดิพืน้ฐานดา้น AI (Appreciative Inquiry) ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิการ
รว่มมอืกนัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายแบบบรูณาการ จาก Bottom-up เป็นฐาน ทีด่กีวา่วธิ ี
Top-down  
   2.) เป็นการสรา้งวฒันธรรมภายในองคก์ารเชงิบวก โดยมุง่ไปทีจุ่ดแขง็และสิง่ทีท่าํ
ไดจ้รงิ ทีป่ระสบความสาํเรจ็แลว้ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา ดว้ยการคน้หาสิง่ทีเ่ป็นโอกาสทีจ่ะ
นํามาซึง่ความสาํเรจ็ ทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก แลว้ชว่ยกนัสรา้งแรงบนัดาลใจของ
พวกเราทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง ใหมุ้ง่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว ้รว่มกนั  
   3.) SOAR เป็นตวัเชือ่มโยง วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) เป้าหมาย 
(Goals) และ วธิกีาร (Method) ทีทุ่กฝา่ยไดร้ว่มกนักาํหนดขึน้ ใหเ้ป็นรปูธรรมในเชงิแผนงาน
ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการแขง่ขนั ทีเ่ป็นปจัจุบนั ไดอ้ยา่งทนักาล 
   4.) ชว่ยทาํใหข้วญั กาํลงัใจ การมสีว่นรว่ม และ การทาํงานเป็นทมี ของคนใน
หน่วยงานหรอืองคก์าร ดขีึน้ เพราะสิง่ทีทุ่กคนอยากเหน็อยากได ้ถกูรวบรวมไวด้ว้ยกนั โดย
ใชก้ระบวนการ 4-D cycles ของ Appreciative Inquiry (AI) ดงัภาพที ่16 
 

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

Appreciating

Dream
“What might be?”

(What is the world calling for)

Envisioning Results

Design
“What should be--the ideal?”

Co-constructing

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

Sustaining

Appreciative Inquiry “4-D” Cycle

Affirmative
Topic Choice

 

Discovery
•Opportunity Context

•Positive Core

Dream
•Purpose
•Vision

Design
•Constitutional Propositions

Relationship & Organization

Destiny
•People/Members 

•Structures
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ภาพท่ี 16. กระบวนการ 4-D cycles of Appreciative Inquiry 
 
 กระบวนการ 4-D cycles ของ AI ประกอบดว้ย 
   Discover คอื การคน้หาและคน้พบเพือ่การชืน่ชมยนิดแีละใหคุ้ณคา่ กบัสิง่ดีๆ ทีพ่วก
เราม ีในหน่วยงานหรอืองคก์าร และ ความสาํเรจ็ทีพ่วกเราทาํไดแ้ลว้ อยา่งจรงิจงัและจรงิใจ 
   Dream คอื การรว่มกนั “ฝนั” วา่ พวกเรา ตอ้งการทีจ่ะไดห้รอืเป็นอะไรในอนาคต 
   Design คอื การชว่ยกนัออกแบบแนวทางและวธิกีารทีส่รา้งสรรคแ์ละทาํไดจ้รงิ ให้
พวกเราบรรลุ Dream นัน้ (Determining What Should Be. How can we move from 
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where we are now to this vision of the future that we have created? How can we put 
the ideas into practice? Who will be involved?) 
   Deliver (or Destiny) คอื การชว่ยกนั “ทาํ” ใหบ้รรลุความฝนัของพวกเรา ดว้ยการ
เสรมิสรา้งพลงัใหแ้ต่ละคนสามารถลงมอืปฏบิตัติามทีต่นปรารถนาไดด้ว้ยตนเอง (Innovating 
What Will Be. In this phase, practical strategies or projects are put into practice and 
space created for ideas to flow and develop. There is an emphasis on empowering 
and encouraging people to take action and carry forward their own ideas) 
 

 ขัน้ท่ี 3. ถอดบทเรยีน (Lession learned) จากผลการดาํเนินงาน ของงานทีอ่งคก์าร
ของพวกเรา ทาํไวใ้นอดตี ในระยะแรกๆ ของการเริม่ตน้พฒันา ขอแนะนําใหนํ้าผลงานที่
ประสบความสาํเรจ็ มาถอดบทเรยีนก่อน โดยนําผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นผลงาน “R2R แทแ้ละ
ด”ี มา “เขยีน” เป็นผลงานวจิยั จนสามารถลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 ผลงาน R2R แทแ้ละด ีมลีกัษณะสาํคญั 5 ประการ คอื 
  1.) เป็นงานทีค่ณะผูว้จิยัเป็นผูท้าํดว้ยตนเอง และ เป็นความจรงิ (Routine & Fact) 
ถา้คณะผูว้จิยัรูอ้ยูแ่ก่ใจวา่สิง่/ขอ้มลู ทีนํ่ามาแสดงเป็นผลงานวจิยันัน้ “ไมจ่รงิ” หา้มนํามา
เขยีนเป็นผลงานวจิยัอยา่งเดด็ขาด 
   ผลงานทีม่ลีกัษณะสาํคญัขอ้น้ี แสดงวา่เป็น R2R แท ้แต่ถา้จะเป็น R2R ทีด่ ีจะตอ้ง
มลีกัษณะสาํคญัขอ้ 2-5 ดว้ย  
  2.) เกดิการพฒันาทีม่หีลกัฐานยนืยนั (Evident Based Development) โดยวดัผลที ่
“ผูร้บับรกิาร” ดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ตามหลกัของ Research Methodology ทัง้ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ และ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ เชน่ ดขีึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ไม่
น้อยกวา่ 95% (p<0.05); คา่น้ําตาลในเลอืด ลดลงจาก 185 mg% เหลอืเพยีง 110 mg% 
เป็นตน้ ในการน้ีจะไมใ่ช ้ “ระดบัความคดิเหน็จากแบบสอบถาม” มาใชใ้นการเปรยีบเทยีบกนั 
เน่ืองจาก “ความคดิเหน็” นัน้ ม ีFactors ทีไ่มส่ามารถควบคมุไดอ้ยูม่ากมาย จงึเป็นขอ้มลูทีม่ ี
ความน่าเชือ่ถอืตํ่า 
  3.) ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เกนิกวา่ 1 ปี (Longtime Continuous 
Implementation) โดยในการเปรยีบเทยีบนัน้ จะนําขอ้มลูเชงิประจกัษ์ของผลการดาํเนินงาน
ในชว่งเวลาเดยีวกนัของแต่ละปี มาเปรยีบเทยีบกนั เพือ่ลดความผนัแปรทีอ่าจเกดิจาก
ฤดกูาล (Seasonal Variation) ประกอบกบัการดาํเนินงานตามภารกจิหลกัขององคก์าร
ทัง้หลายนัน้ จะใชว้งรอบ 1 ปี เป็นหลกั ซึง่อาจเป็นปีงบประมาณ หรอื ปีปฏทินิ กไ็ด ้จงึถอื
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เป็นการควบคุมตวัแปรภายนอกของการออกแบบวจิยั (Research Design) ทีด่ไีดอ้ยา่งหน่ึง 
ดงันัน้ ถา้ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และนําผลการดาํเนินงานใน
ชว่งเวลาเดยีวกนัของแต่ละปี มาเปรยีบเทยีบกนั กจ็ะเป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบ One 
group, Pre-test Post-test, Time series Design ทีม่คีุณภาพดกีวา่ One group, Pre-test 
Post-test Design ธรรมดา 
  4.) เป็นผลงาน ทีม่คีุณคา่ต่อทุกฝา่ย (Valuable Research for All) โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เกดิประโยชน์และคุณคา่ต่อผูม้ารบับรกิาร (อาทเิชน่ ผูป้ว่ย) ประชาชน หน่วยงาน/
องคก์ารผูใ้หบ้รกิารหรอืผูร้บัผดิชอบ และ ประเทศชาต ิอยา่งชดัเจน มากกวา่งานวจิยัทัว่ๆไป 
ทีม่กัจะเกดิประโยชน์กบัผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยั เป็นสว่นใหญ่ เทา่นัน้  
  5.) ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการของวทิยาการวจิยั (Correct in Research 
Methodology) เน่ืองจากผลงาน R2R นัน้ เป็น “วจิยั (Research)” จงึตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัวชิาการดา้นการวจิยั ซึง่ในทีน้ี่ เน้นที ่ “การเขยีน” เป็นหลกั โดยตอ้งเขยีนใหก้ระชบั 
ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และ สัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่าํเป็น โดยใชก้ลยทุธ ์ ST (Strength-Threat 
Strategy) คอื การนําจุดแขง็ (Strength) ของการวจิยัชนิดน้ี ทีม่ขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีแ่สดง
อยา่งชดัเจนวา่ เกดิผลดจีรงิต่อผูม้ารบับรกิาร (Customers) และประเทศชาต ิ มาปกป้อง
ภาวะคุกคาม (Threat) จากกลุม่นกัวชิาการทีมุ่ง่เน้น Research Methodology โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ นกัวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ ทีเ่น้นการสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่ง มาเป็น
ขอ้มลูหลกัของการวจิยั 
  แบบการวจิยั  (Research Design) ของ R2R แทแ้ละด ีนัน้ เป็น Research and 
Development (R&D) ประเภท การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development 
Research: EDR) คอื การทาํวจิยั ดว้ยการทาํงานอยา่งเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ัง้หลายทีม่ี
อยู ่ทัง้ทีไ่ดร้บัจากการทาํวจิยั และจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพือ่การรเิริม่สรา้งสรรค ์หรอื การ
พฒันาผลติภณัฑ ์ / กระบวนการผลติ หรอื กระบวนการทาํงาน ใหม่ๆ  ในการน้ี ผูเ้ขยีนได้
พฒันาแบบการวจิยัน้ีมาจาก Research and Development for Continuous and 
Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI ของหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาการบรหิารโรงพยาบาล คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ทีพ่ฒันามาตัง้แต่ พ.ศ.2530 มาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชค้วามหมาย 
(Definition) ของ Australian Bureau of Statistics: ABS ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัดา้นสถติแิละ
ขอ้มลูทางวชิาการของประเทศออสเตรเลยี ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของ Experimental 
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Development Research ไวว้า่ …The systematic work using existing knowledge 
gained from research or practical experience for the purpose of creating new or 
improved products/processes 
  R2R แทแ้ละด ี เป็นการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดว้ยแนวคดิของ R&D 
for CSWI (Continuous and Sustainable Working Improvement) ถอืเป็น R2R2E 
(Routine to Research to Excellence) คอื กระบวนการในการพฒันางานใหเ้ป็นผลงานวจิยั
อยา่งต่อเน่ือง และทาํใหผ้ลงานนัน้ไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นผลงานทางวชิาการชัน้เยีย่มอยา่ง
ยัง่ยนื เป็นหน่ึงในวธิกีารพฒันางาน ทีผู่ป้ฏบิตังิานทุกคน สามารถทาํได ้ โดยไมยุ่ง่และไม่
ยาก ก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ ความสขุ และ ความภาคภมูใิจ  
  การเขยีน ”ผลงานวจิยั” เรือ่งแรก จะใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน – 1 ปี โดยจะใชเ้วลา
มากในขัน้ตอนการลงตพีมิพใ์นวารสาร ซึง่อยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุมของผูว้จิยั จงึขอ
เสนอใหล้งตพีมิพไ์ปกอ่น ใน “หนงัสอืรายงานผลงานวจิยัประจาํปี (Annual Report of 
Organization Research)”ของหน่วยงาน/องคก์าร ซึง่สามารถจดัทาํไดเ้องทุกปี ปีละหลาย
ฉบบั ตามผลงานทีม่ ีและ ตามความเหมาะสม 
 ขัน้ท่ี 4. เขยีน”ผลงานวจิยั” จากผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นผลงาน R2R แทแ้ละด ี เรือ่ง
ต่อๆมา โดยเรือ่งที ่ 2 จะใชเ้วลาลดลงเหลอืเพยีงประมาณ 3-6 เดอืน และ เรือ่งที ่ 3 กจ็ะใช้
เวลาลดลงไปอกี โดยดาํเนินการ เชน่เดยีวกบัเรือ่งแรก 
  เมือ่ไดเ้ขยีน “ผลงานวจิยั” จากผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นผลงานวจิยัทีด่ ี มาอยา่งต่อเน่ือง
จนถงึเรือ่งที ่5 จะใชเ้วลาในการทาํแต่ละเรือ่งเพยีงประมาณ 2-3 เดอืน ซึง่จะถอืไดว้า่ ผูว้จิยั
เป็นผูนํ้าดา้น R2R แลว้ 
 ขัน้ท่ี 5. เขยีน “ผลงานวจิยั” จากผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นผลงานวจิยัทีด่ ี ดว้ย
ภาษาสากล เชน่ ภาษาองักฤษ เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิ ซึง่จะพฒันาสู ่
R2E (Routine to Excellence) คอื การทาํ R2R ของเรา ใหเ้ป็นผลงานวจิยั ทีส่ามารถ
เผยแพรไ่ปไดท้ัว่โลก 
 ขัน้ท่ี 6. เขยีน “ผลงานวจิยั” จากผลการดาํเนินงาน R2R ทีม่ลีกัษณะเป็นผลงานทีย่งั
ไมด่ ีคอื ยงัไมเ่กดิการพฒันา ดว้ยการวเิคราะห ์ “ความไมส่าํเรจ็” ซึง่มกัจะพบวา่มปีระโยชน์ 
“มากกวา่”ผลงานทีส่าํเรจ็ แต่ยงัไมค่อ่ยมผีูเ้ขยีนผลงานวจิยัในลกัษณะน้ี เพราะเป็นผลงานที่
ไมก่่อใหเ้กดิความสขุต่อผูท้าํเมือ่นึกถงึ จงึขาดแรงจงูใจทีท่รงพลงัสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในการ
ทีจ่ะเขยีนเป็นผลงานวจิยั เรือ่งแรกๆ 
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 ขัน้ท่ี 7. จดัทาํโครงการพฒันา R2R2E ในองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัทาํเป็น 
Research Proposal และขอใบรบัรองจรยิธรรมการทาํวจิยัในมนุษย ์(Etical Certificate: EC) 
เพือ่คุม้ครองสทิธขิองกลุม่ตวัอยา่ง ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เริม่จากหน่วยงานผูนํ้า แลว้ขยาย
ไปจนครอบคลุมทุกงานของหน่วยงานและองคก์าร ตามลาํดบั ในการน้ี ขอเสนอแนะใหเ้ป็น
บทบาทขององคก์ารในการจดัทาํ Research Proposal และขอใบรบัรอง EC ไมค่วรใหเ้ป็น
ภาระของผูว้จิยัทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน 
 ในขัน้ที ่ 7 น้ี ทุกคนในหน่วยงาน สามารถเขยีนผลงานวจิยั ในแต่ละงานทีแ่ต่ละคนทาํ 
ไดปี้ละไมน้่อยกวา่ 1 เรือ่ง ทุกปี ซึง่ทุกหน่วยงาน/องคก์าร สามารถจดัทาํได ้ โดยไมยุ่ง่และ
ไมย่ากมาก ดว้ยการพฒันาใหเ้กดิ “ระบบและกลไก” (System and Mechanism) ทีช่ดัเจน 
และ เอือ้อาํนวย พรอ้มทัง้มกีารดาํเนินงานอยา่งจรงิจงั เขม้แขง็ และ ต่อเน่ือง ซึง่จะนําไปสู ่
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ของงาน/หน่วยงาน/องคก์าร 
 

 การเขียน “ผลงานวิจยั” จากผลการดาํเนินงาน R2R 
 การเขยีน ”ผลงานวจิยั” จากผลงานทีม่ลีกัษณะเป็น R2R แทแ้ละดนีัน้ ในเรือ่งแรก จะ
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน – 1 ปี โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. เขยีนสาระสาํคญั ของผลงานวจิยั เพือ่ตรวจสอบเน้ือหา และ จุดเดน่ 
 2. จดัทาํ Slide presentation เพือ่นําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชมุวชิาการของ
หน่วยงาน เพือ่ตรวจสอบความครบถว้นของเน้ือหา ตามหลกัวชิาการดา้นการวจิยั 
 3. นําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชมุวชิาการ นอกหน่วยงาน เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็จาก
ผูท้รงคุณวฒุทิีห่ลากหลาย และ ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 4. นําขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุแิละผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลาย ทีไ่ดร้บัจาก
การนําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชมุวชิาการ มาปรบัปรงุสาระสาํคญั ของผลงานวจิยั ให้
ถกูตอ้ง ครบถว้น และ มคีุณภาพทางวชิาการ มากชึน้ แลว้จดัทาํ นิพนธต์น้ฉบบั (Original 
article) เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ โดยตอ้งจดัทาํนิพนธต์น้ฉบบั ตามขอ้แนะนํา
สาํหรบัผูนิ้พนธข์องวารสารนัน้ อยา่งเครง่ครดั  
 5. ปรบัปรงุ/แกไ้ข นิพนธต์น้ฉบบั ตามขอ้แนะนําผูป้ระเมนิ (Readers) ของวารสารนัน้ 
และจากบรรณาธกิาร จนเสรจ็สมบรูณ์และไดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสาร (Accept) 
  ถา้ไมไ่ดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสาร (Reject) อยา่เพิง่ทอ้ถอย ถา้มัน่ใจวา่ผลงานนัน้ 
เป็น R2R แทแ้ละดจีรงิๆ ใหป้รบัปรงุ/แกไ้ข เพือ่ขอลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการฉบบัอื่น 
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โดยตอ้งจดัทาํนิพนธต์น้ฉบบัใหม ่ ตามขอ้แนะนําผูนิ้พนธข์องวารสารนัน้ๆ อยา่งเครง่ครดั
เชน่กนั จนไดร้บัการลงตพีมิพ ์
 

วิธีการดาํเนินงาน R2R2E 
 หลกัการสาํคญั 7 ประการ ทีส่มควรอยา่งยิง่ทีต่อ้งมใีนการดาํเนินงาน R2R2E คอื 
 1. การไดร้บัการสนบัสนุน และ สง่เสรมิ อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเน่ือง จาก
ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร เป็นเวลาทีย่าวนานไมน้่อยกวา่ 3 ปีตดิต่อกนัในระยะเริม่ตน้ เพือ่
การวางรากฐานของงานนี้ ใหม้ัน่คงแขง็แรง 
 2. การม ี“ระบบงาน” ของการดาํเนินงาน R2R2E ทีเ่ขม้แขง็ ชดัเจน เอือ้ต่อการปฏบิตั ิ
เหมาะสมกบัหน่วยงาน/องคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 3. การมหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ทีช่ดัเจนแน่นอน โดยควร
เป็น “หน่วยงานประจาํ” ไมใ่ชเ่ป็นหน่วยงานเฉพาะกจิหรอืหน่วยงานชัว่คราว 
 4. การมผีูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ทีม่ ี“อทิธบิาท 4” ทีค่รบถว้น เขม้แขง็ 
มุง่มัน่ อดทน มองโลกในแงด่ ี มภีาวะผูนํ้าและผูป้ระสานงานทีด่ ี สามารถทาํงานเป็นทมี
รว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ีและ มคีวามต่อเน่ืองของตวับุคคล ทมีงาน และ การดาํเนินงานที่
ไมส่ะดุดหรอืขาดตอน 
 5. การมกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ดว้ยการลงมอืทาํผลงานของตนให้
เป็นผลงานวจิยั ในสถานการณ์จรงิ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน ในการทาํผลงานวจิยั
ชิน้แรกๆ ในการน้ี มคีวามตอ้งการวทิยากรผูฝึ้กอบรม ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะ
ประสบการณ์สงู ในการทาํผลงาน R2R2E อยา่งครบถว้น ครบวงจร ซึง่หาไดย้าก 
 6. การสรา้งและพฒันา ใหม้ ี “กลุม่” ของผูท้าํงาน R2R2E ทีเ่ขม้แขง็ มุง่มัน่ และ มี
ผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง มาเป็นแบบอยา่งทีจ่บัตอ้งได ้ ในสถานการณ์จรงิ ของ
องคก์าร ซึง่เราจะใชบุ้คคลกลุม่น้ี มาเป็นผูถ่้ายทอดเทคนิคและวธิกีาร ในการทาํงานของตน
ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของชุมชนนกัปฏบิตั ิ
(Community of Practice: CoP) ในกระบวนการ KM ทัง้ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(Knowledge Sharing: KS) โดยเน้นทีก่ารทาํใหเ้กดิ Knowledge Asset 
 7. การจดัใหม้กีารนําผลงานทางวชิาการเหลา่น้ี มานําเสนอในเวทวีชิาการ และ ตพีมิพ์
เผยแพร ่ อยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง ตามรปูแบบ แนวทาง และ วธิกีาร ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัใน
วงการวชิาการ อยา่งน่าภาคภมูใิจ และนํามาซึง่ความเจรญิกา้วหน้าของผูจ้ดัทาํผลงานทาง
วชิาการ และ การนําผลงานทางวชิาการไปใชป้ระโยชน์ต่อประชาชน และ ต่อประเทศชาต ิ 
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 กิจกรรมและขัน้ตอน ในการดาํเนินงาน R2R2E  
 กจิกรรมและขัน้ตอนทีส่าํคญั ม ี8 ประการ คอื 
 1. การกาํหนดเป็นนโยบายจากผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร ใหทุ้กๆหน่วยงานมกีาร
ทาํงานของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีช่ดัเจน เอือ้ต่อการปฏบิตั ิ และ เหมาะสมกบั
องคก์าร พรอ้มทัง้กาํหนดมาตรการประกอบนโยบายทีเ่ขม้แขง็ ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิความ
แตกต่างทีช่ดัเจน ระหวา่งผูท้ีท่าํกบัผูท้ีไ่มท่าํ และ ระหวา่งผูท้ีท่าํไดด้กีบัผูท้ีท่าํแต่ไมด่ ีโดยมี
แรงจงูใจใหม้กีารดาํเนินงานในการทาํงานของบุคคลากรแต่ละคน ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ
ทีม่าก เพยีงพอ และต่อเน่ือง ทัง้แรงจงูใจทางบวก ทีช่ว่ยจงูใจ ใหข้วญักาํลงัใจ ใหร้างวลั และ 
แรงจงูใจทางลบ ทีก่อ่ใหเ้กดิพลงัทีจ่ะทาํ เพือ่แขง่ขนักบัเพือ่นๆทีท่าํ อยา่งไมเ่ครยีด
จนเกนิไป โดยยงัคงมคีวามสขุในการทาํงาน ทาํผลงานทางวชิาการ และในชวีติประจาํวนั 
 2. การกาํหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ใหช้ดัเจนแน่นอน 
โดยควรเป็น “หน่วยงานระดบัสงู” ขององคก์าร เชน่ สาํนกัพฒันา สาํนกัวชิาการ ฯลฯ 
 3. การสรรหาบุคคลผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงาน R2R2E ทีม่คีุณสมบตัทิีพ่งึประสงค์
ตามหลกัการขอ้ 4 ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ ทีค่รบถว้นมากทีส่ดุ แลว้ชว่ยบุคคลผูน้ัน้ ในการสรรหา
ผูร้ว่มงาน เพือ่จดัตัง้เป็น “ทมีงานผูร้บัผดิชอบ” อยา่งเป็นทางการ โดยกาํหนดบทบาทหน้าที่
ทีช่ดัเจน รวมทัง้ใหอ้าํนาจในการดาํเนินงาน R2R2E น้ี อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
 4. การสง่เสรมิสนบัสนุนทมีงานผูร้บัผดิชอบ ใหร้ว่มกนัจดัทาํ “โครงการ” พฒันา 
R2R2E ขององคก์าร โดยเป็นโครงการต่อเน่ืองทีใ่ชร้ะยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี โดยใหส้อดรบั
กบัแผนพฒันาองคก์ารในระยะยาว ในการน้ี KPI ตวัหน่ึงทีต่อ้งกาํหนดคอื อตัราผลงานทาง
วชิาการ ต่อจาํนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
 โครงการพฒันา R2R2E ขององคก์ารน้ี สามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ คอื 
  ระยะที ่1 การสรา้งตวัแบบ (Role Model) ของการดาํเนินงาน R2R2E ทีช่ดัเจน 
ปฏบิตัไิด ้เหมาะสมกบัองคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู จาํนวนไมน้่อยกวา่ 2 ตวัแบบ ในแต่
ละหน่วยงานหลกัขององคก์าร  
  ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี 
  ระยะที ่2 การขยายผลจากตวัแบบ (Role Model Expansion) ของการดาํเนินงาน 
R2R2E โดยการใหต้วัแบบเป็น “พีเ่ลีย้ง”ในการขยายผลไปยงัหน่วยงานต่างๆ ในอตัราสว่น 
1 ตวัแบบ ต่อ 5 หน่วยงาน ใหค้รอบคลุมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของหน่วยงานทัง้หมดของ
องคก์าร 
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  ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
  ระยะที ่3 การขยายผลทัว่ทัง้องคก์าร ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์าร มผีลงานวจิยั ที่
ชดัเจน และมกีารพฒันาคุณภาพของผลงาน R2R2E ใหด้ยีิง่ๆขึน้ อยา่งต่อเน่ือง 
  ใชเ้วลาประมาณ 1 ปีฆ 
  ระยะที ่4 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ดว้ยการผสมผสาน
การทาํ R2R2E น้ี เขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงานปกตขิองแต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนด
เป้าหมายทีช่ดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด ้มุง่สูก่ารให ้ “ทุกคน” ขององคก์าร ทาํงานของตนให้
เป็นผลงานทางวชิาการ ทีต่นเป็นชือ่แรก ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 เรือ่ง 
  ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 
 5. ทมีงานผูร้บัผดิชอบ รว่มกนัจดัทาํ “ระบบงาน” ของการดาํเนินงาน R2R2E ทีช่ดัเจน
เอือ้ต่อการปฏบิตั ิ เหมาะสมกบัองคก์าร และ พฒันาใหม้คีุณภาพ ประสทิธผิล และ 
ประสทิธภิาพ สงูยิง่ๆขึน้ตลอดไป 
 6. จดัใหม้กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการทาํงานของตนให้
เป็นผลงานทางวชิาการ ในสถานการณ์จรงิ ดว้ยการจดัหาวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และมทีกัษะประสบการณ์สงู และสามารถมาใหก้ารอบรมทีต่่อเน่ือง ไดน้านเพยีงพอ จน
องคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการทาํงานของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ใน
สถานการณ์จรงิน้ี ในระยะแรกๆ ทีต่อ้งอาศยัวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะ
ประสบการณ์สงูจากภายนอกองคก์ารนัน้ ในขณะทีม่กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ทมีงาน
ผูร้บัผดิชอบขององคก์าร จะตอ้งมาเรยีนรูห้ลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ต่างๆ เพือ่ให้
สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง อยา่งมัน่ใจและมปีระสทิธภิาพสงู ภายในเวลาไมเ่กนิ 2 ปี 
โดยอาจเชญิวทิยากรภายนอกนัน้ มา “กระตุน้ (Booster)” เป็นครัง้คราว ตามความเหมาะสม 
 7. จดัเวทใีหม้กีารนําผลงาน R2R2E น้ี มาเผยแพร ่ ทัง้การนําเสนอ (Presentation) 
และ การจดัพมิพเ์ผยแพร ่“เป็นประจาํ” อยา่งเหมาะสม และกวา้งขวางทีส่ดุ  
 8. สนบัสนุน และ สง่เสรมิ การทาํ R2R2E อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเน่ือง 
ตลอดไป จนเป็นคา่นิยมรว่ม (Common Value) หรอื วฒันธรรม ขององคก์าร อยา่งแทจ้รงิ  
 Tip ของการทาํ R2R2E 
 1. ใชห้ลกัการสาํคญั 7 ประการ ของ R2R2E ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
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 2. ใช ้ R2R2E เป็นกลยทุธห์ลกัขององคก์าร โดยเริม่ตน้จากงานตามภารกจิหลกัของ
แต่ละหน่วยงาน ทีบุ่คลากรของหน่วยงานนัน้ๆชอบ ทาํไดด้ ีและ มคีวามภาคภมูใิจในผลการ
ดาํเนินงานชว่ง 3-5 ปีทีผ่า่นมา และ ยงัทาํอยูใ่นปจัจุบนัอยา่งมคีวามสขุ 
 3. ตอ้งทาํใหผู้ท้าํ มคีวามรูส้กึวา่เป็นเรือ่งที ่ “ไมย่าก และ ไมยุ่ง่ยาก” เป็นเรือ่งทีค่นดีๆ  
คนมคีุณภาพ คนทีต่ัง้ใจทาํงาน คนทีเ่สยีสละทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน ทาํอยูเ่ป็นประจาํ ดงันัน้ 
“ตอ้ง” ไมเ่น้นความถกูตอ้งและความครบถว้นของวทิยาการวจิยั (Research Methodology) 
ในระยะแรกๆ โดยคอ่ยๆเพิม่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของ Research Methodology 
ใหม้มีากขึน้ทลีะน้อยๆ ในการทาํผลงานวจิยัครัง้ต่อๆมา 
 4. ตอ้งมผีูช้ว่ยในการ “เขยีนผลงานวจิยั” ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มทีกัษะประสบการณ์สงู และ มคีวามเขา้ใจในกระบวนการและวธิกีาร ของ 
R2R2E เป็นอยา่งด ี และ ตอ้งสามารถจดัสรรเวลาใหก้บัการดาํเนินงานน้ี ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
ทนัเวลา และ ทนัใจ ซึง่ถา้ไดผู้นํ้าดา้น R2R ทีผ่า่นขัน้ที ่ 4 ของการเขยีน”ผลงานวจิยั” จาก
ผลงาน R2R แทแ้ละด ีของตนเองมาอยา่งต่อเน่ือง จะดมีาก 
 5. ถา้ตอ้งการผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู ตอ้งออกแบบการวจิยั (Research Design) 
เป็นแบบทีม่กีลุม่ควบคมุ (Control Group) หรอื วดัผลก่อน-หลงัการทดลอง หลายครัง้ 
 6. ตอ้งผสมผสานการทาํ R2R2E น้ี เขา้ไปในกระบวนการพฒันางานและการพฒันา
คนของแต่ละหน่วยงาน/องคก์าร อยา่งกลมกลนื ใหก้ลุม่ผูป้ฏบิตังิานผูท้าํวจิยั เกดิความรูส้กึ
วา่ การทีต่อ้งทาํงานเพิม่ขึน้บา้งเพยีงไมม่ากนกัเชน่น้ี กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง ต่อ
หน่วยงาน ต่อองคก์าร ต่อประชาชน/ผูม้ารบับรกิาร และ ต่อประเทศชาต ิ อยา่งมหาศาล 
ชดัเจน คุม้คา่ และน่าภาคภมูใิจ เป็นอยา่งยิง่  
 7. ตอ้งปลกูฝงัแนวคดิและการปฏบิตั ิ ของการทาํ R2R2E น้ี เขา้ไปในกระบวนการ
ปฏบิตังิานของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงาน จนเป็นกจิวตัรหรอืงานประจาํของ บุคลากรทุกคน
ขององคก์าร อยา่งกลมกลนื เหมาะสม และ ต่อเน่ือง จนเป็น “วฒันธรรมขององคก์าร” 
(Organization Culture) ทีทุ่กๆคนขององคก์ารยดึถอืปฏบิตั ิอยา่งภาคภมูใิจตลอดเวลา  
 วิธีการ ในการเขียน “ผลงานวิจยั”  R2R2E เรือ่งแรก 
 ประกอบดว้ยกจิกรรมและขัน้ตอน ในการดาํเนินงานทีส่าํคญั คอื 
 1. จดัทาํโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร 
(R2R2E) ใหล้ะเอยีดและชดัเจน ทัง้กจิกรรม ชว่งเวลา และ ระยะเวลา โดยใชว้ทิยากรทีม่ี
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ความรูค้วามสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู ทีส่ามารถมาใหก้ารอบรมทีต่่อเน่ืองไดน้าน
เพยีงพอ จนองคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 2. สรา้งและพฒันาตวัแบบ (Role Model) ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนืขององคก์าร โดยมขีอ้เสนอเพือ่เป็นแนวทางเบือ้งตน้ ในการดาํเนินการอยา่งเป็น
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1  จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการเขยีนผลงานวจิยัเพือ่
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร โดยคดัเลอืก “ทมีงาน” ของหน่วยงานทีม่ี
ผลงานในการพฒันางานของตนทีช่ดัเจนในชว่ง 3-5 ปีทีผ่า่นมา และยงัทาํต่อเน่ืองมาจนถงึ
ปจัจุบนั จาํนวน 5–8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2-3 คน ใชเ้วลาในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เป็นระยะๆ รวม 5 วนัอบรม ใชเ้วลาในการดาํเนินงานประมาณ 4-5 เดอืน ดงัน้ี 
  วนัอบรมที ่1 ในชว่งเชา้ จดับรรยายแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-3 ชัว่โมง โดยเน้นสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั
ของผูป้ฏบิตังิานพรอ้มยกตวัอยา่งผลงานจรงิทีช่ดัเจนและดไูมยุ่ง่ยากในการดาํเนินงาน การ
บรรยายชว่งเชา้น้ี สามารถจดัเป็นการบรรยายใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทัว่ไป ทัง้บุคลากรภายใน
องคก์าร และ บุคคลภายนอกองคก์าร 
  ในชว่งสายๆ และ ชว่งบ่าย จะจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) การเขยีน
ผลงานวจิยั จากผลงานดีๆ  ทีไ่ดท้าํมาแลว้นานกวา่ 1 ปี และฝึกหดัการทาํ Slideเพือ่นําเสนอ
ผลงานวจิยั แบบ Oral Presentation 10-12 นาท ีในเวทวีชิาการ แลว้มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่
ละทมีงานไปปรบัแต่งใหส้มบรูณ์ขึน้ และ เตรยีมการนําเสนอความกา้วหน้า ในวนั/ครัง้ต่อไป 
ประมาณเรือ่งละ 20 Slides ในตอนทา้ยของวนัน้ี จะเปิดใหม้กีารอภปิราย ซกัถาม เพิม่ความ
เขา้ใจ และ คณะผูเ้ขา้ฝึกอบรม ผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรม และ วทิยากร จะชว่ยกนัสรปุการ
เรยีนรู ้และ การทาํบา้น ดว้ยการจดัชุมชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) จากผูเ้ขา้ฝึกอบรม  2-3 ทมีงาน 
ต่อกลุม่ ตามความเหมาะสมดว้ยความสมคัรใจ เพือ่ชว่ยกนัปรบัแต่งและพฒันาผลงานของ
แต่ละทมีงานใหส้มบรูณ์ยิง่ๆขึน้ และ เตรยีมนําเสนอผลงาน ในทีป่ระชุม ใหเ้กดิความมัน่ใจ 
  วนัอบรมที ่ 2 (หา่งจากวนัอบรมที1่ ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ
ความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัประสบการณ์ซึง่กนั
และกนั แลว้นําเสนอ Oral Presentation ผูเ้ขา้ฝึกอบรม เรือ่งละ 10-12 นาท ีซกัถาม 3 นาท ี
โดยประยกุตเ์ทคนิกของ Knowledge Sharing: KS, เรือ่งเลา่เรา้พลงั (Dialogue) และการ
วพิากษ์เชงิบวก (Empowerment Commentation) ในการนําเสนอน้ี หลายคนอาจเป็นการ
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นําเสนอ “ครัง้แรก” ในชวีติ จงึควรชว่ยใหเ้ขาเกดิกาํลงัใจ และ เกดิความภาคภมูใิจ ในการ
นําเสนอผลงานวชิาการครัง้น้ี และ เกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้โดยสามารถพฒันาต่อไปเป็น Paper ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได ้
จากผลงานของเอง อยา่งมัน่ใจและสขุใจ จงึตอ้งไมเ่ครง่ครดัเรือ่ง Research Methodology
เน้นการผอ่นคลายอยา่งสนุกสนาน ความจรงิ ประโยชน์ต่อผูป้ว่ย/ประชาชน/ผูร้บับรกิาร และ 
ตอ้งไมม่กีารตาํหนิผูนํ้าเสนอ ดว้ยการสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูร้ว่มกนัในหมูผู่นํ้าเสนอและผูฟ้งั 
  ชว่งบ่าย นําเสนอ Oral Presentation ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมต่อ จนครบทุกกลุม่ ถา้มี
จาํนวนกลุม่มาก สามารถจดัหอ้งนําเสนอเพิม่ หรอื จดัวนันําเสนอเพิม่ ในตอนทา้ยของวนัน้ี 
กจ็ะเปิดใหม้กีารอภปิราย ซกัถาม เพิม่ความเขา้ใจ เชน่กนั และ มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่ละ
กลุม่/ทมีงาน ไปปรบัแต่งใหส้มบรูณ์ขึน้ และ เตรยีมจดัทาํ “บทคดัยอ่ (Abstract)” ของ
ผลงานวจิยั เพือ่สง่ไปขอนําเสนอในการประชมุวชิาการ ตามขอ้กาํหนด คาํแนะนํา และ 
แบบฟอรม์ ของผูจ้ดัการประชุมวชิาการเวทนีัน้ อาทเิชน่ การประชมุวชิาการประจาํปีของ
กระทรวงสาธารณสขุ ทีจ่ดัโดยสาํนกัวชิาการ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ 
ในการน้ี ชุมชนนกัปฏบิตั ิ (CoP) ทีไ่ดจ้ดัตัง้และพฒันาไว ้ สามารถมาชว่ยเสรมิการพฒันา
ผลงานของแต่ละทมีงานใหส้มบรูณ์ยิง่ๆขึน้ และ เตรยีมนําเสนอผลงานในวนัอบรมครัง้ต่อไป 
  วนัอบรมที ่ 3 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 2 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ 
Abstract ผลงานวจิยัของแต่ละทมีงานในทีป่ระชุมใหญ่ ทมีละประมาณ 5 นาท ี ดว้ย
บรรยากาศเชงิวชิาการ ทีส่รา้งสรรคแ์ละใหก้าํลงัใจ แลว้ชว่ยกนั “ถอดบทเรยีน” ของแต่ละ
ทมีงาน เพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั และ นํามาประยกุตใ์นการพฒันางานของตน งานของ
หน่วยงาน และ การพฒันาตนเองของคณะผูว้จิยัทุกกลุม่ 
  ในชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีนผลงานวจิยัเพือ่การลงตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการ โดยการทาํงานเป็นทมี ดว้ยความชว่ยเหลอืของวทิยากร และการสง่เสรมิ
สนบัสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืจากทมีผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรม ทัง้การศกึษาคน้ควา้ทบทวน
วรรณกรรม (Literature Reviews) และ ชว่ยกนัจดัทาํ Version ที ่ 1 ของ “นิพนธต์น้ฉบบั 
(Original Article)” เพือ่การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ แลว้นํามาแลกเปลีย่นเพือ่การเรยีนรู้
รว่มกนั และ นํามาประยกุตใ์นการพฒันาผลงานวจิยัของตน แลว้ให ้ “การบา้น” ไปปรบัปรงุ
ใหส้มบรูณ์ขึน้ และ เตรยีมการนําเสนอ ในวนัอบรมครัง้ต่อไป 
  วนัอบรมที ่ 4 (หา่งจากวนัอบรมที ่ 3 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ นําเสนอ
ความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้ใหแ้ต่ละ CoP คดัเลอืกผลงานเดน่ของแต่ละกลุม่มา
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นําเสนอผลงาน ต่อทีป่ระชุมใหญ่ เรือ่งละประมาณ 15 นาท ีชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของแต่
ละเรือ่ง เป็น Version ที ่2 ของ Original Article และ ถอืเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีจ่ะเป็นแบบอยา่ง
เบือ้งตน้ใหก้บัเรือ่งอื่นๆต่อไป  
   ในชว่งบ่าย นําเสนอผลงานนิพนธต์น้ฉบบั (ต่อ) จนครบทุกเรือ่ง ถา้มจีาํนวนเรือ่ง
มาก สามารถจดัหอ้งนําเสนอเพิม่ หรอื จดัวนันําเสนอเพิม่ ในตอนทา้ยของวนัน้ี กจ็ะเปิดใหม้ี
การอภปิราย ซกัถาม เพิม่ความเขา้ใจ เชน่กนั และ มอบ “การบา้น” ใหแ้ต่ละกลุม่/ทมีงาน 
ไปดาํเนินการ ตามสถานะของกลุม่/ทมีงานตน คอื 
  1.) ถา้จดัทาํ Original Article ไดแ้ลว้ ใหท้มีงาน ไปหา “ทมีงานของหน่วยงานอื่น” 
ทีม่ผีลงานในการพฒันางานของตนทีช่ดัเจนในชว่ง 3-5 ปีทีผ่า่นมา และยงัทาํต่อเน่ืองมา
จนถงึปจัจบุนั แลว้ไปชว่ยเป็นพีเ่ลีย้ง ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยัเพือ่นําเสนอในทีป่ระชมุ
ใหญ่ขององคก์าร หรอืในเวทวีชิาการอื่นๆ ใหก้บัทมีงานนัน้ แลว้เตรยีมนําเสนอผลงานวจิยั
นัน้ ในวนัอบรมครัง้ต่อไป หรอื ดาํเนินการจดัทาํ ผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่2 ของตน แลว้
นําเสนอผลงานวจิยันัน้ ในวนัอบรมครัง้ต่อไป 
  2.) ถา้ยงัจดัทาํ Original Article ไมไ่ด ้หรอื ยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย ใหท้มีงาน ไป
จดัทาํเพิม่เตมิ แลว้รายงานความกา้วหน้า ในวนัอบรมครัง้ต่อไป พรอ้ม “แผน” ในการพฒันา
ในระยะต่อไปดว้ย ในทาํนองเดยีวกนักบัขอ้ 1. 
  3.) เตรยีมสรปุการเรยีนรู ้และสิง่ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงานทีท่าํมาตัง้แต่วนัอบรม
ที ่ 1 เพือ่นํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั และนําไปสูก่ารพฒันางาน/หน่วยงาน อยา่งยัง่ยนืดว้ย 
R2R2E ในชว่งต่อไป ของระยะที ่1 
 วนัอบรมที ่5 (หา่งจากวนัอบรมที ่4 ประมาณ 1 เดอืน) ในชว่งเชา้ แต่ละทมี นําเสนอ
ความกา้วหน้าของตน ทัง้ความกา้วหน้าของการตพีมิพนิ์พนธต์น้ฉบบัในวารสารวชิาการ 
และ ความกา้วหน้าของการเป็นพีเ่ลีย้ง ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยัเพือ่นําเสนอผลงานวจิยั
ใหก้บัทมีงานของหน่วยงานอื่น หรอื การจดัทาํผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 2,3,4,5 ของ
ทมีงานตนเอง หรอื การขยายเครอืขา่ยไปชว่ยงาน/หน่วยงาน อื่นๆ ทัง้ในองคก์ารและนอก
องคก์าร แลว้ชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของพวกเราในแต่ละทมีงาน เพือ่การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และการเรยีนรูร้ว่มกนั อยา่งสรา้งสรรค ์ดว้ยกระบวนการ KM ทีค่รบวงจร 
  ในชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางาน
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร (R2R2E) น้ี ใหด้ ี เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มาก
ขึน้ ในการดาํเนินงานชว่งต่อไป และ สรปุ ตวัแบบ (Role Model) ของการทาํ R2R2E ของ
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องคก์าร ทีไ่ดด้าํเนินการมา 4-5 เดอืนแลว้ ทัง้ในแต่ละทมีงาน แต่ละเรือ่งทีเ่ขยีนผลงานวจิยั 
และ ในภาพรวมขององคก์าร โดยเป็นตวัแบบทีส่ามารถทาํไดจ้รงิแลว้ ซึง่จะเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์ารอื่นๆต่อไป 
   บทเรยีน ทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
ดว้ยกระบวนการ KM ทีค่รบวงจร แลว้ชว่ยกนัถอดบทเรยีนเหลา่น้ี ทีเ่กดิจากการทีไ่ดม้กีาร
รว่มมอืรว่มใจกนัดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ตัง้แต่วนัอบรมที ่ 1 มาจนถงึ วนัอบรมที ่
5 รวมทัง้ทีส่ ิง่ทีไ่ดร้ว่มมอืรว่มใจกนัดาํเนินการนอกหอ้งอบรม ตลอดระยะเวลา 4-5 เดอืน ที่
ผา่นมาน้ี ทีไ่ดช้ว่ยกนัคดิ ทาํ เกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์ปรบัปรงุพฒันา และ แกไ้ขปญัหา อยา่ง
ต่อเน่ือง จนถงึปจัจุบนั แลว้ชว่ยกนัจดัทาํเป็น Explicit Knowledge ทีเ่ป็น “ความรูจ้รงิ” คอื 
ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการ “ทาํ” ดว้ยตนเอง หลายๆครัง้ จนเกดิเป็น Skills ซึง่หมายถงึ ความ
เชีย่วชาญชาํนาญอยา่งแทจ้รงิ ในการทาํสิง่นัน้ Explicit Knowledge น้ี คอื สิง่ทีเ่รยีกวา่ 
Knowledge Asset: KA ในกระบวนการ KM นัน่เอง  
  Explicit Knowledge ทีค่าดหวงัหรอืตัง้ใจจะใหไ้ดร้บัในวนัอบรมที ่5 ชว่งบ่าย คอื 
  1.) ตวัแบบ (Role Model) ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื
ขององคก์าร ทีส่ามารถทาํไดจ้รงิ และ สามารถนําไปใชใ้นองคก์ารอื่นๆ ไดโ้ดยสะดวก อยา่ง
มัน่ใจ พรอ้มคาํแนะนําหรอืคาํอธบิายทีช่ดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิทีเ่น้นการ “ป้องกนัปญัหา” ทีอ่าจ
เกดิขึน้ ทัง้ Primary Prevention, Secondary Prevention, และ Thirtiary Prevention และ 
การแกป้ญัหาทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และ ครบวงจร 
  2.) ตวัอยา่ง (Example) ของโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร (R2R2E) ทีล่ะเอยีดและชดัเจน ทัง้กจิกรรม ชว่งเวลา และ 
ระยะเวลา ทีส่ามารถนําไปใชเ้ป็นตน้แบบเบือ้งตน้ใหก้บัองคก์ารอื่นๆ ไดโ้ดยสะดวก ดว้ย
แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ C&D (Copy and Development) ทีห่ลายประเทศ
นํามาใช ้อาทเิชน่ จนี เกาหล ีฯลฯ แมจ้ะไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายระหวา่งประเทศ แต่ถา้เรา
เน้นการทาํ D (Development) ใหม้ากๆ คอื ปรบัปรงุพฒันา ใหด้กีวา่สิง่ที ่Copy มา กจ็ะเป็น
สิง่ทีก่่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ต่อมนุษยช์าตไิดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  3.) แผนพฒันา (Development Plan) การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนืขององคก์าร ในอนาคต (5-10 ปี) 
  4.) ตวัอยา่งทีด่ ี (Good Practice) ของผลงานวจิยั R2R2E ทีน่่าชืน่ชมและเป็น
แรงบนัดาลใจ ใหผู้อ้่าน/ผูม้าศกึษาเรยีนรู ้ เกดิความรูส้กึทีอ่ยากนําไปเป็นตวัอยา่งในการ
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ประยกุต ์ขยายผล และ ต่อยอด ทัง้การเขยีนสาระสาํคญั Slide Presentation บทคดัยอ่ และ 
นิพนธต์น้ฉบบั ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ C&D เชน่เดยีวกนั 
  “การบา้น” ในการดาํเนินโครงการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนืขององคก์าร ในชว่งต่อไป ของระยะที ่1 น้ี จนครบปี (อยา่งน้อยอกี 6 เดอืน) คอื 
  1.) การผลกัดนัใหนํ้าผลงานวจิยัของแต่ละทมีงาน ไปนําเสนอในเวทวีชิาการ
ระดบัจงัหวดัขึน้ไป อยา่งสงา่งาม มคีวามสขุ และ ภาคภมูใิจ 
  2.) การชว่ยใหนํ้าผลงานวจิยัของแต่ละทมีงาน ไดร้บัการลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัเขตหรอืระดบัภมูภิาคของประเทศ ขึน้ไป 
  3.) การเขยีนผลงานวจิยัเรือ่งที ่2 ของแต่ละทมีงาน 
  4.) การชว่ยใหท้มีงานของหน่วยงานอื่น พฒันาผลงานวจิยัของหน่วยงานจนไดไ้ป
นําเสนอผลงานวจิยั และ ไดร้บัการลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
  5.) การถอดบทเรยีน ของการดาํเนินงานโครงการ R2R2E ขององคก์าร เพือ่
นําไปสูก่ารดาํเนินงานในปีต่อไป ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้การนําผลการดาํเนินงานทีไ่ด้
ทาํมาอยา่งต่อเน่ืองมาเขยีนเป็นผลงานวชิาการ การจดัทาํ Research Proposal เพือ่พฒันา
งาน R2R2E ทีนํ่าไปสูก่ารขอใบรบัรองการทาํวจิยัในมนุษย ์ (Ethical Certificate: EC) และ 
การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในเรือ่งใหม ่ 
 เมือ่ถงึตอนน้ี เรากจ็ะได ้ “ตวัแบบ” ของทมีงาน ในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร เราไมไ่ดค้าดหวงัวา่ “ทุกทมี” จะสามารถเป็นตวัแบบได้
ทัง้หมด แต่ถา้ไดถ้งึครึง่หน่ึง (50%) ของจาํนวนทมีงานทีเ่ขา้ฝึกอบรมในครัง้แรกน้ี ที่
สามารถพฒันาเป็นตวัแบบได ้ กถ็อืวา่เป็นความสาํเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่ โดยจะมี
การเสรมิสรา้งตวัแบบเหลา่น้ี ใหส้ามารถทาํหน้าทีใ่นการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 
และชว่ยขยายผลในการสรา้ง “ตวัแบบใหม่ๆ ” ใหม้มีากขึน้เรือ่ยๆ ในองคก์ารของพวกเรา 
 

 องคค์วามรูแ้ละเทคนิคท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานและการพฒันางาน R2R2E 
 ในการดาํเนินงานและการพฒันางาน R2R2E มอีงคค์วามรูแ้ละเทคนิคทีจ่าํเป็น 30 
เรือ่ง ดงัน้ี 
  1. ปรชัญาการวจิยั และ ปรชัญาการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื หรอื R2R2E 
(Philosophy of Research & Philosophy of R2R2E)  
  2. ความรูพ้ืน้ฐานของการทาํงาน (Fundamental Knowledge of Working)  
  3. เป้าหมายของการทาํงาน (Goal of Working)  
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  4. หลกัการบรหิาร (Principle of Managing)  
  5. หลกัการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Principle of Change Management)  
  6. หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Principle of Management by Participation: 
MBP)  
  7. หลกัการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ (Principle of Management by Results: 
MBR)  
  8. หลกัการบรหิารตามสภาวการณ์ (Principle of Situational Management)  
  9. หลกัการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)  
 10.แนวคดิการมองปญัหาเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Concept in Problem Approach) 
 11.หลกัการวเิคราะหป์ญัหา (Principle of Problem Analysis)  
 12.หลกัการของดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Principle of Working Indicators)  
 13.หลกัการของระบบการดาํเนินงาน (Principle of Working Systems)  
 14.หลกัการของระบบงานบรกิาร (Principle of Service Systems)  
 15.วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle: PDCA)  
 16.หลกัการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานไปใชป้ระโยชน์ (Principle of Utilizing)  
 17.หลกัการบรหิารเทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสาร (Principle of IT Management)  
 18.หลกัการบรหิารการตดิต่อสือ่สาร (Principle of Communication Management)  
 19.หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Principle of Continuing Improvement)  
 20.หลกัการทาํงานเป็นทมี (Principle of Team Working)  
 21.หลกัการเสรมิพลงั (Principle of Empowerment)  
 22.เทคนิค How to do ในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสูค่วามยัง่ยนื  
 23.SOAR Technique เพือ่การพฒันางานและองคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 24.หลกัการทบทวนวรรณกรรม (Principle of Literature Review) ในการวจิยั  
 25.หลกัการจดัการความรู ้(Principle of Knowledge Management: KM)  
 26.หลกัการเขยีนผลงานวจิยั (Principle of Research Writing)  
 27.หลกัการของระเบยีบวทิยาการวจิยั (Principle of Research Methodology) ไดแ้ก่ 
  -แบบแผนการวจิยั (Research Design)  
  -ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง (Population and Sample)  
  -เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั (Research Instruments)  
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  -การเกบ็ขอ้มลูการวจิยั (Data Collection)  
  -การทาํความสะอาดขอ้มลู (Data Cleaning) ก่อนการวเิคราะห ์ 
  -การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis)  
  -สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั (Research Statistics)  
  -การพสิจูน์สมมตฐิานการวจิยั (Hypothesis Testing)  
 28.หลกัการสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Principle of Working Model 
Development/Improvement) 
 29.หลกัการอภปิรายผลการวจิยั (Principle of Research Discussion)  
 30.หลกัการใหข้อ้เสนอแนะจากการวจิยั (Principle of Research Recommendation) 
 หลกัการทัง้ 30 น้ี เป็นหลกัการทางวชิาการทีส่ามารถศกึษาคน้ควา้ไดจ้ากตาํราและ
หนงัสอืดา้นการบรหิาร/จดัการ และ ดา้นการวจิยั ทีม่อียูม่ากมาย โดยเน้นการนํามาประยกุต์
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละงาน ในแต่ละองคก์าร 
 

ประโยชน์ของการดาํเนินงานและการพฒันางาน R2R2E 
 การดาํเนินงานและการพฒันางาน R2R2E มปีระโยชน์สรปุได ้8 ประการ ดงัน้ี 
 1. มปีระโยชน์ต่อ “งาน” คอื เกดิการพฒันางานทีเ่ป็นภารกจิหลกั ทัง้ของบุคคล ของ
หน่วยงาน และขององคก์าร ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้ อยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ ยิง่ๆขึน้ 
 2. มปีระโยชน์ต่อ “คน” คอื 
  2.1 ไดร้บัการพฒันาคุณภาพทีด่ ี สะดวก งา่ย ตรงกบัตอ้งการของตน (บุคคลผู้
นัน้) และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
  2.2 ไดผ้ลงานวชิาการ ทีท่รงคุณคา่ สามารถนําไปใชใ้นการเสรมิสรา้ง
ความกา้วหน้าของตนได ้
  2.3 มคีวามสขุในการทาํงาน เกดิความรกังาน นําไปสูค่วามรกัและความภกัดต่ีอ
องคก์าร 
  2.4 ไดอ้งคค์วามรู ้ทีม่คีุณคา่ ทัง้องคค์วามรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้ และองคค์วามรู้
ทีไ่ดจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยมอืของตนเอง ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีจ่ะตดิตวับุคคลผูน้ัน้ ไป
ตลอดชวีติ 
 3. มปีระโยชน์ต่อ “หน่วยงาน” คอื 
  3.1 ไดค้นทีม่คีณุภาพอยูใ่นหน่วยงาน  
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  3.2 ไดก้ระบวนการพฒันาคน ดว้ยการปฏบิตังิานในวถิชีวีติประจาํวนั ทีส่ะดวก 
งา่ย สอดคลอ้งกบับรบิทและงานของแต่ละคน ตรงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ผูร้บับรกิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร และ สงัคม 
  3.3 ไดผ้ลการดาํเนินงานด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลการดาํเนินงานตามภารกจิหลกั  
  3.4 ไดผ้ลงานวชิาการทีม่คีณุคา่ทัง้ต่อหน่วยงาน ต่อสงัคม และ ต่อประเทศชาต ิ
  3.5 มบีรรยากาศองคก์ารทีด่ ีสบืเน่ืองจากบุคลากรมคีวามสขุในการทาํงาน 
 4. มปีระโยชน์ต่อ “องคก์าร” คอื ไดป้ระโยชน์เชน่เดยีวกบัหน่วยงาน แต่กวา้งขวาง
กวา่ และถา้เป็นองคก์ารหลกัของสว่นรวม อาทเิชน่ กระทรวง กรม จงัหวดั มหาวทิยาลยั 
ฯลฯ จะมผีลกระทบต่อพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์าร หรอื ต่อสาธารณะ เป็นอยา่งมาก 
 5. มปีระโยชน์ต่อ “ชุมชน” คอื 
  5.1 ไดผ้ลประโยชน์ จากการทีค่น/หน่วยงาน/องคก์าร ทีม่คีุณภาพ ไดม้า
สรา้งสรรคผ์ลการดาํเนินงานทีด่ ีในชุมชน หรอื ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของหน่วยงาน/องคก์าร  
  5.2 เกดิการพฒันาจากผลงานงานวจิยั ทีเ่กดิประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ทัง้
ทางตรง และ ทางออ้ม 
 6. มปีระโยชน์ต่อ “สงัคม” คอื เป็นหน่ึงในปจัจยัสาํคญัทีช่ว่ยใหเ้กดิความสขุสงบใน
สงัคม เน่ืองมาจากการทีทุ่กคน ทกุหน่วยงาน ทุกองคก์าร รูภ้ารกจิหลกัของตน แลว้มารว่ม
กนัพฒันาสิง่ดีๆ ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมและชุมชน ดว้ยกระบวนการวจิยั ซึง่เป็นกระบวนการ
ทาํงานทีม่คีุณภาพสงู ประกอบกบัการทีค่นทัง้หลาย มคีวามสขุในการทาํงาน และ มคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ีกจ็ะยิง่ชว่ยป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมทีร่มุเรา้อยูใ่นปจัจุบนั ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 7. มปีระโยชน์ต่อ “โลก” คอื เป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรม และ กระบวนการ ในการ
พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีใหก้บัประชากรโลก 
 8. มปีระโยชน์ต่อ “วชิาการ” คอื ชว่ยในการประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นวชิาการ ทีม่อียู่
มากมาย ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัมวลหมูม่นุษยช์าต ิอยา่งต่อเน่ือง 
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 ตวัอย่างโครงการพฒันา R2R2E ขององคก์าร 
 

โครงการร่วม 
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

หลกัสตูร การพฒันางานประจาํสู่การวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพสงูและยัง่ยืน 
A Joint Project Development of Routine Works to High Efficiency & Sustainable Researches 

ระหวา่ง 
โรงพยาบาล/หน่วยงาน........................................ 

กบั 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ (ภาคพเิศษ) 

สาขาวชิาเอก การบรหิารโรงพยาบาล 
ภาควชิาบรหิารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
หลกัการและเหตผุล 
 R&D (Research and Development) เป็นกจิกรรมทีส่าํคญัขององคก์าร/หน่วยงานสมยัใหม ่ที่
ตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ การพฒันางาน และ การแกป้ญัหา เป็นหน่ึงในกจิกรรม
หลกัขององคก์ารตาม BSC (Balanced Scorecard) ดา้นที ่ 4 คอื Learning and Growth ทีจ่ะนําพา
องคก์าร สูค่วามอยูร่อด อยา่งมัน่คง เจรญิรุง่เรอืง และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ไดอ้ยา่งมชียัชนะ วธิกีาร
ทีไ่มยุ่ง่ยาก เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพสงู คอื การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยัอยา่งยัง่ยนื 
(Sustainable Routine to Research) ใชค้าํยอ่วา่ R2R2E ซึง่เน้นทีก่ารพฒันา 
(Development/Improvement) ใหง้านประจาํทัง้หลาย ทีเ่ป็นงานหลกัขององคก์าร/หน่วยงาน “ดขีึน้” 
ตลอดเวลา นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ขององคก์าร 
 โรงพยาบาล/หน่วยงาน........ ตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของ R2R2E จงึไดพ้ฒันา
หลกัสตูร “การพฒันางานประจาํสูก่ารวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและยัง่ยนื” น้ีขึน้ เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้หลาย
ของโรงพยาบาล........ ทีไ่ดเ้สยีสละ ทุม่เทแรงกายและแรงใจ ใหก้บัการทาํงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
สามารถนําหลกัการและกระบวนการ ของการวจิยั เขา้มาผสมผสานกบัการทาํงานทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ 
อยา่งมคีวามสขุและม ี Productivity ทีด่ ี ชว่ยใหก้ารดาํเนินงานของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงานของ
โรงพยาบาล สามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ตลอดไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่สรา้ง สง่เสรมิ และ พฒันา บุคลากรทัง้หลายของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล/หน่วยงาน
........ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถทาํวจิยัในงานประจาํของตน ไดอ้ยา่งมคีวามสขุและมปีระสทิธภิาพสงู 
ยิง่ๆขึน้ 
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คณุสมบติัของผูเ้ข้าอบรม 
 1. บุคลากรทัง้หลายของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล/หน่วยงาน........ 
 2. ผูร้บัผดิชอบงานพฒันาและงานวจิยัของหน่วยงาน 
 3. ผูท้ีม่คีวามสนใจในงานวจิยั R2R2E  
 
ส่ิงท่ีขอให้ผูเ้ข้าอบรมเตรียมมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้และผลงาน 
  สรปุไดเ้ป็น 2 สว่น คอื 
 สว่นที ่1. ผลงาน ทีผู่เ้ขา้อบรมไดท้าํมาเองกบัมอื ในชว่ง 3-5 ปี ทีผ่า่นมา ในลกัษณะ ดงัน้ี  
   1.1 ผลงานเดน่ ทีผู่เ้ขา้อบรมไดท้าํมาเองกบัมอื ในชว่ง 3-5 ปีทีผ่า่นมา ผลงานน้ี เป็นที่
ประจกัษ์ของจงัหวดั พวกเราและผูเ้กีย่วขอ้ง ใหค้วามชื่นชมและยอมรบัวา่เป็นผลงานทีด่จีรงิๆ เชน่ 
ไดร้บัรางวลัในระดบัต่างๆ เป็นตน้ หรอื 
  1.2 ผลการดาํเนินงาน CQI ทีผู่เ้ขา้อบรมและทมีงานเหน็วา่ “เยีย่มมาก” พรอ้มผลการวดั 
“การเปลีย่นแปลง” ทีแ่สดงวา่เกดิ Improvement ทีเ่ป็นตวัเลขชดัเจน เชน่ ลดเวลาเฉลีย่ จาก 35.14 +/- 
3.25 นาท ีเหลอืเพยีง 25.36 +/- 3.18 นาท ีความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร เพิม่จากรอ้ยละ 77.14 +/- 
2.32 เป็น รอ้ยละ 84.16 +/- 2.16 เป็นตน้ หรอื 
  1.3 ผลการดาํเนินงาน ของโครงการ ทีผู่เ้ขา้อบรมชอบ ภาคภมูใิจ และ ประทบัใจ มากทีส่ดุ 
ทีไ่ดร้ว่มพฒันาในชว่งทีผ่า่นมา พรอ้มรายงานสรปุผลการดาํเนินงาน ทีล่ะเอยีดและครบถว้นทีส่ดุ 
 สว่นที ่2. ทมีงาน ของผูเ้ขา้อบรม ทีร่ว่มกนัทาํผลงาน/โครงการ นัน้ๆ 3-5 คน เพือ่มารว่มเรยีนรู ้
ดาํเนินการ และ รว่มพฒันาดว้ยกนั ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิซึง่กนัและกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
เน้ือหาการฝึกอบรม 
  1. แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํ Routine to Research (R2R) อยา่งมคีวามสขุและ
มผีลผลติทีด่ ีอยา่งยัง่ยนื 
  2. การเลอืกหวัเรือ่งวจิยั R2R  
  3. การแกไ้ขจุดออ่นในการทาํ R2R ของพวกเรา 
  4. หลกัการและวธิกีาร ในการเขยีน Paper เพือ่ลงตพีมิพ ์ ในงานวจิยั R2R ทีไ่มยุ่ง่ยาก และ 
ไมต่อ้งใชง้บประมาณมาก 
  5. หลกัการและวธิกีาร ในการเขยีนโครงรา่งการวจิยั R2R เพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื 
  6. หลกัการและวธิกีาร ในการกาํหนดดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ในการ
วจิยั R2R  
  7. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ในการนําเสนอผลงานวจิยั 
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  8. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทาํวจิยั R2R 
  9. R2R เพือ่การพฒันาคน งาน และหน่วยงาน อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
 10. การพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ในการวจิยั R2R  
 11. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ในการนําเสนอผลงานวจิยั 
 12. การพฒันา Paper ผลงานวชิาการ เพือ่ลงตพีมิพ ์ 
 13. หลกัการ เทคนิค และ วธิกีาร ในการเขยีนบทคดัยอ่ผลงานวจิยั R2R  
 14. หลกัการ เทคนิคและวธิกีาร ในการเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยั การอภปิราย
ผลการวจิยั และ การเขยีนขอ้เสนอแนะในการวจิยั R2R อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 15. ฝึกปฏบิตักิาร 
  15.1 การเขยีน Paper วจิยัเพือ่ลงตพีมิพ ์
  15.2 การเขยีนโครงรา่งการวจิยั R2R  
  15.3 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทาํวจิยั R2R 
  15.4 การเขยีนรปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ในการวจิยั R2R 
  15.5 การเขยีนบทคดัยอ่ผลงานวจิยั R2R 
  15.6 การเขยีนความเป็นมาและความสาํคญัของการวจิยั  
  15.7 การเขยีนวสัดุและวธิกีารของการวจิยั 
  15.8 การวเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยั R2R อยา่งงา่ย 
  15.9 การเขยีนการอภปิรายผลการวจิยั 
  15.10 การเขยีนขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
  15.11 การเขยีนกติตกิรรมประกาศในการวจิยั 
  15.12 การพฒันาPower point Presentation ในการนําเสนอผลงานวจิยั R2R 
 16. แนวคดิหลกัการและวธิกีาร ในการบรหิารจดัการและการพฒันา งานวจิยั R2R  
 17. การป้องกนั และการแกไ้ขปญัหาอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ ในการทาํวจิยั R2R 
 18. การอภปิรายและใหข้อ้เสนอแนะในการแกป้ญัหาและการพฒันา การทาํวจิยั R2R 
 19. การใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการทาํวจิยัในประเดน็ต่างๆ 
 20. การรว่มกนักาํหนดนโยบาย มาตรการ ระบบ และ กลไก ในการสนบัสนุนการวจิยั R2R 
 21. การพฒันา R2R ของพวกเรา อยา่งต่อเน่ือง มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ในอนาคต 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  แบ่งเป็น 3 Stages 
 Stage 1. Innovative Fundamental Stage (การสรา้งผูนํ้า R2R) 
   รุน่ละ 5 วนัฝึกอบรม (รุน่ละ 30-50 เรือ่ง/กลุ่มคน) 
 Stage 2. Extension Stage (การต่อยอดและเพิม่ Competencies ใหก้บัผูนํ้า R2R) 
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   รุน่ละประมาณ 5 วนัฝึกอบรม (รุน่ละ10 ผูนํ้า R2Rทีผ่า่น Stage 1.กบั 30-50 เรือ่ง/กลุ่มคน) 
 Stage 3. Advance Stage (การพฒันาสู ่R2RE สูอ่งคก์ารคุณภาพอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื) 
   รุน่ละประมาณ 5 วนัฝึกอบรม (รุน่ละ 20-30 ผูนํ้า R2Rทีผ่า่น Stage 2.แลว้) 

 

STAGE 1.  
การสร้างผูนํ้า R2R 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม/รุน่ 
(รุน่ละ 30-50 เรือ่ง/กลุ่มคน) 

 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 ไดผ้ลงานวจิยั R2R ทีส่ามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการ ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเรือ่งทีเ่ขา้ฝึกอบรม (รุน่ละ >15+10+10=35 เรือ่ง จาก 30 คน) 
 วนัฝึกอบรมที ่1 
  1. หลกัการและวธิกีาร ในการทาํ นําเสนอ และ เขยีน Paper เพือ่ลงตพีมิพ ์ในงานวจิยั R2R ที่
ไมยุ่ง่ยาก ไมต่อ้งใชเ้วลาและงบประมาณมาก 
 2. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีนสาระสาํคญั และ บทคดัยอ่ ผลงานวจิยั R2R ทีท่าํเสรจ็แลว้ 
 3. ฝึกปฏบิตักิารในการจดัทาํ Slide นําเสนอผลงานวจิยั R2R 
 วนัฝึกอบรมที ่2 
 1. หลกัการ เทคนิค และวธิกีาร ในการนําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชุมวชิาการ 
 2. ฝึกปฏบิตักิารในการจดัทาํ Slide และ การนําเสนอผลงานวจิยั R2R ในทีป่ระชุมวชิาการ 
 3. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีน Original Article ผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการ 
 วนัฝึกอบรมที ่3 
 1. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีน Original Article ผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการ (ต่อ) 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีน Original Article ผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ 
 3. การพฒันาผลงานวจิยั R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร อยา่งยัง่ยนื 
 วนัฝึกอบรมที ่4.1 สาํหรบักลุ่มทีจ่ดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่1 ไดส้าํเรจ็แลว้ 
  การจดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 (ในผลงานทีท่าํเสรจ็แลว้) 
 1. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีนสาระสาํคญั และ บทคดัยอ่ ผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 
  2. ฝึกปฏบิตักิารในการจดัทาํ Slide นําเสนอผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 
  วนัฝึกอบรมที ่4.2 สาํหรบักลุ่มทีจ่ดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่1 ยงัไมส่าํเรจ็ 
  การจดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่1 ใหส้าํเรจ็ 
 1. ฝึกปฏบิตักิารในการจดัทาํสาระสาํคญับทคดัยอ่และSlide นําเสนอผลงานวจิยัR2Rเรือ่งที1่ 
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 2. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีน Original Article เรือ่งที ่1 เพือ่ลงตพีมิพ ์(ต่อ) 
 วนัฝึกอบรมที ่5.1 การจดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 ครัง้ที ่2 
 การจดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 (ในผลงานทีท่าํเสรจ็แลว้) 
 1. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีนผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีนผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 3. การนํา KM มาใชใ้นการพฒันาผลงานวจิยั R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร อยา่งยัง่ยนื 
 วนัฝึกอบรมที ่5.2 กลุ่มทีจ่ดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่1 ยงัไมส่าํเรจ็ ครัง้ที ่2 
 1. ฝึกปฏบิตักิารในการเขยีนผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่1 เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 2. การแกป้ญัหาในการเขยีนผลงานวจิยั R2R เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 3. การนํา KM มาใชใ้นการพฒันาผลงานวจิยั R2R ของหน่วยงาน และ องคก์าร อยา่งยัง่ยนื 
 

STAGE 2.  
การต่อยอดและเพ่ิม Competencies ให้กบัผูนํ้า R2R 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม/รุน่ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าฝึกอบรม 
  คอื ผูท้ีไ่ดจ้ดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่2 สาํเรจ็แลว้ในระดบัด ีถอืเป็น “วา่ทีผู่นํ้า R2R” ทีผ่า่น
Stage 1.แลว้ กบั กลุ่มเป้าหมาย30-50เรือ่ง/กลุ่ม ที ่“วา่ทีผู่นํ้า R2R” จะชว่ยใหท้าํสาํเรจ็อยา่งภาคภมูใิจ 
 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 ไดผ้ลงานวจิยั R2R2E ทีส่ามารถนําเสนอในการประชมุวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการ ทีไ่มซ่ํ้ากบั Stage 1 ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของผูนํ้า R2R ทีเ่ขา้ฝึกอบรม (รุน่ละ >20 เรือ่ง) 
 วนัฝึกอบรมที ่1 
 การชว่ยจดัทาํผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 ใหก้บัสมาชกิในหน่วยงาน และ โรงพยาบาล/ 
องคก์าร ใหส้ามารถพฒันาผลงานวจิยั R2R2E ของตน ไดส้าํเรจ็ (ผูนํ้า R2R : สมาชกิ = 1 : 3-5) 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยจดัทาํสาระสาํคญั บทคดัยอ่ และ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่1 ของสมาชกิในหน่วยงาน (หน่วยเบกิ) และ องคก์าร 
 วนัฝึกอบรมที ่2 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 
ของสมาชกิในหน่วยงาน/โรงพยาบาล/องคก์าร เพือ่ลงตพีมิพ ์ 
 วนัฝึกอบรมที ่3 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยจดัทาํสาระสาํคญั บทคดัยอ่ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั และ การชว่ยเขยีนผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 ของสมาชกิทีเ่ขา้รว่มพฒันา
ผลงานวจิยั R2R2E ของตน ทีย่งัไมส่าํเรจ็ ใหส้าํเรจ็ อยา่งมคีุณภาพและภาคภมูใิจ 
 วนัฝึกอบรมที ่4 
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 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการชว่ยเขยีนผลงานวจิยั R2R2E 
เรือ่งที ่1 ใหก้บัสมาชกิในทกุหน่วยงาน (หน่วยเบกิ) จนสามารถลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการได ้ 
 วนัฝึกอบรมที ่5 
 1. ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการชว่ยเขยีนผลงานวจิยั 
R2R2E เรือ่งที ่1 ใหก้บัสมาชกิในทุกหน่วยงาน จนสามารถลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการได ้(ต่อ) 
 2. Knowledge Sharing: KS ในการพฒันาระบบ กลไก และ วธิกีาร ในการพฒันางานวจิยั 
R2R2E ของหน่วยงาน และ องคก์าร อยา่งยัง่ยนื ดว้ย Networking 
 

STAGE 3.  
การพฒันาสู่ R2RE สู่องคก์ารคณุภาพ อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

ใชเ้วลา 5 วนัฝึกอบรม/รุน่ 
(รุน่ละ 20-30 ผูนํ้า R2R ทีผ่า่น Stage 2.แลว้) 

 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าฝึกอบรม 
 เป็น “วา่ทีผู่นํ้า R2R” และ ไดช้ว่ยจดัทาํผลงานวจิยั R2R เรือ่งที ่ 1 ใหก้บัสมาชกิในหน่วยงาน 
และ องคก์าร/โรงพยาบาล ใหส้ามารถพฒันาผลงานวจิยั R2R ของตน ไดส้าํเรจ็แลว้ 
 

เป้าหมายการฝึกอบรม 
 1. ไดผ้ลงานวจิยั R2R2E ในผลงานทีท่าํเสรจ็แลว้ ทีส่ามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ 
และ ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของหน่วยเบกิขององคก์าร/โรงพยาบาล 
 2. ได ้Research Proposal งานวจิยั R2R2E ทีผ่า่นการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ได้
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 3. ไดผ้ลงานวจิยั ตาม Research Proposal งานวจิยั R2R2E ทีผ่า่นการรบัรองจรยิธรรมการ
วจิยัในมนุษย ์ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 วนัฝึกอบรมที ่1 
 การชว่ยจดัทาํผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 ใหก้บักลุ่มสมาชกิในหน่วยงาน ทีย่งัไมม่ ี
ผลงานวจิยั R2R ในผลงานทีท่าํเสรจ็แลว้ ใหส้ามารถนําเสนอในการประชุมวชิาการ และ ลงตพีมิพใ์น
วารสารทางวชิาการ ไดส้าํเรจ็ (ใชส้ดัสว่น วา่ทีผู่นํ้า R2R 1 คน ต่อ สมาชกิ 3-5 กลุ่ม) 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยจดัทาํสาระสาํคญั บทคดัยอ่ และ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่1 ของสมาชกิในแต่ละกลุ่ม 
 วนัฝึกอบรมที ่2 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 
ของสมาชกิในแต่ละกลุ่ม เพือ่ลงตพีมิพ ์ 
 วนัฝึกอบรมที ่3 
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 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยจดัทาํสาระสาํคญั บทคดัยอ่ Slide 
นําเสนอผลงานวจิยั และ การชว่ยเขยีนผลงานวจิยั R2R2E เรือ่งที ่ 1 ของสมาชกิในแต่ละกลุ่ม ทีย่งัไม่
สาํเรจ็ ใหส้าํเรจ็ อยา่งมคีุณภาพและภาคภมูใิจ 
 วนัฝึกอบรมที ่4 
 ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการจดัทาํ Research Proposal งานวจิยั 
R2R2E ใหส้ามารถผา่นการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยไ์ด ้ 
 วนัฝึกอบรมที ่5 
 1. ฝึกปฏบิตักิาร และ Knowledge Sharing: KS ในการชว่ยเขยีนผลงานวจิยั ตาม Research 
Proposal ทีผ่า่นการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์เรือ่งที ่1 
 2. Knowledge Sharing: KS ในการสง่เสรมิการพฒันาระบบ กลไก และ วธิกีาร ในการพฒันา
งานวจิยั R2R2E ของหน่วยงาน และ องคก์าร/โรงพยาบาล อยา่งยัง่ยนื ดว้ย Networking อาทเิชน่ 
  2.1 Networking ในแต่ละ CUP ของโรงพยาบาล........  
  2.2 Networking ในแต่ละจงัหวดัขององคก์าร........  
  2.3 Networking ในแต่ละภาคขององคก์าร.......  
  2.4 Networking ขององคก์าร........ทัง้ประเทศ  
  2.5 Networking แบบบรูณาการ ในแต่ละเครอืขา่ยบรกิาร ของงาน................... 

 
 

 
 

 

 
 สิง่สาํคญั ทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ัง่ยนื ของ R2R2E คอื การพฒันาระบบ กลไก และ 
วธิกีาร ในการทาํใหก้ารทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์ารน้ี เกดิการ
พฒันาต่อๆไป โดยตวัผูป้ฏบิตังิานแต่ละบุคคล ดว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมี ทีม่ ี Self 
Assessment & Self Improvement อยูใ่นจติวญิญาณของทุกๆคนในองคก์าร ตลอดเวลา 
และ มมีากยิง่ๆขึน้ ตลอดไป ซึง่เป็น Ultimate Goal ของทุกองคก์ารคุณภาพ 
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เทคนิคการเรียนลดัในการเขียน และนําเสนอ ผลงานวิจยั R2R2E 
 การดาํเนินงานเพือ่พฒันางานนัน้ เป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานทีม่คีณุภาพ และ Active กระทาํ
อยูแ่ลว้เป็นประจาํ เชน่ การวเิคราะหป์ญัหาของการทาํงาน แลว้นําไปสูก่ารหาวธิกีาร
แกป้ญัหา แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามแนวคดินัน้ๆ จนประสบความสาํเรจ็ ฯลฯ เป็น
ตน้ กจิกรรมทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย คอื QCC (Quality  Control Cycle) ซึง่เป็นตวัอยา่งที่
ดขีองการดาํเนินงานในลกัษณะน้ี ดว้ย Deming Cycle หรอื วงจร PDCA (Plan-Do-Check-
Act) ดงันัน้ เมือ่เราเอากระบวนการวจิยั ซึง่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในการหา 
Fact คอื ความจรงิ เขา้มาเป็นกระบวนการหลกัในการผสมผสานกระบวนการพฒันา ใหเ้ขา้
กบักระบวนการทาํงานทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานของ “งาน” ต่างๆ
เหลา่นัน้  สามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ ราบรืน่ และ มัน่คง ยิง่ๆ ขึน้ มุง่สูก่ารเป็น
หน่วยงานและองคก์ารคณุภาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู มัน่คง และยัง่ยนื ดงัภาพที ่17 

 
ภาพท่ี 17. Sustainable Development/Improvement ในการทาํงาน 

 

 เทคนิคการเรยีนลดัในการเขยีนและนําเสนอผลงานวจิยั R2R2E สรปุได ้5 ขัน้ตอน คอื 
 1. ยอมรบั Concept ทีว่า่ พวกเราไดท้าํ R2R ในงานของเรา มาตัง้แต่ “วนัแรก” ทีพ่วก
เราเขา้มาทาํงาน ในหน่วยงาน โดยยงัคงทาํตดิต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั และ ตัง้ใจจะทาํต่อไป 
ในอนาคต อยา่งไมห่ยุดยัง้ 
 2. งานวจิยั R2R ทีพ่วกเราทาํ เป็น Action Research เพือ่การแกป้ญัหา 
 3. คดัเลอืกผลงานทีพ่วกเราทาํแลว้ มคีวามภาคภมูใิจ และ มคีวามสขุเมือ่คดิถงึ ทีม่ี
คุณสมบตัขิอง R2R แทแ้ละด ีมาเขยีนเป็นผลงานวจิยั R2R เรือ่งแรกๆ 
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 4. เขยีนสาระสาํคญัโดยสรุป ของผลงานวจิยั R2R ซึง่จะนําไปสูบ่ทคดัยอ่ 
 5. จดัทาํ Slide การนําเสนอผลงานวจิยั ประมาณ 20 Slides ทีม่เีน้ือหาสาํคญัครบถว้น 
 6. Present ผลงานวจิยั ในทีป่ระชมุ ดว้ย แนวคดิ หลกัการ และ วธิกีารของ KM 
 7. จดัทาํ “นิพนธต์น้ฉบบั” (Original Article) ลงจะตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
 

 การเขียนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงานวิจยั R2R  
 สาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (Paper) ม ี8 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
 1. ชือ่เรือ่ง (Topic) 
  ทาํอะไร? กบัใคร? ทีไ่หน? เมือ่ไร? ดว้ยวธิใีด? 
 2. ชือ่นกัวจิยั/ผูเ้ขยีน (Researchers/Authors)  
  รวมกนัไมเ่กนิ 6 ชือ่ ซึง่แนะนําใหเ้ป็นสหสาขาวชิาชพี (Multidisclipline) และ สห
หน่วยงาน/องคก์าร (Multi-organization) ในกรณีทีเ่กนิ 6 คน ใหใ้ชค้าํวา่ “และคณะ” แทน  
 3. บทนํา (Introduction)  
  ความหมาย ความเป็นมา และ ความสาํคญั ของงาน และ ปญัหา ในการศกึษา/วจิยั  
 4. วตัถุประสงคก์ารวจิยั (Objective)  
  สิง่ทีต่อ้งการศกึษา/วจิยั อยา่งสัน้ รดักุม ไดใ้จความ  
 5. ระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั (Research Methodology)  
  แบบการวจิยั ประชากรและการกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยั 
การเกบ็ขอ้มลู การวดัผลการศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู และ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  
 6. ผลการศกึษา (Results)  
  ผลการศกึษาทีส่าํคญั รดักุม และ ชดัเจน สอดคลอ้งกบั “วตัถุประสงคก์ารวจิยั”  
 7. สรปุ และ ขอ้เสนอแนะ (Conclusion & Recommendation)  
  สรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษา และ ขอ้เสนอแนะในการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษา/วจิยั 
ครัง้น้ี ไปใชป้ระโยชน์ ทัง้สาํหรบัพืน้ทีว่จิยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ สาํหรบัการทาํวจิยั
ต่อไป ทัง้ในเรือ่งเดมิและในเรือ่งใหม ่ 
 8. คาํสาํคญั Key Words 
  ไมเ่กนิ 5 คาํ พจิารณาจากชือ่เรือ่ง ระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั และ ผลการศกึษา  
 

 ตวัอย่าง แบบฟอรม์ เพือ่การเขยีนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงานวจิยั R2R 
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แบบฟอรม์สรปุประเดน็เน้ือหาสาํคญั ของผลงานวิจยั R2R 
ช่ืองานวิจยั 

.......................................................................................................................................... 
ช่ือภาษา องักฤษ. 

................................................................................................................................ 
ช่ือผูวิ้จยั ..............................1   .........................1   ............................2   และ .....................................1 
ความเป็นมาและความสาํคญัของงานและปัญหาในการศึกษา/วิจยั 
 งาน ..............................................เป็นงานทีส่าํคญั  คอื/เน่ืองจาก ....................................... 
ปญัหาทีพ่บในโลก คอื.................................................................................. ปญัหาทีพ่บในประเทศไทย 
คอื.................................... .................................... ปญัหาทีพ่บในภาค................. คอื.......................... 
......................ปญัหาทีพ่บในจงัหวดั.................... คอื........................................ ............ ปญัหาทีพ่บใน 
อ.............. /รพ............. /สอ................ คอื........................................................................................ 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา/วิจยั 
 1. ....................................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................................... 
วิธีการศึกษา/วิจยั 
 แบบการวจิยั  แบบทดลอง ดว้ย Design การวจิยั............................................................. 
 ประชากร คอื  .............................................................................................. จาํนวน ........ 
 กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน ........................ คดัเลอืกโดย ........................................................... 
 Intervention ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื.................................................................................................. 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี...... ชิน้ คอื ...................................................................................... 
 การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดาํเนินการ ดงัน้ี .................................................................... 
 ขัน้ตอนการวจิยั ม ี.....ขัน้ตอน ดงัน้ี ............................................................................................ 
 การเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ดาํเนินการ ดงัน้ี ...................................................................................... 
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ดาํเนินการ ดงัน้ี .............................................................................. 
  สถติทิีใ่ช ้..................................................................................................................................... 
ผลการศึกษา/วิจยั 
 พบวา่ .............................................................................................เพิม่ขึน้ (p<0.05) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
การนําส่ิงท่ีได้จากการศึกษา/วิจยั ครัง้น้ี ไปใช้ประโยชน์ 
 สาํหรบัพืน้ทีว่จิยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควร.......................................................................... 
    สาํหรบัการทาํวจิยัต่อไป ควร..................................................................................................... 
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ตวัอย่าง 
ช่ืองานวิจยั    การพฒันารปูแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู สอ.หนองเกยีบ 
อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์ ดว้ยวธิจีติอาสาและภาวะผูนํ้า 
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung 
District, Burirum Province by Humanize Health Care and Leadership 
ช่ือผูวิ้จยั โฉมยงค ์จติสตัย ์ 
ความเป็นมาและความสาํคญั ของงานและปัญหา ในการศึกษา/วิจยั 
 งานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเป็นงานทีส่าํคญั เน่ืองจากชว่ยในการลดความ
รนุแรงและอตัราตายจากมะเรง็ปากมดลกูของสตร ี โดยตอ้งมกีารดาํเนินงานใหค้รอบคลุม
ประชากรกลุม่อาย ุ30-65 ปีใหม้ากทีส่ดุ ปญัหาทีพ่บในโลก คอื มอีตัราการตรวจคดักรองตํ่า
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศทีย่งัไมพ่ฒันา ปญัหาทีพ่บในประเทศไทย คอื มอีตัราการตรวจ
คดักรองเพยีงรอ้ยละ......ปญัหาทีพ่บในภาค ตอ.ฉน. คอื มอีตัราการตรวจคดักรองเฉลีย่เพยีง
รอ้ยละ......ปญัหาทีพ่บในจงัหวดับุรรีมัย ์ คอื มอีตัราการตรวจคดักรองเพยีงรอ้ยละ...... 
ปญัหาทีพ่บในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ของสถานีอนามยัหนองเกยีบ อาํเภอเมอืง คอื มผีลการคดั
กรองในปี งป. 2549 เพยีงรอ้ยละ 60.32 ซึง่ตํ่ากวา่เกณฑร์อ้ยละ 80 ทีก่าํหนดไว ้ และพบ
มะเรง็ระยะลุกลาม 1 รายผูว้จิยัจงึตัง้ใจทีจ่ะพฒันางานบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู
ดว้ยวธิจีติอาสาและภาวะผูนํ้า แลว้นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการระหวา่ง 10 มกราคม 
2550-9 มกราคม 2551 เพือ่เป็นแนวทางในการแกป้ญัหามะเรง็ปากมดลกูในระดบั สอ. 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา/วิจยั 
 1.เพือ่พฒันารปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ทีเ่หมาะสมกบัสถานี
อนามยัหนองเกยีบ โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ 
 2.เพือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ระหวา่ง ก่อน กบั หลงั การ
นํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ ไปดาํเนินการ 
 3.เพือ่พฒันาคูม่อืการนํารปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ไป
ดาํเนินการในสถานีอนามยัของกระทรวงสาธารณสขุ  
วิธีการศึกษา/วิจยั 
 แบบการวจิยั แบบทดลอง ดว้ยDesign การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง(Experimental 
Development Research) แบบกลุม่เดยีววดัก่อน-หลงั การทดลอง 
 ประชากร คอื สตรกีลุม่อาย ุ30 35 40 45 50 55 60 และ 65 ปี ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของ
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สถานีอนามยัหนองเกยีบ ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2549 จาํนวน 203 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง  คอื ประชากรทัง้หมด ทีไ่มป่ฏเิสธการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู  
 Intervention ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รปูแบบใหมข่องงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู
ดว้ยวธิจีติอาสาและภาวะผูนํ้า ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี4 ชิน้ คอื รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ แบบบนัทกึการตรวจคดักรอง
มะเรง็ปากมดลกู แบบบนัทกึเหตุการณ์ และ กลอ้งถ่ายรปู 
 การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื รปูแบบใหม ่ ไดร้บัการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสรา้งและเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การพฒันารปูแบบ และ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู และไดร้บัการ
อนุมตัใิหด้าํเนินการได ้จาก นพ.สสจ.บุรรีมัย ์
 ขัน้ตอนการวจิยั ม ี 7 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิก่อนการทดลอง การสรา้ง
รปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ การวดัผลการดาํเนินงานก่อนการทดลอง (Pre-test) การนํารปูแบบใหม่
ทีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการ การวดัผลการดาํเนินงานหลงัการทดลอง (Post-test) การวเิคราะห์
ผลการทดลอง และ การปรบัปรงุรปูแบบใหมห่ลงัการทดลอง 
 การเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูเอง โดยตรวจสอบความครบถว้นและ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูทีเ่กบ็ทุกรายการ ก่อนการสง่ใหศ้นูยข์อ้มลูการวจิยัเพือ่การวเิคราะห ์
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ดาํเนินการโดยนําขอ้มลูทีไ่ดผ้า่นการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและความครบถว้นแลว้ ไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ EpiInfo ver.6 และ 
การวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา (Content Analysis)  
   สถติทิีใ่ช ้ จาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ คา่สถติไิคสแควรท์ี่
ระดบัแอลฟา่ 0.05 
ผลการศึกษา/วิจยั 
 พบวา่ รปูแบบใหม ่ประกอบดว้ย การกาํหนดแผนปฏบิตักิารประจาํปี อยา่งสอดคลอ้ง
และต่อเน่ือง เน้นการวางระบบงานทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใชผู้ร้บับรกิารเป็น
ศนูยก์ลาง จดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานของแต่ละ
กจิกรรมในแต่ละครัง้ จงึสามารถใหบ้รกิารไดท้ัง้ปีและตรงตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
กลุม่เป้าหมายไดพ้บปะเจา้หน้าทีม่ากขึน้ เกดิความสะดวกในการรบับรกิาร อตัราการตรวจ
คดักรองมะเรง็ปากมดลกูเพิม่เป็น 88.67% (p<0.001) รปูแบบใหมเ่น้นการมสีว่นรว่มของ  
อสม.และกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกในการเขา้มามบีทบาท ในการคดักรองมะเรง็ปาก
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มดลกูในชุมชน โดยใชภ้าวะผูนํ้าและจติอาสาเป็นตวักระตุน้การแสดงบทบาท ดว้ยการให้
ขอ้มลูขา่วสาร 7 กจิกรรม คอื การใหค้าํแนะนํา ปรกึษา เชญิชวนสตรกีลุม่เป้าหมายใหม้ารบั
บรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู; การวางแผนลว่งหน้าในการดาํเนินงาน; การ
ประสานงานกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ; การรบั-สง่กลุม่เป้าหมายเขา้รบับรกิาร; การแจง้ผล
การตรวจแกก่ลุม่เป้าหมาย; การตดิตาม/แจง้ญาต/ิกลุม่เป้าหมายทีไ่ปทาํงานต่างจงัหวดั; 
และการรว่มเยีย่มบา้นพรอ้มเจา้หน้าที ่ สรปุไดว้า่รปูแบบใหมท่ีไ่ดพ้ฒันาขึน้เป็นรปูแบบทีด่ี
และเหมาะสมกบัสถานีอนามยั ทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นบุคลากรและมภีาระงานมาก เน่ืองจากได้
พฒันาขึน้จากความรว่มมอืรว่มใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะเครอืขา่ย อยา่งเหมาะสมกบัวถิี
ชวีติของประชาชนในแต่ละฤดกูาล มกีารทาํงานเป็นทมีทีด่ ี เป็นทีย่อมรบัจากทมีนิเทศงาน
ระดบัอาํเภอ จากการทีม่วีวิฒันาการในการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองนานกวา่ 5 ปี ดว้ยความ
เสยีสละและความทุม่เทของ จนท.สถานีอนามยั; ไดจ้ดัทาํคูม่อืการนํารปูแบบใหมข่องงาน
ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูไปดาํเนินการในสถานีอนามยัของกระทรวงสาธารณสขุ โดย
ระบุสิง่สาํคญัและขอ้ควรระวงัในแต่ละขัน้ตอนของการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน เน้นการ
ประยกุต/์ขยายผลโดยใชพ้ืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมายเป็นศนูยก์ลาง ดว้ยการพฒันาแบบองคร์วม
อยา่งต่อเน่ืองสูค่วามยัง่ยนือยา่งเหมาะสม เพือ่ประโยชน์สขุของผูป้ว่ย ประชาชน และ เกดิ
ผลดต่ีอประเทศชาต ิ
การนําส่ิงท่ีได้จากการศึกษา/วิจยั ครัง้น้ี ไปใช้ประโยชน์ 
 สาํหรบัพืน้ทีว่จิยั ควรพฒันาต่อไปอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นตวัแบบ (Role model) ทีด่ี
เยีย่มระดบัประเทศ อยา่งยัง่ยนื    
 สาํหรบัหน่วยงานบรหิารพืน้ทีว่จิยั คอื สสจ.บุรรีมัย ์ สามารถสง่เสรมิสนบัสนุนเผยแพร ่
ต่อยอด และขยายผล ใหท้ัว่ทัง้จงัหวดั อยา่งรวดเรว็ มัน่คง และ มปีระสทิธภิาพ ยิง่ๆขึน้ไป 
ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และวธิกีาร ของ KM ทีส่มบรูณ์แบบ นําไปสูก่ารตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยัน้ี และผลงานวชิาการทีจ่ะพฒันาต่อๆไป ทัง้ในระดบัชาต ิและ ระดบันานาชาต ิ  
 สาํหรบัผูส้นใจ ควรศกึษาแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร จากคูม่อืการนํารปูแบบใหมไ่ป
ดาํเนินการ ใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ก่อนนําไปประยกุตใ์นบรบิท (Context) ของตน  
 สาํหรบัการทาํวจิยัต่อไป ควรทาํวจิยัในเรือ่งน้ีต่อไปตามแนวทางของ R2R แท ้ทีม่กีาร
วดัผลอยา่งครบถว้นทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลาและแรงงาน
ทีใ่ช ้ ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัความคุม้คา่ของ
การดาํเนินงาน พรอ้มทัง้ไดเ้สนอแนะใหข้ยายผลไปยงังานประจาํอื่นๆ อยา่งต่อเน่ืองและ
ครอบคลุม ยิง่ๆขึน้ 
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คาํสาํคญั: มะเรง็ปากมดลกู งานประจาํสูก่ารวจิยั จติอาสา การพฒันารปูแบบ การวจิยั
พฒันาเชงิทดลอง 
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development, 
Experimental Development Research 
 

ตวัอย่าง การเขียนสาระสาํคญัโดยสรปุ ของผลงานวิจยั R2R 
ตามแนวทางของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

 

ช่ืองานวิจยั: การพฒันาระบบบรกิารในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวานโดยแนวคดิ Lean 
ช่ือผูวิ้จยั: สวุฒัน์ ธนกรนุวฒัน์, เนาวรตัน์ สุม่ติบ๊, กรณุา ตรผีล, จริกญัญา ชืน่ใจ, สภุาภรณ์ 
ลามอ, ทพิวรรณ มสุกิ และคณะ  
สรปุสาระสาํคญั 
ทีม่าของปญัหาวจิยั: องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระมาณการวา่ ผูป้ว่ยเบาหวานทัว่โลกจะ
เพิม่ขึน้จาก220 ลา้นคนในปี2543 เป็น333ลา้นคนในปี2568 ในรอบ10ปีทีผ่า่นมา ประเทศ
ไทยมผีูป้ว่ยเบาหวานเขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เพิม่ขึน้ถงึ4
เทา่ โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา ใหบ้รกิารผูป้ว่ยเบาหวานโดยเฉลีย่ 
180–200 รายต่อวนั จากการรวบรวมขอ้มลูปีงบประมาณ 2551พบวา่ ระยะเวลารอคอย
ทัง้หมดเฉลีย่นานถงึ258นาทต่ีอคนต่อครัง้ ผูป้ว่ยรอ้ยละ 67.02 ไมส่ามารถควบคุมระดบั
น้ําตาลใหอ้ยูใ่นระดบั 80 – 130 มลิลกิรมัต่อเดซลิติรได ้ดงันัน้ในเดอืนตุลาคม 2551 แผนก
ผูป้ว่ยนอก จงึไดม้กีารนําแนวคดิ และหลกัการของ Lean มาใชพ้ฒันาระบบบรกิารผูป้ว่ย
เบาหวาน โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัเพิม่ผลติแหง่ชาต(ิ FTPT),สถาบนั APO และ
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มกีารดาํเนินงานต่อเน่ือง 2 
โครงการโดยโครงการแรกเป็นการลดระยะเวลารอคอยของผูป้ว่ย และโครงการทีส่องเป็นการ
ใหค้วามรูแ้ละเสรมิพลงัอาํนาจแก่ผูป้ว่ย เพือ่นําไปสูก่ารเกดิสายธารแหง่ความสขุของ
ผูร้บับรกิาร 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั: เพือ่พฒันาระบบบรกิารในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ตามแนวคดิ 
และหลกัการของ Lean โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ และเพือ่เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน
ก่อนกบัหลงัการนําระบบบรกิารทีพ่ฒันาขึน้มาดาํเนินการ  
ระเบยีบวธิวีจิยั: การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบกลุม่เดยีววดัก่อน-หลงัการทดลองนําระบบ
บรกิารทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ 80 
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พรรษา กลุม่ตวัอยา่ง คอื จาํนวนครัง้ของการมารบับรกิารของผูป้ว่ยเบาหวานในเขตอาํเภอ
เสาไหจ้าํนวน 724 คน รวม 4,910 ครัง้ ระหวา่งเดอืน ตุลาคม 2551 ถงึ กนัยายน 2552 
เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานระหวา่งก่อนกบัหลงัการพฒันา ดว้ยคา่สถติไิคสแควร ์ทีร่ะดบั
แอลฟา่ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรม Epi Info Version 3.5.1 
ผลการวจิยั: พบวา่สามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ จาก 258 นาท ีเหลอื 196 
นาท ี คดิเป็นรอ้ยละ 57 (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทยล์ดลงจากเดมิ 72 นาทเีป็น 30 
นาท ี ผูป้ว่ยสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลใหอ้ยูใ่นระดบั 80-130 มลิลกิรมัต่อเดซลิติรเพิม่ขึน้
จากเดมิรอ้ยละ 32.98 เป็นรอ้ยละ 43.49 สดัสว่นของเวลาทีก่่อใหเ้กดิคุณคา่เพิม่ขึน้จากเดมิ
รอ้ยละ 7.8 เป็นรอ้ยละ 21.7 และรอ้ยละ 40 ในโครงการแรกและโครงการทีส่องตามลาํดบั 
ระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 81 เป็นรอ้ยละ 88 และรอ้ยละ 90.52 ตามลาํดบั 
ระบบบรกิารทีพ่ฒันาขึน้ ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งด ี จากทมีงานสหสาขาวชิาชพี คอื 
แพทย ์ พยาบาล เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งในโรงพยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสขุในเครอืขา่ย
สถานบรกิารปฐมภมู ิ ผูป้ว่ยเบาหวานและญาต ิ กจิกรรมสาํคญัคอืการจดัใหม้กีารเจาะเลอืด
ตรวจน้ําตาลทีส่ถานบรกิารปฐมภมูใิกลบ้า้นลว่งหน้าก่อนถงึวนั 1 วนั มรีะบบนดัแบบ
กระจายทัง้วนัในคลนิิกเบาหวานโดยแบ่งเป็นชว่งเวลาละ 1 ชัว่โมง เริม่ตัง้แต่ 9.00 – 12.00 
น และ 13.00-15.00 น. โดยในแต่ละชว่งเวลาจะนดัผูป้ว่ย 30 คน มกีระบวนการใหค้วามรู ้
และเสรมิพลงัอาํนาจโดยการทาํกลุม่มติรภาพบาํบดัดว้ยกระบวนการเพือ่นชว่ยเพือ่นใน
ผูป้ว่ยเบาหวานทีม่รีะดบัน้ําตาลในเลอืดสงูกวา่ 160 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร รวมทัง้ไดร้บัความรู้
เรือ่งเบาหวานจากทมีสหสาขาวชิาชพีในโรงพยาบาลและเจา้หน้าทีใ่นสถานบรกิารปฐมภมู ิ
และไดร้บัการตรวจเทา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในงานประจาํ: ทาํใหเ้กดิการดแูลผูป้ว่ยเบาหวานไดอ้ยา่ง
รอบดา้นมากขึน้ ไดแ้ก่ การดแูลผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ขึน้ มคีุณภาพดขีึน้ และคา่ใชจ้า่ย
งบประมาณดา้นยาลดลง สามารถนําไปเผยแพร ่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่นกบัโรงพยาบาล
อื่นๆ ตามแนวทางของการจดัการความรู ้ เพือ่รว่มกนัคน้หาและรเิริม่แนวทางใหม่ๆ ที่
สรา้งสรรคใ์นการพฒันางานของสถานบรกิารใหก้วา้งขวางยิง่ๆขึน้  
บทเรยีนทีไ่ดร้บั: การทาํงานต่อเน่ืองแผนงานต่อไป ควรหาโอกาสทีจ่ะลดความสญูเปลา่ใน
การดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน เชน่ ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยของผูป้ว่ย และควรวดัดา้นเวลา และตน้ทุน
ของสถานบรกิารปฐมภมูใิกลบ้า้นดว้ย ความรว่มมอืของผูป้ว่ยเป็นสิง่สาํคญั ควรใหชุ้มชนทกุ
ระดบัเขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้ เชน่ ญาตผิูป้ว่ย ผูนํ้าทอ้งถิน่หรอือาสาสมคัรสาธารณสขุ  
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ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็: ความรว่มมอืรว่มแรงรว่มใจจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการ
ทาํงานโดยใชผู้ป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง ดว้ยกระบวนการทาํงานเป็นทมีทีใ่หก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั 
ทัง้ในโรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา และเจา้หน้าทีส่าธารณสขุในเครอืขา่ย
สถานบรกิารปฐมภมูขิองอาํเภอเสาไหทุ้กแหง่ 
การสนบัสนุนทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร/หน่วยงาน/องคก์ร: ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุน
การจดัเวทวีชิาการ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การสนบัสนุนบุคลากรโดยใหโ้อกาสในการพฒันา
และดาํเนินงาน; สถาบนัเพิม่ผลติแหง่ชาต ิ สถาบนั APO และสถาบนัรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ใหค้าํแนะนํา จดัอบรม ตดิตามประเมนิผล และ สนบัสนุนการปรบัปรงุ/
พฒันา อยา่งต่อเน่ือง 
 

 การจดัทาํ Slide การนําเสนอผลงานวิจยั R2R แท้และดี ในเวทีวิชาการ 
  ประมาณ 20 Slides ทีม่เีน้ือหาสาํคญัของผลงานวจิยั อยา่งครบถว้น คอื 
 1. Slide เปิดตวัการนําเสนอ เพือ่สรา้งความประทบัใจตัง้แต่เริม่ตน้  
 2. ชือ่เรือ่ง และ ชือ่ผูว้จิยั  
 3. บทนํา (ความหมาย ความเป็นมา และ ความสาํคญั)  
 4. วตัถุประสงค ์ 
 5. แบบการวจิยั 
 6. สิง่ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
 7. พืน้ทีว่จิยั 
 8. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
 9. ขัน้ตอนและวธิกีาร  
 10. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั  
 11. การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
 12. ผลการวจิยั 2-3 Slides 
 13. อภปิรายผลการวจิยั 
 14. ขอ้เสนอแนะ ในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 15. สรปุ สิง่สาํคญัทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี 
 16. กติกิรรมประกาศ  
 17. ภาพประกอบ (เพิม่ความเขา้ใจ) 
 18. Slide จบการนําเสนอ 
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 ขอนําเสนอ Slide Template ในการนําเสนอผลงานวจิยั R2R ในเวทวีชิาการทัว่ไป 
เพือ่เป็นแนวทางในการจดัทาํ ดงัน้ี 
 

คณะผูวิ้จัย................., ..............., ..............., ............ 
โรงพยาบาล.............................

 ผู้นาํเสนอ .............. นกัวิชาการ/พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

Slide เปด (ตัว)

 

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

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

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

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

 

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

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

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

1.เพื่อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
.................................................  
โดยใช้ ..............................

2.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน.................................... 
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ

ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ

                                                       

วัตถุประสงค์การวิจัย

 

Research Design
 วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 

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

and Post-test, Time series Design)

 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

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

ท่ีพัฒนาขึน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการนําหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ 

นําไปทดลอง
ท่ี......................โรงพยาบาล.....................................

ระหว่างวันท่ี .................. ถึง .......................  

Population and Samples
คือ

 

การดําเนินงานให้บรกิาร....................
ใน..................................

ของพืนที่ทดลอง
จํานวน  ....... ครัง

และ
...พยาบาลวิชาชีพ....

ใน............. ของพืนที่ทดลอง
จํานวน ...... คน

ใช้ประชากรทังหมดเปนกลุ่มตัวอย่าง  
Research Instruments

1. แบบบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน ................ 
.........................
2. แบบบันทึก..............................................
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง
กับงาน .........................
4. แบบบันทึกเหตุการณ์ ท่ีมีผลต่อการ
ดําเนินงาน .................................
5. แบบบันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน................................................
6. แบบสังเกตสิ่งท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน
.........................................
7. กล้องถ่ายรูป  

ขันตอน และ วิธีการ
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่

ในแต่ละวงรอบ (Cycle) สรุปได้เปน 4 ขันตอน คือ

วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการเดิม ในการดําเนินงาน...................... 
ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง เพ่ือหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

กําหนดระบบงาน/วิธีการใหม่ เบืองต้น โดยการนําทฤษฎีและ 
หลักวิชาการที่เก่ียวข้อง มาประยุกต์ ในการปรับปรุงกระบวนการ 
ดําเนินงาน................... ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนที่ทดลอง
และ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ขันตอนที่ 1

ขันตอนที่ 2

 

นําระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบืองต้น ท่ีพัฒนาขึน ไปดําเนินการ 
โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดขึน เปนระยะๆ แล้วนําผลท่ีได้ มาปรับปรุง
ระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน 
....................... ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ย่ิงๆขึน

สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทังหลาย จากขันตอนที่
1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป เปนรูปแบบใหม่ของการ 
ดําเนินงาน........... ท่ีได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนท่ีทดลองแล้ว 
ที่เปนผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1

ขันตอนท่ี 3

ขันตอนท่ี 4

ขันตอน และ วิธีการ (ต่อ)

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้

 

Descriptive Statistics

และ

Content Analysis

 

ผลการวิจัย
สรุป เปน 2 สว่น คือ

1. ลกัษณะของรูปแบบ................. 
.................. ทีพ่ัฒนาขึน
 
2. ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงาน
........................... ระหว่าง ก่อน กับ 
หลัง การนํารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึนไป
ดําเนินการ

 

1.ลักษณะของรูปแบบที่พฒันาขึน
เปรียบเทียบกับรปูแบบเดิม

รูปแบบเดิม

1.แบบฟอรม์รายการปญหา
   (focus list)
  แบบบันทึกทางการพยาบาล
  บันทึกความก้าวหน้าของผู้ปวย

2.รูปแบบการบันทึก
เปนแบบบรรยาย เขียน
ต่อเน่ืองกัน เปนแต่ละเวร

รูปแบบใหม่

1.แบบฟอรม์บันทึก focus และ
Goal/outcome

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

 
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน ป 2552-2555
ผลการดําเนินงาน 2552 2553 2554 2555

1. ปริมาณงาน

2. คุณภาพงาน

3. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง

4. เวลา/แรงงาน ท่ีใช้ในการดําเนินงาน

5. ต้นทุนท่ีใช้ในการดําเนินงาน

6. ผลได้ของการดําเนินงาน

7. ความคุ้มค่าของการดําเนินงาน

 

สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ของงาน...............................
ตามรูปแบบใหม่ ท่ีคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึน

“ ดีกว่า” ผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบเดิม

คือ

1.คุณภาพสูงขึน
2.ใช้เวลาในการดําเนินงาน น้อยลง

3.ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ มากขึน

 

อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบงานใหม่ ท่ีพฒันาขึน

เปนรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ท่ีดี  
มีระบบงาน/วิธีการ ที่เหมาะสม กับโรงพยาบาล    

............... ที่มีข้อจํากัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก

เน่ืองจาก

1.ได้พัฒนาขึนด้วยความร่วมมือ ของผู้ที่เก่ียวข้อง       
มีการทํางานเปนทีมอย่างจริงจัง เปนที่ยอมรับ

จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
โดยไม่เปนภาระมากนักกับผู้ให้บริการ

โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
สอดคล้องกับ

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบ 

จากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตังแต่เริ่มต้น 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(สมชาติ โตรักษา, 2548)  
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ
ท่ีได้ดําเนินการในการวิจัยครังนี

ไปเปนบทเรียนตัวอย่างของการพัฒนา
ท่ีไม่ต้องเพิ่มทรัพยากร 

สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการพัฒนาบคุลากร งาน หน่วยงาน 

องค์การ ต่างๆ 
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นําไปสู่ความม่ันคง และ ยั่งยืน ยิ่งๆขึน  

1.สําหรับพืนที่วิจัย 
คือ โรงพยาบาล...................... 

2.สําหรับ สสจ............
3.สําหรับกระทรวงสาธารณสุข

4.สําหรับผู้สนใจ 

ข้อเสนอแนะเฉพาะ

 

ข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยต่อไป

การทําวิจัยในเรื่องเดิม
ควร..................................................................  
........................................................................ 

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

การทําวิจัยในเรื่องใหม่
ควร..................................................................  
........................................................................ 

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

ขอขอบพระคุณ
นพ. .....................

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

หัวหน้าพยาบาล รพ....................
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ของหอผู้ปวย......................
ผู้ปวยและญาติ ที่เปนผู้ให้ข้อมูล

กิตติกรรมประกาศ

 

รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ภาพก่อนพัฒนา ภาพการพัฒนาป๑ ภาพการพัฒนาป๒

ภาพการพัฒนาป๓ ภาพผลการวิจัย ภาพประกอบอื่น

 
Slide จบ

 
 
 
 

 การเขียนบทคดัย่อผลงานวิจยั 
 บทคดัยอ่ผลงานวจิยั (Abstract) คอื เอกสารสรปุเน้ือหาสาํคญัของผลงานวจิยั 1 Paper
ทีเ่ราตอ้งการนําเสนอในวงการวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดา้นนัน้ จงึจาํเป็นทีผู่ว้จิยั ตอ้ง
ฝึกฝนใหส้ามารถเขยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและถกูใจ ผูพ้จิารณาคดัเลอืกใหนํ้าเสนอ ในเวที
วชิาการนัน้ๆ 
  ประเดน็สาํคญัทัว่ไป ของบทคดัยอ่ผลงานวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. ชือ่เรือ่ง (Topic) ตอ้งกระทดัรดั โดดเดน่ น่าสนใจ สือ่ความหมาย และ สอดคลอ้งกบั 
วงการ/เวท ีทางวชิาการ ทีจ่ดัใหม้กีารนําเสนอผลงานวจิยันัน้ๆ 
 2. ชือ่นกัวจิยั (Researchers) ถา้ม ี Big name คอื ผูม้ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในวงการ
ทางวชิาการของเรือ่งนัน้ จะชว่ยใหไ้ดร้บัการพจิารณามากขึน้ 
 3. บทนํา (Introduction) เน้นความสาํคญัของเรือ่งทีว่จิยั และ ปญัหาวจิยั  
 4. วตัถุประสงค ์(Objective) ทีช่ด้เจน สอดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง 
 5. ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) ทีถ่กูตอ้ง น่าเชือ่ถอืและมคีุณภาพด ี 
 6. ผลการศกึษา (Results) ทีส่าํคญั ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และ ม ี New 
Knowledge ใหก้บัวงการวชิาการ 
 7. สรปุ และ ขอ้เสนอแนะ (Conclusion & Recommendation) ทีแ่สดงประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการวจิยั ในวงกวา้ง และ หลากหลาย ทัง้ต่อวงการวชิาการและต่อสาธารณะ 
 8. จาํนวนคาํ (Word Count) ไมเ่กนิขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ หรอืของวารสาร 
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ตวัอย่าง 
การพฒันาระบบบริการในการดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยแนวคิด Lean 

สวุฒัน์ ธนกรนุวฒัน์ เนาวรตัน์ สุม่ติบ๊ กรณุา ตรผีล จริกญัญา ชืน่ใจ สภุาภรณ์ ลามอ 
ทพิวรรณ มสุกิ และคณะ 

  ผูป้ว่ยเบาหวานทัว่โลกจะเพิม่เป็น 333 ลา้นคนในปี 2568 ประเทศไทยมผีูป้ว่ย
เบาหวานเขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลเพิม่ขึน้4เทา่ใน10ปี รพ.เสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต8ิ0
พรรษา ใหบ้รกิารผูป้ว่ยเบาหวาน180–200รายต่อวนั ในปี2551 ระยะเวลารอคอยทัง้หมด
เฉลีย่ 258 นาท/ีคน/ครัง้ รอ้ยละ67.02 ไมส่ามารถควบคุมระดบัน้ําตาลได ้จงึนําแนวคดิและ
หลกัการของ Lean มาใช ้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาระบบบรกิารดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน เป็น
วจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบกลุม่เดยีววดัก่อน-หลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง คอื จาํนวนการ
มารบับรกิารของผูป้ว่ยเบาหวานในเขต อ.เสาไห ้ ระหวา่งเดอืนตุลาคม2551 ถงึ กนัยายน
2552 ทัง้หมด 724คน รวม 4,910ครัง้ เปรยีบเทยีบผลระหวา่งก่อนกบัหลงัการพฒันา ดว้ย
คา่สถติพิรรณาและคา่ไคสแควร ์ ทีแ่อลฟา่ 0.05 พบวา่ สามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลีย่
จาก258นาท ี เหลอื196นาท ี (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทยล์ดลงจาก72นาทเีป็น30นาท ี
ผูป้ว่ยสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลใดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 32.98 เป็น 43.49 สดัสว่นของเวลา
ทีก่่อใหเ้กดิคุณคา่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.8 เป็น 40 ความพงึพอใจเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 81 เป็น
90.52 ระบบบรกิารทีพ่ฒันาขึน้ ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากทมีงานสหสาขาวชิาชพี
และผูเ้กีย่วขอ้งในโรงพยาบาล ในเครอืขา่ยสถานบรกิารปฐมภมู ิผูป้ว่ยเบาหวานและญาต ิมี
การเจาะเลอืดทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้นลว่งหน้า1วนั มรีะบบนดัแบบกระจายทัง้วนั ตัง้แต่ 9-15 
น.ชว่งละ1ชัว่โมง/ผูป้ว่ย30คน มกีารเสรมิพลงัอาํนาจโดยกลุม่มติรภาพบาํบดัดว้ย
กระบวนการเพือ่นชว่ยเพือ่น ไดนํ้าไปเผยแพร ่ถ่ายทอด และแลกเปลีย่นกบั รพ.อื่นๆแลว้ 
 การนําเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการ 
 มขีอ้แนะนําในการนําเสนอผลงานวจิยัเชงิปฏบิตั ิในเวทวีชิาการ คอื 
 1. เขยีนบทคดัยอ่ผลงานวจิยั (Abstract) ใหด้ ีตามความตอ้งการของเวทวีชิาการ 
 2. สง่บทคดัยอ่ และ เอกสาร/ขอ้มลู ถกูตอ้งและครบถว้น ตามขอ้กาํหนดและ
ระยะเวลา ของเวทวีชิาการ ซึง่บางครัง้ ตอ้งสง่ Manuscript 10-15 หน้า ดว้ย 
 3. จดัทาํผลงานวจิยัใหโ้ดดเดน่และด ี ตามขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ ทัง้การ
นําเสนอดว้ยโปสเตอร ์หรอื การนําเสนอดว้ยวาจา (Poster/Oral Presentation) 
 4. เตรยีมนําเสนอผลงานวจิยัตามขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ ดว้ยการซอ้มจนคลอ่ง 
 5. นําเสนอผลงานวจิยัตามขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ ดว้ยความสขุ และ Active 
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 ข้อแนะนําในการนําเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจา (Oral Presentation) 
 1. เตรยีมผลงานวจิยัทีจ่ะนําเสนอ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง ตามขอ้กาํหนดของเวที
วชิาการ อยา่งเครง่ครดั ทุกประเดน็ 
 2. จดัทาํ Slide power point นําเสนอผลงานวจิยั ใหม้เีน้ือหาสาํคญัของผลงานวจิยั 
อยา่งครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ และ เป็น Slide ที่
มคีวามสวยงาม กระชบั และ มกีารเรยีงลาํดบัเน้ือหาทีด่ ี 
 3. เตรยีมการนําเสนอผลงานวจิยั ดว้ยการซอ้มนําเสนอหลายๆครัง้ (ไมน้่อยกวา่ 4 
ครัง้) จนแคลว่คลอ่ง สงา่งาม ตามขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
ควบคมุเวลาทีใ่ช ้ไมใ่หเ้กนิเวลาทีก่าํหนด  
 4. ตรวจสอบการนําเสนอผลงานวจิยั ก่อนการนําเสนอในสถานทีจ่รงิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 
Slideทีจ่ะนําเสนอนัน้ ไมเ่พีย้นจากตน้ฉบบัอนัเน่ืองมาจากการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีต่่างกนั  
 5. ไปถงึหอ้งนําเสนอผลงานวจิยั ก่อนเวลาทีจ่ะนําเสนอจรงิไมน้่อยกวา่ 30 นาที
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไปทนัเวลา รวมทัง้ทราบบรรยากาศของสถานทีนํ่าเสนอนัน้ ถา้นําเสนอเป็น
ลาํดบัหลงัๆ ใหไ้ปตัง้แต่คนนําเสนอลาํดบัแรกๆ เพือ่ใหไ้ดค้วามรูจ้ากผลงานวจิยัเรือ่งอื่นๆ 
และ ทราบ Style การซกัถามของคณะกรรมการพจิารณาผลงานวจิยั  
 6. นําเสนอผลงานวจิยั ดว้ยความมัน่ใจ ใหป้ระทบัใจผูฟ้งั และ กรรมการ โดยไมเ่กนิ
เวลาทีก่าํหนดอยา่งเดด็ขาด รวมทัง้ไม ่“อ่านทุกตวัอกัษรใน Slide” ใหผู้ฟ้งั  
 7. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และ ขอ้คาํถาม ของกรรมการและผูฟ้งั ดว้ยความ
ตัง้ใจและเคารพ อยา่งจรงิใจ  
 8. ตอบขอ้ซกัถามโดยไมเ่อาสขีา้งเขา้ถู (มัว่ ตะแบง) ม ีEvident based ทุกประเดน็ 
 เกณฑก์ารให้คะแนน ในการนําเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจา 
  ขอเสนอเกณฑก์ารใหค้ะแนน การนําเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา ใน 9 ประเดน็ คอื 
  1. บทคดัยอ่ (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
  1.1 ความครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ 
  1.2 ความกระชบั 
  1.3 สาํนวน ภาษา 
 2. เน้ือหาทัง้หมดของผลงานวจิยัโดยรวม (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
  2.1 ความครบถว้น ตามมาตรฐานทางวชิาการและขอ้กาํหนดของเวทวีชิาการ 
  2.2 ความกระชบั 
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  2.3 สาํนวน ภาษา 
 3. Slide Power point (น้ําหนกั 1)  
  3.1 ความสวยงาม   
  3.2 ความชดัเจน   
  3.3 สาํนวน ภาษา มคีวามโดดเดน่ สรา้งสรรค ์ 
 4. เทคนิค/วธิกีาร ในการนําเสนอ ไดอ้ยา่งชดัเจน น่าฟงั (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณา
จากสิง่ต่อไปน้ี 
  4.1 เน้ือหาสาระทีนํ่าเสนอ   
  4.2 ความชดัเจนและความต่อเน่ือง 
  4.3 ความโดดเด่น สรา้งสรรค ์
 5. ผลการวจิยั (น้ําหนกั 1.5) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
  5.1 ความตรงและครบถว้น ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  5.2 ความชดัเจน 
  5.3 ความรูใ้หม ่ความโดดเด่น 
 6. การอภปิรายผลการวจิยั (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
  6.1 ความถกูตอ้ง ครบถว้น 
  6.2 ความชดัเจนสรา้งสรรค ์
  6.3 เอกสาร/ขอ้มลู ทีนํ่ามาใชอ้า้งองิ 
 7. ขอ้เสนอแนะ (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
  7.1 ความถกูตอ้ง ครบถว้น 
  7.2 ความชดัเจนสรา้งสรรค ์
  7.3 ความเป็นไปได ้
 8. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั “ทนัทจีากการฟงัการนําเสนอ” (น้ําหนกั 1) โดยพจิารณาจากสิง่
ต่อไปน้ี 
  8.1 ไดแ้รงบนัดาลใจ 
  8.2 ไดค้วามชดัเจน ความคดิสรา้งสรรค ์
  8.3 ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่
 9. ประโยชน์และคุณคา่ของผลงานวจิยั ต่อผูป้ว่ย/ประชาชน/ประเทศชาต/ิวชิาการ 
(น้ําหนกั 1.5) โดยพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี 
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  9.1 ทีไ่ดร้บั / เกดิขึน้ แลว้ 
  9.2 ในเชงิพานิชย ์
  9.3 ในระยะยาว 
  การให้คะแนน ในแต่ละประเดน็ 
 พจิารณาจากเกณฑท์ีไ่มยุ่ง่ยาก อาทเิชน่ กรณีคะแนนเตม็=10 จะใหค้ะแนนใน
ประเดน็นัน้ จาํแนกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ถา้ประเดน็นัน้ ด ีหรอื ม ีในระดบัเลก็น้อย จะใหค้ะแนน = 1-2 
 2. ถา้ ด ีหรอื ม ีในระดบัชดัเจนขึน้ จะใหค้ะแนน = 3-4 
 3. ถา้ ด ีหรอื ม ีในระดบัทัว่ๆไปทีย่อมรบักนั (ซึง่ผูใ้หค้วรรู)้ จะใหค้ะแนน = 5-6  
 4. ถา้ ด ีหรอื ม ีมากกวา่ระดบัทัว่ๆไป จะใหค้ะแนน = 7-8 
 5. ถา้ ด ีหรอื ม ีมากชดัเจนจนถอืเป็นแบบอยา่งได ้จะใหค้ะแนน = 9-10 
 

การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
  ขอนําเสนอ 3 ตวัอยา่ง ของการเขยีน นิพนธต์น้ฉบบั (Original Article) ดงัน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 
การพฒันางานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่ายหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 

โรงพยาบาลราชวถิ ีพ.ศ.2549 
จุไรรตัน์ แยม้พลอย*  สมชาต ิโตรกัษา1 สปุรชีา ธนะมยั2  และ  พรีะ ครกึครืน้จติร** 

บทคดัย่อ 
 การใหค้าํแนะนําผูป้่วยก่อนจาํหน่ายเป็นกจิกรรมการพยาบาลทีม่คีวามสาํคญัยิง่ เน่ืองจากสามารถช่วยลดระยะ เวลา
อยูโ่รงพยาบาล ลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ตลอดจนลดอตัราการเขา้โรงพยาบาลซํ้าในผูป้่วยโรคเรือ้รงั เป็นผลต่อดี
การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคมโดยรวม การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อน-หลงัการทดลองน้ี 
ได้นําหลกัวชิาการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาประยุกต์ในการพฒันารูปแบบใหม่ของงานให้ขอ้มูลผู้ป่วยก่อนจําหน่าย โดยใช้
ทรพัยากรเท่าทีม่อียู ่นําไปทดลองทีห่อผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถิ ีในช่วง 1 ส.ค. ถงึ 31 ต.ค.2550 โดยใหห้อ
ผูป้่วยศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะ รพ.ราชวถิ ีเป็นกลุ่มควบคุม ประชากร คอื “งาน” การใหข้อ้มลูผูป้่วยก่อนจาํหน่ายรวม 
30 ครัง้ ผูต้อบแบบสอบถามความคดิเหน็ รวมทัง้สิน้ 128 คน ใชป้ระชากรทัง้หมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง วดัผลการดาํเนินงาน 
ดา้นปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร 
                                                                                 
* หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
1 ภาควชิาบรหิารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
2 โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
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ดว้ยแบบบนัทกึกจิกรรม แบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูป้่วย ญาตผิูป้่วย ผูป้ฏบิตังิาน และผูบ้รหิาร และแบบบนัทกึ
ขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบและการพฒันารปูแบบ ทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ รวม 9 ชุด เปรยีบเทยีบผลระหวา่งก่อนกบัหลงัการ
นํารปูแบบใหม่ไปดําเนินการดว้ยค่าสถติพิรรณนา ค่าสถติไิคสแควร ์แพรท์ ีวลิคอ็กซนั แมนวทิยนี์ยู และ ค่าสถติทิ ีที่
แอลฟา 0.05 พบว่า หลงัการทดลอง ปรมิาณงานต่อแรงงานที่ใชเ้พิม่ขึน้ (p=0.018) ปรมิาณงานต่อค่าแรงที่ใชเ้พิม่ขึน้ 
(p=0.002) คุณภาพของการเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตังิานประจําวนัเพิม่ขึน้ (p<0.001) คุณภาพของการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยเพิม่ขึน้ (p<0.001) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลูผูป้่วยก่อนกลบับา้น 
ลดลง (p=0.043 และ p=0.018) ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพิม่ขึน้ (p<0.001) และตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร
ลดลง (p=0.002) สรุปไดว้า่ รปูแบบใหม่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ดกีวา่รปูแบบเดมิ เน่ืองจากมวีธิกีารพฒันารปูแบบทีด่ ี จําแนก
เป็น 4 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การพฒันารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ การทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ และ
การสรุปผลการทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ทาํใหไ้ดร้ะบบงานทีช่ดัเจน สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ มวีธิกีารนํารปูแบบไป
ดาํเนินการทีด่เีป็นทีย่อมรบัจากผูป้ฏบิตังิานดว้ยหลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม มวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรงา่ยต่อ
การปฏบิตั ิมกีารเตรยีมสื่อการสอนเอกสารและสถานที่ที่ด ีมกีารตดิตามประเมนิผลที่ดแีละนําผลไปพฒันารูปแบบขณะ
ดําเนินการเป็นระยะๆ ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจของผูป้ฏบิตังิาน เสนอแนะใหพ้ฒันาต่อไปใหต่้อเน่ืองและครอบคลุมทุกๆ 
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง จนเป็นรปูแบบตวัอยา่ง โดยใชแ้นวทางของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั รวมทัง้ควรนําไปประยุกต์
และขยายผลอยา่งกวา้งขวาง ทัง้ในหน่วยงานของ รพ.ราชวถิ ีและโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
คาํสาํคญั: การพฒันารปูแบบ/การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย/แผนการจาํหน่ายผูป้ว่ย/วจิยัพฒันาเชงิทดลอง/งานประจาํสูก่ารวจิยั 

 
A DEVELOPMENT OF PATIENT’S EDUCATION BEFORE DISCHARGE IN 

CARDIOVASCULAR SURGICAL UNIT, RAJAVITHI HOSPITAL, THAILAND, 2006 
 

Churairat Yamploy* Somchart Torugsa** Supreecha Tanamai†† Preera Krugkruenjit** 
Abstract 

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

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

ความสาํคญัและท่ีมาของการศึกษา 

 การใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย เป็นกจิกรรมการพยาบาลทีม่คีวามสาํคญัยิง่ เน่ืองจากชว่ย
ลดระยะเวลาอยูโ่รงพยาบาล ลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา พยาบาล ตลอดจนลดอตัราการเขา้โรงพยาบาลซํ้า
ในผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั อนัเป็นผลต่อดกีารสง่เสรมิคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคม โดยรวม(1) ในการรกัษา
แบบผูป้ว่ยในนัน้ เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาจนมอีาการดขีึน้แลว้ แพทยจ์ะอนุญาตใหผู้ป้ว่ยกลบับา้นได ้
ในการน้ีแพทยแ์ละพยาบาลกจ็ะตอ้งแนะนําวธิปีฏบิตัตินทีถู่กตอ้งเมือ่ผูป้ว่ยกลบัไปอยูท่ีบ่า้น ใหผู้ป้ว่ย 
ผูด้แูลผูป้ว่ย (Caregiver) และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ว่ย ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัและสามารถดแูลผูป้ว่ย
ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทีบ่า้น  
  ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการผา่ตดัหวัใจนัน้ จาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาและการดแูลอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง
เครง่ครดั เพราะถา้ขาดการดแูลรกัษาทีด่ ี จะทาํใหเ้กดิผลกระทบมากต่อทัง้สขุภาพของผูป้ว่ยต่อ
ผูเ้กีย่วขอ้ง และเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิดว้ย ดงันัน้ จงึตอ้งการคุณภาพทัง้ในการรกัษาและการดแูล
อยา่งต่อเน่ืองในระดบัสงูมาก งานศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวถินีัน้ มอีตัราการผา่ตดั
หวัใจอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศไทย เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตังิาน และฝึกอบรมแพทยแ์ละพยาบาล
เฉพาะทางศลัยกรรมหวัใจ จงึตอ้งมกีารพฒันากจิกรรมการใหบ้รกิารในทุกๆ ดา้น ใหม้คีุณภาพทีเ่ป็น
แบบอยา่งเชงิวชิาการในระดบัประเทศ รวมทัง้งานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย 
 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกรปูแบบการวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) ซึง่
เป็นการวจิยัทีเ่ปิดโอกาสใหส้มาชกิขององคก์าร มามสีว่นรว่มในการบรหิารองคก์าร ทาํใหส้มาชกิรูส้กึ
ภมูใิจและเป็นสขุในการปฏบิตังิาน แต่ภายใตค้วามจาํกดัของทรพัยากรทีย่ากทีจ่ะหามาเพิม่ได ้ ผูว้จิยัจงึ
เลอืกทีจ่ะเริม่การแกไ้ขทีก่ารวางระบบงานทีด่ ี โดยใชเ้ทคนิคการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื (R&D for CSWI) ในกลุ่มการวจิยัเพือ่การพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical 
R&D)(2) เพือ่คน้หาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ใหม ่ ๆ สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน ทีจ่ะนํามาใชใ้นการปรบัปรงุ
การปฏบิตังิานประจาํวนัของตน ใหม้คีุณภาพสงูยิง่ๆ ขึน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ และ
พบวา่มผีูท้ีไ่ดนํ้าไปใชแ้ลว้ประสบผลสาํเรจ็เป็น จาํนวนมาก 
 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
  เพือ่พฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
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การทบทวนวรรณกรรม 
  แผนจาํหน่ายผูป้ว่ย (Discharge plan of patient) คอื แผนงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึแนวทางและ
วธิกีาร ในการฟ้ืนฟูสภาพและการใหข้อ้มลูหรอืความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเองของผูป้ว่ย อยา่ง
เป็นระบบระเบยีบ ตัง้แต่ขณะพกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลจนกระทัง่กลบัไปรกัษาต่อทีบ่า้น (3)  
  การวางแผนการจาํหน่ายผูป้ว่ย ควรเริม่ในทนัททีีผู่ป้ว่ยเขา้มารบัการรกัษาโดยใหค้าํแนะนําใน
ดา้นต่างๆ ในเรือ่งการใชย้า การดแูลตนเองขณะปว่ย และนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปดแูลตนเองทีบ่า้น และควร
มเีอกสาร แผน่พบั ทีส่ามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ว่ยและญาตจินเขา้ใจและนําไปปฏบิตัไิด้(4)  
  การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Research and Development for 
Continuous & Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI) คอื การวจิยัและพฒันา ทีมุ่ง่เน้น
ให ้“งาน” ใดๆ เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (2)  
  การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) คอื การทาํวจิยั ดว้ยการ
ทาํงานอยา่งเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ัง้หลายทีม่อียู ่ ทัง้ทีไ่ดร้บัจากการทาํวจิยัและจากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ เพือ่การรเิริม่สรา้งสรรค ์ หรอืการพฒันาผลติภณัฑ ์ /กระบวนการผลติ หรอืกระบวนการทาํงานใหม่ๆ  
เป็นการวจิยัทีม่กีารดาํเนินงานในสภาวการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ทีผู่ว้จิยัไมส่ามารถควบคุมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งได้
ทุกๆ ตวั ขึน้อยูก่บัทรพัยากรทีใ่ช ้วนั-เวลาทีท่าํ สถานที ่บุคคล เหตุการณ์ และสิง่แวดลอ้ม ในขณะนัน้  
 รปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) หมายถงึ หลกัการ โครงสรา้ง ลกัษณะ สว่นประกอบ 
และ วธิกีารในการนํารปูแบบนัน้ไปปฏบิตัหิรอืนําไปดาํเนินการ ของการดาํเนินงานหน่ึงงานใด เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายสงูสดุ (Ultimate Goal) ของการดาํเนินงานของงานนัน้ (2) ประกอบดว้ยสิง่สาํคญั 3 
ประการ คอื 

1. หลกัการของรปูแบบ (Principles of Model) คอื สิง่ทีใ่ชเ้ป็นหลกัการและแนวทางหลกั ในการ
ดาํเนินงานทัง้หลาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบและการนํารปูแบบไปดาํเนินการ ไดแ้ก่ หลกัวชิาการ; กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง; กฎหมาย; และขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความ
เชื่อ คา่นิยม และวฒันธรรมของพืน้ที/่องคก์าร/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. โครงสรา้งของรปูแบบ (Structures of Model) คอื ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานทัง้หลาย
ของรปูแบบ และการเชื่อมโยงทรพัยากรทัง้หลายเหล่านัน้เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ จาํแนกเป็น 4 ดา้น คอื โครงสรา้งดา้นคน (Human Resource 
Structure) ไดแ้ก่ บุคคลทีป่ฏบิตังิานในรปูแบบ; โครงสรา้งดา้นของ (Commodity Resource Structure) 
ไดแ้ก่ ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง ครภุณัฑ ์ และ วสัดุ ทัง้หลาย ทีใ่ชใ้นรปูแบบ; โครงสรา้งดา้นเงนิ (Financial 
Resource Structure) ไดแ้ก่ เงนิ และคา่ใชจ้า่ย ทัง้หลายทีใ่ชใ้นรปูแบบ; และ โครงสรา้งดา้นระบบงาน 
(Working Systems Structure) ไดแ้ก่ ระบบ งานทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของรปูแบบ ม ี 4 ระบบ คอื 
ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากรใหก้บังานบรกิาร ระบบงานพฒันางานบรกิาร และ 
ระบบงานบรหิารจดัการ 
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3. วธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ (Implementation of Model) คอื กระบวนการในการนํา
รปูแบบทีส่รา้ง หรอื พฒันา ขึน้ ไปดาํเนินการใหไ้ดผ้ลด ี มปีระสทิธภิาพสงู ประกอบดว้ย วธิสีรา้งและ
พฒันารปูแบบ (Model Setting & Improving); วธินํีารปูแบบไปดาํเนินการ (Model Implementing); และ 
การปรบัปรงุและพฒันารปูแบบอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Model Developing)  
 ระบบงานบรกิารมาตรฐาน ประกอบดว้ย 9 กจิกรรม คอื การเตรยีมพรอ้มก่อนเริม่งาน
ประจาํวนั; การเตรยีมความพรอ้มก่อนผูร้บับรกิารมาถงึ; การตอ้นรบัผูม้ารบับรกิารอยา่งประทบัใจตัง้แต่
แรก; การใหบ้รกิารเรง่ดว่นตามลกัษณะของผูม้ารบับรกิารแต่ละคน; การใหบ้รกิารตามลาํดบัขัน้ตาม
ลกัษณะของงานนัน้จนครบถว้น; การใหบ้รกิารก่อนผูร้บับรกิารจะกลบัออกไปจากจุดบรกิารของเรา; การ
ดาํเนินงานหลงัจากผูร้บับรกิารกลบัออกไปแลว้; การใหบ้รกิารหลงัจากผูร้บับรกิารกลบัไปแลว้อยา่ง
ต่อเน่ือง ครบถว้นสมบรูณ์ และครบวงจร; และ การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั (2)   
 
วสัดแุละวิธีการ 
  1. แบบการวจิยั (Research design) 
 เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) แบบ 2 กลุม่ วดัผลก่อน–
หลงั การทดลอง (Two groups, Pre-test Post-test Design) ดว้ยการพฒันารปูแบบใหมข่องงานให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยกอ่นจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถิ ีหลงัจากการนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 
ทา่นตรวจสอบคุณภาพและปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ นําไปดาํเนินการในพืน้ทีท่ดลอง เป็นเวลารวม 3 เดอืน 
โดยใหห้อผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะ รพ.ราชวถิ ี ทีม่ลีกัษณะ จาํนวนเตยีง การดแูลรกัษา 
การบรหิารงาน และการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย คลา้ยคลงึกนั เป็นพืน้ทีค่วบคุม วดัผลการ
ดาํเนินงานตามระยะเวลา ดงัน้ี 
 

กลุ่ม การวดัผล Pre – test การดาํเนินงานตามรปูแบบ การวดัผล Post – test 
พืน้ทีท่ดลอง 1 ม.ิย.- 31 ก.ค.2549 1 ส.ค.– 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549 
พืน้ทีค่วบคุม 1 ม.ิย.- 31 ก.ค.2549 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549 

 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ม ี2 กลุ่ม คอื 
  2.1 ประชากรหลกั คอื “งาน” การใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย เริม่ตัง้แต่การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการใหข้อ้มลูในวนัแรกทีร่บัไวร้กัษาในโรงพยาบาล จนถงึการใหข้อ้มลูในวนัจาํหน่าย ทัง้ใน
พืน้ทีท่ดลอง และ พืน้ทีค่วบคุม รวมจาํนวนประชากรพืน้ทีล่ะ 15 ครัง้ ในระยะ Pre – test และ 15 ครัง้ 
ในระยะ Post – test รวมทัง้สิน้ 2 x 2 x 15 = 60 ครัง้ 
   ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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   2.2 ประชากรผูต้อบแบบสอบถามความคดิเหน็ คอื “บุคคล” ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยกอ่นจาํหน่าย ม ี3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร และ ผูร้บับรกิาร (ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย) 
รวมทัง้สิน้ 256 คน-ครัง้ ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

 

กลุ่มตวัอย่าง 
ระยะ Pre – test ระยะ Post – test 

พืน้ทีท่ดลอง พืน้ทีค่วบคุม พืน้ทีท่ดลอง พืน้ทีค่วบคุม 
ผูบ้รหิาร 3 3 3 3 
ผูใ้หบ้รกิาร 38 24 38 24 
ผูป้ว่ย 15 15 15 15 

ญาตผิูป้ว่ย 15 15 15 15 
รวมทัง้ส้ิน 71 57 71 57 

 

 3. การพฒันารปูแบบใหม ่(The New Working Model Development) 
  แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหร์ปูแบบเดมิ ใหท้ราบอยา่งถ่องแทแ้ละครอบคลุม ทุกแงทุ่กมมุ 
  ขัน้ตอนที ่ 2 พฒันารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ โดยกาํหนดวา่ รปูแบบใหม ่ ตอ้ง 1) ใชท้รพัยากร 
(คน เงนิ ของ) เทา่ทีม่อียู ่2) ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 3) เหมาะสมกบัพืน้ทีท่ดลอง โดยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดาํเนินงานในพืน้ทีท่ดลอง มามสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่แรก 
  ผูว้จิยัไดนํ้ารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ3คนตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้ง
และเน้ือหา แลว้นําขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ข ก่อนนําไปดาํเนินการ (เป็นรปูแบบที ่1) 
  ขัน้ตอนที ่3 การทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่
  ไดแ้บ่งออกเป็น  3 ระยะ ดงัน้ี 
   1) ระยะการเตรยีมความพรอ้มก่อนการทดลอง ในชว่งวนัที ่ 1-31 พฤษภาคม 2549 
โดยดาํเนินการตามลาํดบั คอื จดัทาํหนงัสอืขออนุมตัเิขา้ทาํการศกึษาวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรม
เกีย่วกบัการทดลองในมนุษย ์ ใน รพ.ราชวถิ ี ขออนุมตัเิกบ็รวบรวมขอ้มลู ในหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรม
หวัใจและหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมทางเดนิปสัสาวะผา่นหวัหน้ากลุม่งาน และหวัหน้าหอผูป้ว่ยตามลาํดบั
ขัน้ เตรยีมผูช้ว่ยวจิยั โดยการอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลู เตรยีมเอกสาร วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู เตรยีมขอ้มลูบุคคลเป้าหมายและแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั และ 
เตรยีมพืน้ทีด่าํเนินการวจิยั 
   หลงัจากการวดัผล Pre–test แลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้เสนอแนะของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานในพืน้ทีท่ดลอง มาปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหมใ่หเ้หมาะสมยิง่ขึน้ (เป็นรปูแบบที ่2) 
   2) ระยะดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบใหม ่
     ใชเ้วลา 3 เดอืน ตัง้แต่ 1 สงิหาคม - 31 ตุลาคม 2549 
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    คณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมอบรมและชีแ้จงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีท่ดลอง ใหเ้ขา้ใจ 
นําไปสูก่ารใหค้วามรว่มมอืและลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลง แลว้ทาํการเกบ็ขอ้มลู จากการสงัเกต การ
สอบถาม การบนัทกึกจิกรรมและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทดลองใชร้ปูแบบใหม ่ ปญัหา
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ การดาํเนินการแกไ้ขและผลการแกไ้ข ตลอดระยะเวลาดาํเนินการทดลองรปูแบบใหม ่
โดยมกีารนิเทศ และ ตดิตามประเมนิการใชร้ปูแบบ โดยคณะกรรมการพฒันาหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรม
หวัใจ เมือ่ไดด้าํเนินการครบ 15 วนั 30 วนั 45 วนั 60 วนั 75 วนั และ 90 วนั ตามลาํดบั แลว้นําผลทีไ่ด ้
มาปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆโดยคณะผูว้จิยั ดว้ยความ
เหน็ชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานในพืน้ทีท่ดลองและคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ (เป็น
รปูแบบที ่3) 
   3) ระยะหลงัการทดลอง ระหวา่ง 1 พฤศจกิายน - 30 ธนัวาคม 2549 
    คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการทาํ Post–test และเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีาร เชน่เดยีวกบัในระยะก่อนการทดลอง 
  ขัน้ตอนที ่4 การสรปุผลการทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่
  คณะผูว้จิยัไดนํ้าผลการดาํเนินงานวจิยัทัง้หลายทีไ่ดร้บั ตัง้แต่ขัน้ตอนที ่ 1. มารวบรวมและ
วเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด ทุกแงทุ่กมมุ แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและ
สมบรูณ์ทีส่ดุ ไดเ้ป็น “รปูแบบสดุทา้ย” ของผลการวจิยั (รปูแบบที ่4) 
 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั (Research Instruments) 
  มทีัง้หมด 4 กลุ่ม รวม 10 ชิน้ คอื 
  4.1 รปูแบบใหมก่ารดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ เป็น Intervention ของการวจิยั 
  4.2 กลุ่มแบบบนัทกึกจิกรรมงานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย ทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ 
ม ี3 ชิน้ คอื 

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

  4.3 กลุ่มแบบสอบถามความพงึพอใจ ทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ ม ี4 ชิน้ คอื 
1.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที ่1 สาํหรบัผูป้ว่ย 
2.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที ่2 สาํหรบัญาตผิูป้ว่ย 
3.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที ่3 สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน 
4.) แบบสอบถามความพงึพอใจชุดที ่4 สาํหรบัผูบ้รหิาร 

  4.4 กลุ่มแบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบ และ การพฒันารปูแบบ ทีค่ณะผูว้จิยัได้
พฒันาขึน้ ม ี2 ชิน้ คอื 

1.) แบบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานของหน่วยงานพืน้ทีว่จิยั 
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2.) แบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชว่งการดาํเนินงานวจิยั 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
  เครือ่งมอืทุกชิน้ ไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงตามตามโครงสรา้งและเน้ือหา จาก
ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ทา่น ก่อนนําไปใช ้ 
 5. การเกบ็ขอ้มลู (Data Collection) 
  ผูว้จิยั เป็นผูด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูเองเป็นสว่นใหญ่ รว่มกบัผูช้ว่ยวจิยัทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม
อยา่งครบถว้นแลว้จากผูว้จิยั 
 6. การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) 
  6.1 ใชส้ถติพิรรณนา ดว้ยคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  6.2 ใชส้ถติวิเิคราะห ์ ดว้ยคา่สถติ ิ t คา่สถติ ิ Mann Whitney U คา่สถติ ิ Paired-t และ
คา่สถติ ิWilcoxon Singed Rank ทีร่ะดบัแอลฟา่ 0.05 
 
ผลการวิจยั 
 ไดท้าํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงาน ระหวา่งรปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ กบั รปู
แบบเดมิ ในพืน้ทีท่ดลอง และ พืน้ทีค่วบคุม ใน 2 ระยะ คอื 
 1. ระยะ “ก่อน” การนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการ โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ที่
ควบคุม พบวา่ พืน้ทีท่ดลอง มจีาํนวนผูป้ฏบิตังิานรวม 38 คน มากกวา่พืน้ทีค่วบคุมทีม่ ี24 คน เน่ืองจาก
มกีารหมนุเวยีนเจา้หน้าทีร่ะหวา่งตกึสามญัศลัยกรรมหวัใจกบั Ward พเิศษศลัยกรรมหวัใจ แต่จาํนวน
ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละเวรใกลเ้คยีงกนั อายเุฉลีย่ผูป้ว่ย อายเุฉลีย่ญาต ิจาํนวนวนันอน ความพงึพอใจของผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมแ่ตกต่างกนั แต่พืน้ทีท่ดลองมจีาํนวนรายการยาทีนํ่าไปใชต่้อทีบ่า้นมากกวา่ (p<0.001) 
และมตีน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิารมากกวา่  (p<0.001) 
 2. ระยะ “หลงั” จากการนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการแลว้ 
 ในพืน้ทีค่วบคุม เปรยีบเทยีบระหวา่งก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการพบวา่ เกอืบ
ทัง้หมดไมแ่ตกต่างกนั มเีพยีงความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานเทา่นัน้ ทีเ่พิม่ขึน้ (p<0.001) ในพืน้ที่
ทดลอง เปรยีบเทยีบระหวา่ง ก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมไ่ปดาํเนินการ ไดผ้ล ดงัน้ี 
 

ส่ิงท่ีเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ข้อมลูทัว่ไป  
1) บุคลากร ไมแ่ตกต่างกนั 
2) สถานที ่ หลงัการทดลองมกีารจดัสถานทีใ่นการใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยก่อน

กลบับา้นใหเ้ป็นสดัสว่นโดยเป็นสถานที ่ทีม่อียูแ่ลว้ 
3) วสัดุอุปกรณ์สือ่การสอน หลงัการทดลอง มกีารเพิม่คูม่อืพยาบาลในการใหค้าํแนะนําผูป้ว่ย

ตามแนวทาง M-E-T-H-O-D มวีซีดีใีนการใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยเมือ่
แรกรบั และมคีูม่อืการดแูลตามโรคสาํหรบัผูป้ว่ย 
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4) อายเุฉลีย่ผูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.125) 
5) อายเุฉลีย่ญาต ิ ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.865) 
6) จาํนวนวนันอน ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.216) 
7) จาํนวนรายการยาทีใ่ชต่้อทีบ่า้น ไมแ่ตกต่างกนั (p = 0.340) 
ผลการดาํเนินงาน  
 1) ปรมิาณงาน / แรงงาน อตัราสว่นปรมิาณงานเพิม่ขึน้ (p = 0.018) 
 2) ปรมิาณงาน / คา่แรงงาน อตัราสว่นปรมิาณงานเพิม่ขึน้ (p = 0.002) 
3) คุณภาพงานก่อนเริม่งาน  อตัราความถกูตอ้งเพิม่ขึน้ (p<0.001) 
4) คุณภาพงานก่อนเริม่ใหข้อ้มลู  อตัราความถกูตอ้งเพิม่ขึน้ (p<0.001) 
5) ระยะเวลาในการใหข้อ้มลูผูป้ว่ย
ก่อนจาํหน่าย 

ลดลง (p = 0.018) 

6) ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.180) มคีะแนนเฉลีย่ 7.67 จาก 10 
7) ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพิม่ขึน้ (p<0.001) 
8) ความพงึพอใจของผูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.208) มคีะแนนเฉลีย่ 9.73 จาก 10 
9) ความพงึพอใจของญาตผิูป้ว่ย ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.517) มคีะแนนเฉลีย่ 9.47 จาก 10 
10) ตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร ลดลง (p = 0.002) 
 

  จากผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีก่ล่าวมา สรปุไดว้า่ ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบใหมข่องงานให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยกอ่นจาํหน่าย “ดกีวา่” รปูแบบเดมิ 
 รปูแบบสดุท้าย ของงานให้ข้อมลูผูป่้วยก่อนจาํหน่าย 
 มลีกัษณะโดยสรปุ ดงัน้ี 
   1. ผงัการไหลเวยีนของงาน (Work flow) จาํแนกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะแรกรบัผูป้ว่ยเขา้ 
โรงพยาบาล; ระยะรบัยา้ยจากหอผูป้ว่ยหนกั; ระยะ 1 วนัก่อนจาํหน่าย; และ ระยะวนัจาํหน่าย โดยในแต่
ระยะ ไดด้าํเนินการผสมผสานเขา้ไปใน “กระบวนการหลกัในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย” ของหอผูป้ว่ยสามญั
ศลัยกรรมหวัใจ และจดัทาํวธิปีฏบิตัเิป็น 9 ขัน้ตอนของระบบงานบรกิารมาตรฐาน ทีช่ดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยยดึผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
 2. หลกัการของรปูแบบ ประกอบดว้ย หลกัการบรหิารทัว่ไป 5 หลกัการ; หลกัการบรหิาร
โรงพยาบาล; หลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย 8 หลกัการ; และ กฎหมาย 
นโยบาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของกระทรวงสาธารณสขุและของ รพ.ราชวถิ ี
 3. โครงสรา้งของรปูแบบ ประกอบดว้ย 
   โครงสรา้ง 4 ดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์อาคารสถานที ่ดา้นงบประมาณ และ 
ดา้นระบบงาน 
 

อภิปรายผลการวิจยั  
  จากผลการวจิยั ทีพ่บวา่ รปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญั
ศลัยกรรมหวัใจโรงพยาบาลราชวถิ ี ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ดกีวา่รปูแบบเดมิ เหน็ไดจ้ากการมผีลการ
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ดาํเนินงานทีด่กีวา่รปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ เพยีงเทา่ทีม่อียูเ่ทา่นัน้ ทีเ่ป็นดงัน้ีเน่ืองจาก 
การมรีปูแบบทีด่แีละเหมาะสมกบัพืน้ทีท่ดลอง และ มกีระบวนการในการนํารปูแบบไปดาํเนินการทีด่มีี
ประสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิ แนวทาง และวธิกีาร ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื (R&D for CSWI)(2)  
 การมรีปูแบบทีด่แีละเหมาะสมกบัพืน้ทีท่ดลองนัน้ เหน็ไดจ้ากการมอีงคป์ระกอบของรปูแบบที่
ครบถว้น ทัง้หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ(2)   
  การมกีระบวนการในการนํารปูแบบไปดาํเนินการทีด่มีปีระสทิธภิาพสงู เหน็ไดจ้ากกระบวนการ
และวธิกีารทีค่ณะผูว้จิยัใชใ้นการพฒันารปูแบบใหม ่ ทีม่ ี 4 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การ
พฒันารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ การทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่และ การสรุปผลการทดลองใชร้ปูแบบ
ทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่เพือ่สรปุผลเป็นรปูแบบสดุทา้ยทีด่ ีเหมาะสม และปฏบิตัไิดจ้รงิ (2) 

 สิง่สาํคญัอกีประการหน่ึง คอื การใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Participative 
Management) โดยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ฏบิตังิาน มามสีว่นรว่ม (5) โดยเน้นการมสีว่น
รว่มในการสรา้งและพฒันารปูแบบจากผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัตัง้แต่เริม่ตน้ ทาํใหไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมกบั
หน่วยงาน สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงู รวมทัง้ลดการต่อตา้นการ
เปลีย่นแปลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  1.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัพืน้ทีท่ดลอง คอื หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ รพ.ราชวถินีัน้ 
ควรดาํเนินการพฒันางานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่ายน้ี ใหต่้อเน่ืองและครอบคลุมทุกๆ ปจัจยัที่
เกีย่วขอ้ง จนเป็น “รปูแบบตวัอยา่ง” ของการพฒันางานการใหข้อ้มลูผูป้ว่ยกอ่นจาํหน่าย ทัง้ในระดบั
โรงพยาบาลและระดบัประเทศต่อไป และ ควรนําประสบการณ์ทีไ่ดก้ารสรา้งและพฒันารปูแบบน้ี ไป
ประยกุต/์ใช ้ในการพฒันางานอื่นๆ ของหอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ  
  1.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบั รพ.ราชวถิ ีควรนําแนวคดิ แนวทาง และวธิกีาร ทีไ่ดด้าํเนินการไป
ในการวจิยัครัง้น้ี ไปเป็นบทเรยีนตวัอยา่งของการพฒันางานทีไ่มต่อ้งเพิม่ทรพัยากร แลว้ขยายผลดว้ย
การนําไปประยกุต/์ใช ้ กบัการพฒันางานอื่นๆ ของรพ.ราชวถิ ี ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ๆ ขึน้ โดย
ผสมผสานเขา้ไปในกระบวนการจดัการความรู ้(KM) ของ รพ.ราชวถิ ี(5) 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
  2.1 การทาํวจิยัในเรือ่งเดมิ ควรทาํเป็นการวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
(R&D for CSWI) ทีส่มบรูณ์แบบ ใหค้รอบคลุมรายละเอยีดทุก ๆ ดา้น อยา่งครบถว้นทัง้ตามหลกั
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งและตามบรบิทของพืน้ทีว่จิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน การ
ทาํวจิยัในเรือ่งเดมิน้ี สามารถทาํไดอ้ยา่งน้อยปีละ 1 เรือ่งตลอดไป ตราบเทา่ทีย่งัมกีารดาํเนินงานการให้
ขอ้มลูผูป้ว่ยกอ่นจาํหน่าย ดว้ยแนวคดิของการทาํวจิยัในงานประจาํ (Routine to Research: R2R) 
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  2.1 การทาํวจิยัในเรือ่งใหม ่ ควรประยกุตแ์นวทางและวธิกีารทีไ่ดด้าํเนินการไปในการวจิยั
ครัง้น้ี ไปใชใ้นการทาํวจิยัในงานอื่นๆ ทัง้งานบรกิาร งานสนบัสนุนทรพัยากร งานพฒันางาน งานพฒันา
หน่วยงาน และ งานบรหิารจดัการ โดยสามารถทาํไดใ้นทุกๆงานและทุกๆหน่วยงาน ทัง้ของกลุ่มงานการ
พยาบาล และ ของโรงพยาบาล โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื นําไปสูป่ระโยชน์
สขุของผูป้ว่ย ครอบครวั ชุมชน และ ประเทศชาต ิ อยา่งกวา้งขวางและคุม้คา่ยิง่ๆขึน้ ทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว 
 

สรปุ 
 ไดร้ปูแบบใหมข่องการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ยสามญัศลัยกรรมหวัใจ 
รพ.ราชวถิ ีทีด่กีวา่รปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรคน เงนิ ของ เพยีงเทา่ทีม่อียูเ่ทา่นัน้ เน้นการมสีว่นรว่ม
ในการสรา้งและพฒันารปูแบบจากผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัตัง้แต่เริม่ตน้ ไดเ้ป็นรปูแบบการดาํเนินงาน ทีม่ี
องคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม และ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ี สาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยความกรณุาของทา่นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชวถิ ี นพ.เจษฎา 
โชคดาํรงคส์ขุ และ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยการพยาบาล รพ.ราชวถิ ี น.ส.พนูพศิ บรูณการเจรญิ ทีไ่ดใ้ห้
โอกาสและใหก้ารสนบัสนุนในการทาํวจิยั ความสาํเรจ็ของผลการดาํเนินงานทัง้หลาย เกดิจากการไดร้บั
ความรว่มมอืรว่มใจอยา่งดยีิง่ จากทัง้บุคลากรทางการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์ และ ผูร้บับรกิาร
ทุกๆทา่น ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง จนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ของการศกึษาครัง้น้ี 
คณะผูว้จิยัจงึขอขอบคุณทกุๆทา่นมา ณ ทีน้ี่ และขอขอบคุณ รพ.ราชวถิ ีทีใ่หทุ้นสนบัสนุนในการทาํวจิยั 
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ตวัอย่างท่ี 2 
การพฒันารปูแบบงานบริการผูป่้วยทีมี่ความเสีย่งสงู หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 

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

บทคดัย่อ 
  การวจิยัพฒันาเชงิทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อนหลงัการทดลองน้ี เพือ่พฒันางานบรกิารผูป้ว่ยที่
มคีวามเสีย่งสงู นําไปทดลองทีห่อผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.โพธาราม ระหวา่ง 1มกราคม 2553 -15 
มถุินายน 2553 โดยให ้ รพ.บา้นโปง่ เป็นพืน้ทีค่วบคุม กลุ่มตวัอยา่ง คอื งานบรกิารผูป้ว่ย131ครัง้ 
ผูต้อบแบบสอบถาม 403 คน เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานดว้ยคา่สถติพิรรณา คา่สถติไิคสแควร ์
คา่สถติทิ ีคา่สถติแิพรท์ ีคา่สถติวิลิคอ็กสนั และ คา่สถติแิมนวทิยนี์ย ูทีร่ะดบัแอลฟา 0.05 พบวา่ รปูแบบ
ใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ เน้นการนําหลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง มาประยกุตโ์ดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ ดว้ยการ
กาํหนดลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ ใหม้คีวามเหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไมเ่พิม่
ภาระงาน เป็นทีย่อมรบัของผูป้ฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ผงัการไหลเวยีนของมาตรฐานการปฏบิตังิาน 9
ขัน้ ตอน ทีเ่น้นผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนทีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิมกีารตดิตาม
ประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ขดว้ยแนวคดิเชงิบวกอยา่งสมํ่าเสมอ หลงัการทดลอง ผลการดาํเนินงาน 
ดกีวา่เดมิ คอื ความถูกตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งานเพิม่ขึน้ (p<0.001) ความถกูตอ้งของ
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานเพิม่ขึน้ (p=0.014) ภาวะแทรกซอ้นน้อยลง (p=0.004) ความพงึพอใจ
เพิม่ขึน้ทัง้ผูป้ฏบิตังิาน(p<0.001) ผูป้ว่ย(p=0.005) และญาตผิูป้ว่ย(p=0.008) ทัง้น้ีเน่ืองจาก คณะผูว้จิยั
ใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่ตน้ จงึไดร้ปูแบบและวธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการที่
เหมาะสมกบัหน่วยงาน เสนอแนะใหด้าํเนินการวจิยัต่อไป จนไดต้วัแบบทีด่รีะดบัประเทศ และ ควร
สนบัสนุนและเผยแพรแ่นวทางและวธิกีารของการทาํวจิยัน้ี ใหเ้ป็นตวัอยา่งของการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานวจิยั ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมยุ่ง่ยาก และ เหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน 
คาํสาํคญั:   ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู / การพฒันารปูแบบ / งานประจาํสูง่านวจิยั / การวจิยัพฒันาเชงิ
ทดลอง / การวจิยัและพฒันา 
 

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

Kanokwan Sinluksanathip et al 
Abstract 

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

บทนํา 
ความเจรญิกา้วหน้าของระบบสขุภาพของประเทศไทย มกีารพฒันาไปอยา่งรวดเรว็ มี

เทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั การดแูลรกัษาเป็นไปอยา่งซบัซอ้นมากขึน้ ดงันัน้ บุคลากรทาง
การแพทย ์ จงึตอ้งมกีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ เพือ่ความพรอ้มในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งมี
คุณภาพ ในสงัคมปจัจุบนัความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบุคลากรทางการแพทยก์บัผูร้บับรกิารลดลงอยา่งเหน็
ไดช้ดัเจน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัในอดตี ทาํใหค้วามไวว้างใจซึง่กนัและกนัลดลง(1) เมือ่เกดิความผดิพลาด
ในการดแูลรกัษา โรงพยาบาลกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย คอื ตอ้งเสยีชื่อเสยีง และถกูฟ้องรอ้งทางกฎหมาย
เพือ่เรยีกคา่เสยีหาย(2) ในปจัจุบนักระทรวงสาธารณสขุและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความ
ปลอดภยัของผูป้ว่ยและผูร้บับรกิารเป็นอยา่งมาก มนีโยบายระดบัชาตแิละมกีารกาํหนดแนวทางแกไ้ข
ปญัหาทีช่ดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดแูลผูป้ว่ยและการใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู(3) โดย
กาํหนดมาตรฐานไวว้า่ “ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่ จะใหก้ารดแูลผูป้ว่ยและใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีม่ี
ความเสีย่งสงูอยา่งทนัทว่งทปีลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี” 

โรงพยาบาลโพธาราม เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 340 เตยีง ของกระทรวงสาธารณสขุ มกีาร
กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัของผูร้บับรกิารทีช่ดัเจน มกีารพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการดแูล
รกัษาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารเกดิความปลอดภยัมากทีส่ดุ แต่กพ็บวา่ ยงัคงมเีหตุการณ์ทีไ่มพ่งึ
ประสงคเ์กดิขึน้กบัผูป้ว่ย โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่มโีอกาสเกดิเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิ
มากทีส่ดุ ทมีสขุภาพของ รพ.โพธาราม จงึรว่มกนัทบทวนระบบงานหรอืกระบวนการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 
เพือ่วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหาของความไมป่ลอดภยัของผูป้ว่ยในโรงพยาบาล ซึง่หมายถงึ สิง่ทีท่าํให้
เกดิปญัหาหรอืปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะหส์ภาวการณ์การทาํงาน(4) ทีม่ี
องคป์ระกอบหลายประการ อาทเิชน่ ลกัษณะงานและการมอบหมายงานไมเ่หมาะสมกบัความพรอ้มของ
ผูใ้หบ้รกิาร กม็สีว่นทาํใหเ้กดิความไมป่ลอดภยักบัผูป้ว่ยได้(2) ระดบัภาระงานและความยากงา่ยของงาน 
มคีวามสาํคญัต่อความปลอดภยัของผูป้ว่ย(5) รปูแบบการจดับรกิารพยาบาลแบบใชบุ้คลากรทางการ
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พยาบาลทีม่ทีกัษะต่างกนั(6) การสง่ต่อกจิกรรมระหวา่งบุคลากรในทมีทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ(7) ความ
ผดิพลาดหรอืความไมป่ลอดภยัทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ว่ยในแต่ละครัง้ ซึง่มกัจะมสีาเหตุจากปจัจยัมากกวา่1ดา้น
ทีเ่สรมิกนั และเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิความผดิพลาด ทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อผูป้ว่ยรนุแรงขึน้(6,8) 

ในการแกป้ญัหาทีด่แีละมปีระสทิธภิาพนัน้ ใหเ้ริม่ตน้จากการวางระบบงานทีด่ ีซึง่ควรใหผู้ป้ฏบิตัิ
เขา้มามสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่แรก เพือ่ใหไ้ดร้ะบบงานทีเ่หมาะสม และลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลง(4,11) 
จะชว่ยในการวางแผนการดแูลทีค่รบถว้นทุกกจิกรรม ชว่ยใหก้ารดแูลผูป้ว่ยมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกการวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research)(18) ซึง่เป็นแบบการ
วจิยั (Research Design) ดว้ยการทาํงานอยา่งเป็นระบบ โดยใชค้วามรูท้ ัง้หลายทีม่อียู ่ ทัง้ทีไ่ดร้บัจาก
การทาํวจิยั และจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพือ่การรเิริม่สรา้งสรรค ์ หรอื การพฒันาผลติภณัฑ ์ / 
กระบวนการผลติ หรอื กระบวนการทาํงาน ใหม่ๆ  และเลอืกการแกไ้ขโดยเริม่ทีก่ารวางระบบงานทีด่ ี
โดยใชเ้ทคนิคการทาํวจิยัเพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (R&D for CSWI)(4) ซึง่เป็นการ
คน้หาความรู ้ ประสบการณ์ใหม่ๆ สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน เพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
ประจาํวนัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู่(4) ซึง่ทีผ่า่นมา มผีูนํ้าวธิน้ีีไปใชใ้นการ
พฒันางานและประสบผลสาํเรจ็มากมาย อาทเิชน่ การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อน
จาํหน่าย(12) การพฒันางานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ(13) การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน(14) การพฒันาแบบฟอรม์การบนัทกึทางการพยาบาลแผนกผูป้ว่ยใน(15) การพฒันา
รปูแบบการดาํเนินงานฝา่ยบรหิารทัว่ไปโดยการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์(16) การพฒันาการดาํเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลบา้นโปง่ (17)  เป็นตน้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพือ่พฒันารปูแบบของงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.โพ
ธาราม จงัหวดัราชบุร ีกระทรวงสาธารณสขุ ใหเ้หมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ มากขึน้ โดยใชท้รพัยากร
เทา่ทีม่อียู ่
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่งรปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ กบั รปูแบบเดมิ ในดา้น
ปรมิาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานทีใ่ช ้ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์
 

วิธีการศึกษา 
 เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง แบบ สองกลุ่ม ทดลอง-ควบคุม วดัผลก่อน-หลงั การทดลอง 
(Experimental Development Research: two-groups experiment-control, Pre-test Post–test 
design) โดยการพฒันารปูแบบใหมข่องงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ทีเ่หมาะสมกบัหอผูป้ว่ยอายุ
รกรรมหญงิ รพ.โพธาราม จงัหวดัราชบุร ี แลว้นําไปดาํเนินการในพืน้ทีท่ดลอง เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 
โดยใหห้อผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.บา้นโปง่ ซึง่มลีกัษณะ ขนาด จาํนวนเตยีง การดแูลรกัษา คลา้ยคลงึ
กนั เป็นพืน้ทีค่วบคุม 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  

2.1 ประชากรหลกั คอื งานการบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูแต่ละคน ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุ 
คอื ตัง้แต่การเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ไปจนถงึ การใหบ้รกิารผูป้ว่ย
ในวนัจาํหน่าย ทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม รวมจาํนวนประชากร ในระยะ Pre test และในระยะ 
Post test รวมทัง้สิน้ 131 ครัง้ 
 2.2 ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม คอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวาม
เสีย่งสงู จาํแนกเป็น ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ว่ย และญาตขิองผูป้ว่ย รวมทัง้สิน้ 403 คน  
  ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 1. รปูแบบใหมข่องการบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูทีค่ณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้  
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นบุคลากร  
 3. แบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน  
 4. แบบบนัทกึกจิกรรม จาํนวน 3 ชุด คอื 
  4.1 แบบบนัทกึกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งานประจาํวนั 
  4.2 แบบตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานการบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู 
  4.3 แบบบนัทกึกจิกรรมของการบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู เฉพาะราย 
 5. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ว่ย และ ญาตผิูป้ว่ย 
 เครือ่งมอืแต่ละชิน้ ไดนํ้าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น ตรวจสอบความตรง และปรบัปรงุแกไ้ข 
รวมทัง้ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั ของมหาวทิยาลยัมหดิลแลว้ จงึนําไป
ดาํเนินการในพืน้ทีว่จิยั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ PCT และผูอ้าํนวยการ รพ.โพธาราม 
และ รพ.บา้นโปง่  
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 คณะผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูเอง รว่มกบัผูช้ว่ยวจิยั ทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมอยา่งครบถว้น
จากคณะผูว้จิยั 
 

การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม่ (The New Working Model Development)  
 แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี1 วเิคราะหร์ปูแบบเดมิ และขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่าํเป็น ในการนํามาพฒันารปูแบบการ
บรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ใหท้ราบอยา่งละเอยีดและครอบคลุม ทกุแงทุ่กมมุ 
 ขัน้ตอนท่ี2 การพฒันารปูแบบการดาํเนินการเบือ้งตน้ ของงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู 
หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ โรงพยาบาลโพธารามโดยนําขอ้มลูทีไ่ดม้าจากขัน้ตอนที ่ 1 มาเป็นพืน้ฐานใน
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การพฒันารปูแบบ ดว้ยการกาํหนดลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบใหมท่ีจ่ะพฒันาขึน้ ใหม้ี
ความเหมาะสม ถูกตอ้ง ครบถว้น และ งา่ยต่อการนําไปปฏบิตั ิ โดยตอ้งไมเ่ป็นการเพิม่ภาระงานแก่ผู้
ปฏบิตั ิ และเป็นทีย่อมรบัของผูป้ฏบิตังิาน เน้นการนําหลกัวชิาการทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุต ์ โดย
ใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่(รปูแบบที ่1) 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ใชเ้วลา 5 เดอืน โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คอื 
 1. ระยะเตรยีมความพรอ้มก่อนการทดลอง ในชว่ง 1 มกราคม 2553 ถงึ 15 กุมภาพนัธ ์ 2553 
โดยดาํเนินการเตรยีมเกบ็ขอ้มลู และเตรยีมพืน้ทีท่ดลอง ทีจ่ะดาํเนินการวจิยั  
 2. ระยะเกบ็ขอ้มลูก่อนการทดลอง (Pre-test) ในพืน้ทีท่ดลอง และในพืน้ทีค่วบคุม ใชเ้วลา 2 
สปัดาห ์ในชว่งวนัที ่15-28 กุมภาพนัธ ์2553 
 3. ระยะเพิม่ความพรอ้มก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีท่ดลอง ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ ในชว่งวนัที ่ 1-
15 มนีาคม 2553 โดยนําขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ดลอง มาปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ใหม้ี
ความเหมาะสมยิง่ขึน้ (รปูแบบที2่) และชีแ้จงใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
 4. ระยะดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ใชเ้วลา 3 เดอืน ในชว่ง 16 มนีาคม 2553 ถงึ 
15 มถุินายน 2553 โดยมกีารปรบัปรงุและพฒันารปูแบบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์
ของพืน้ทีท่ดลอง ดว้ยความเหน็ชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (รปูแบบที ่3) 
 5. ระยะเกบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง (Post-test) ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ ในชว่ง1-15 มถุินายน2553 
เกบ็ขอ้มลูผลการดาํเนินงานเหมอืนก่อนทดลองทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ  
 ขัน้ตอนท่ี 4 การสรปุผลการทดลองใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์ระหวา่งวนัที ่16-
30 มถุินายน 2553 โดยนําผลการดาํเนินงานวจิยัทัง้หมดตัง้แต่ขัน้ตอนที ่ 1 มารวบรวมและวเิคราะห์
อยา่งละเอยีด แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและสมบรูณ์ทีส่ดุ ไดเ้ป็น 
“รปูแบบสดุทา้ย” ทีเ่ป็นผลสรปุของผลการวจิยัครัง้น้ี (รปูแบบที ่4) 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ใชส้ถติพิรรณนา ดว้ยคา่จาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. ทดสอบการกระจายของขอ้มลูผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ทัง้ในพืน้ที่
ทดลอง และพืน้ทีค่วบคุม ดว้ยคา่สถติ ิKolmogorov Smirnov Test 
 3. เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ดว้ยคา่สถติ ิ Independent t คา่สถติ ิ Mann Whitney U 
คา่สถติ ิPair t และ คา่สถติ ิWilcoxon Match Pair Sign Rank ทีร่ะดบัแอลฟา่ 0.05 
ผลการศึกษา 
I. ผลการพฒันารปูแบบของงานบริการผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสงู  
 จากขัน้ตอนที4่ ของการพฒันารปูแบบฯ ไดนํ้าผลการดาํเนินงานวจิยัทัง้หมดตัง้แต่ขัน้ ตอนที1่ 
มารวบรวมและวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหม ่ ใหเ้หมาะสมและสมบรูณ์
ทีส่ดุ ไดเ้ป็น “รปูแบบสดุทา้ย” (รปูแบบที ่ 4) ซึง่มลีกัษณะโดยสรปุ ตามผงัการไหลเวยีนของมาตรฐาน
งานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ทีม่ ี9 กจิกรรมหลกั คอื 
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  รปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ เน้นการนําหลกัวชิาการทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง มาประยกุตโ์ดยใช้
ทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ ดว้ยการกาํหนดลกัษณะและองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ ใหม้คีวามเหมาะสม 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และ งา่ยต่อการนําไปปฏบิตั ิ โดยตอ้งไมเ่ป็นการเพิม่ภาระงานแก่ผูป้ฏบิตั ิ และเป็นที่
ยอมรบัของผูป้ฏบิตังิานตัง้แต่แรกๆ    
  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรปูแบบเดมิ ทีม่กีารดาํเนินงานอยูใ่นโรงพยาบาลทัว่ไปของกระทรวง
สาธารณสขุ พบวา่ รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ เป็นดงัน้ี 

ไม่เกิดภาวะวกิฤติ 

o ปกติ 
o วกิฤติ 
o พิเศษ 

เกิดภาวะวิกฤติ 

ไม่มีภาวะเส่ียง มีภาวะเส่ียง 

o ปกติ 
o วกิฤติ 
o พิเศษ 

ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง 
มาถึงหอผูป่้วย หรือ เกิดข้ึน 

5.2 การใหบ้ริการผูป่้วยท่ี
ไม่เขา้เกณฑผ์ูป่้วยท่ีมี
ความเส่ียงสูง ตาม
แนวทางท่ีกาํหนดไว ้

5.1 การใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้

5.4 ดาํเนินการ
ดูแลรักษาและ

แกไ้ขตามแนวทาง
ท่ีกาํหนดไว ้จน
ผูป่้วยปลอดภยั 

ผูป่้วยกลบับา้น หรือ 
 ออกจากหอผูป่้วย 

1. การเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมงานประจาํวนั/เวร ของหอผูป่้วย 

6. การใหบ้ริการก่อนผูป่้วยและญาติจะกลบัออกไป 

3. การตอ้นรับอยา่งประทบัใจ ตั้งแต่แรก 

2. การเตรียมพร้อมก่อนผูป่้วยมาถึง 

4. การใหบ้ริการเร่งด่วน ตามลกัษณะของผูป่้วยแต่ละคนและญาติผูป่้วย 

8. การใหบ้ริการหลงัจากผูป่้วยและญาติกลบัไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง ครบถว้น สมบูรณ์ และครบวงจร 

7. การดาํเนินงานหลงัจากผูป่้วยกลบัออกไปแลว้ 

9. การดาํเนินงานก่อนเลิกงานประจาํวนั / เวร ของหอผูป่้วย 

5. การใหบ้ริการแกไ้ขความเส่ียงเบ้ืองตน้จนครบถว้น 

5.3 การใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงและเกิดภาวะวิกฤติ
แต่ละราย จนครบถว้นตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้
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 1. มผีงัการไหลเวยีนของงาน (Work Flow) ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีเ่น้นผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 
อยา่งชดัเจน จาํแนกเป็น 5 ระยะ คอื  
  ระยะที ่1  ระยะแรกรบัเขา้สูภ่าวะทีต่อ้งเฝ้าระวงัอาการเปลีย่นแปลง 
  ระยะที ่2  ระยะเฝ้าระวงั จนถงึ 1 วนัก่อนพน้ระยะเฝ้าระวงั   
  ระยะที ่3  ระยะผูป้ว่ยเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ  
  ระยะที ่4  ระยะ 1 วนั ก่อนพน้ระยะเฝ้าระวงัในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะวกิฤต ิ  
  ระยะที ่5  พน้ระยะเฝ้าระวงั และจาํหน่าย 
  ในแต่ละระยะของการดาํเนินงานนัน้ ไดผ้สมผสานกจิกรรมการดแูลผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ให้
สอดคลอ้งกบัการดแูลผูป้ว่ยตามกระบวนการหลกัของหอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.โพธาราม จงัหวดั
ราชบุร ี ซีง่จดัทาํเป็นวธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction) ตาม 9 กจิกรรมหลกัของระบบงานบรกิาร
มาตรฐาน ทีม่แีนวทางชดัเจนถงึวธิปีฏบิตั ิ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีทุ่กคนรบัรูแ้ละถอืปฏบิตั ิ เป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนั  
 2. มกีารเพิม่กจิกรรมการเยีย่มผูป้ว่ยทางโทรศพัท ์ ในกจิกรรมหลกัที ่ 8 การใหบ้รกิารหลงัจาก
ผูป้ว่ยและญาตกิลบัไปแลว้อยา่งต่อเน่ืองครบถว้นสมบรูณ์และครบวงจร โดยจดัทาํแนวทางปฏบิตัขิองวธิี
ปฏบิตังิาน (Work Instruction) ในการเยีย่มผูป้ว่ยทางโทรศพัท ์จดัทาํคูม่อืการใหค้าํแนะนําแก่ผูป้ว่ยและ
ญาต ิและแบบบนัทกึการเยีย่มผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูทางโทรศพัท ์
 3. ในสว่นหลกัการของรปูแบบนัน้ ประกอบดว้ย หลกัการบรหิารงานทัว่ไป 5 หลกัการ; หลกัการ
ดา้นบรหิารโรงพยาบาลและสาธารณสขุ 3 หลกัการ; หลกัวชิาการดา้นความปลอดภยั 5 หลกัการ; 
หลกัการดา้นวชิาการอื่นๆ 2 หลกัการ; มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 3 มาตรฐาน และ หลกัการดา้นกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ หลกัการดา้นสงัคม วฒันธรรม ความเชื่อ ของทัง้ผูร้บับรกิาร ผู้
ใหบ้รกิาร องคก์าร และ ของชุมชนในพืน้ทีต่ ัง้ของโรงพยาบาล 
 4. ในสว่นโครงสรา้งของรปูแบบนัน้ ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 4 ดา้น คอื 1) ดา้นบุคลากร   2) ดา้น
วสัดุอุปกรณ์อาคารสถานที ่3) ดา้นงบประมาณ และ 4) ดา้นระบบงาน  
II.. ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ระหว่างรปูแบบใหม่ท่ีพฒันาขึน้ กบัรปูแบบเดิม 
 คณะผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงาน ระหวา่งรปูแบบใหมท่ี่
พฒันาขึน้ กบั รปูแบบเดมิ ทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม ใน 5 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณงาน คุณภาพ
งาน เวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์
ไดผ้ลดงัน้ี 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงาน ระหวา่งพืน้ทีท่ดลอง กบั พืน้ทีค่วบคุม  
พบวา่ พืน้ทีท่ดลองมผีูป้ฏบิตังิานมากกวา่พืน้ทีค่วบคุม 6 คน เน่ืองจากพืน้ทีท่ดลองมจีาํนวนเตยีง
มากกวา่ 6 เตยีง อตัรากาํลงัในแต่ละเวรพืน้ทีท่ดลองจงึจดัไวม้ากกวา่ เน่ืองจากมจีาํนวนผูป้ว่ยเฉลีย่ต่อ
วนัมากกวา่ 14 คน ในดา้นเงนิงบประมาณ ดา้นเอกสาร สถานทีแ่ละเกณฑก์ารรบัผูป้ว่ยไมแ่ตกต่างกนั 
จาํนวนวนันอน อายเุฉลีย่ของผูป้ว่ยและญาตใินพืน้ทีท่ดลองมากกวา่พืน้ทีค่วบคุม เมือ่เปรยีบเทยีบผล
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การดาํเนินงานก่อนทดลอง ระหวา่งพืน้ทีท่ดลอง กบั พืน้ทีค่วบคุม พบวา่ ดา้นคณุภาพงาน ปรมิาณงาน 
ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ช ้ความพงึพอใจ และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั (p>0.05) 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงานในพืน้ทีท่ดลอง ระหวา่งก่อน กบั หลงั 
การนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการ พบวา่ ขอ้มลูทัว่ไป ไมแ่ตกต่างกนั แต่ผลการดาํเนินงานหลงั
การทดลอง ดขีึน้ ในดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นระยะเวลาและแรงงานทีใ่ช ้และ ดา้นความ
พงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (p<0.05) 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงาน ในพืน้ทีค่วบคุม ระหวา่งก่อน กบั หลงั 
การนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการในพืน้ทีท่ดลอง พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั (p>0.05) 
  ดงัตาราง 1 และ 2 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไปและผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ในพืน้ทีท่ดลอง 
ระหวา่งก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ไปทดลองใช ้ 

ส่ิงท่ีเปรียบเทียบ/ข้อมลู ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง  p-value 
 X SD. X SD. 

ข้อมลูทัว่ไป      
  1. อายเุฉลีย่ของผูป้ว่ย (N=31,N=38) 64.16 18.392 59.82 16.025 0.298 
  2. อายเุฉลีย่ของญาต ิ(N=33,N=36) 46.39 12.597 49.04 12.387 0.242 
  3. จาํนวนวนันอนเฉลีย่ (N=31,N=38) 5.74 3.958 4.82 3.220 0.288 
ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 1. การเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งาน

ประจาํวนัของหอผูป้ว่ย 
100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 

 2. การเตรยีมพรอ้มก่อนผูป้ว่ยมาถงึ 100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 
 3. การตอ้นรบัอยา่งประทบัใจ ตัง้แต่แรกรบั 95.56 16.914 100.00 0.000a 0.161 
 4. การบรกิารเรง่ดว่นตามลกัษณะของ

ผูป้ว่ยแต่ละคน 
99.17 4.564 100.00 0.000a 0.326 

 5. การใหบ้รกิารแกไ้ขความเสีย่งตามลาํดบั
ขัน้จนครบถว้นตามมาตรฐาน 

98.06 7.480 98.89 6.085 0.326 

 6. การใหบ้รกิารก่อนผูป้ว่ยจะกลบัออกไป 90.00 30.143 99.17 4.564 0.86 
 7. การดาํเนินงานหลงัจากผูป้ว่ยกลบั

ออกไปแลว้ 
87.33 17.789 92.67 14.368 0.030 

 8. การใหบ้รกิารหลงัจากผูป้ว่ยและญาติ
กลบัไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง ครบถว้น 
สมบรูณ์ และครบวงจร 

69.33 28.153 90.67 17.207 <0.001 

 9. การดาํเนินงานก่อนเลกิงานประจาํวนั/
เวรของหอผูป้ว่ย 

100.00 0.000a 100.00 0.000a 1.000 

a.   t cannot be computed  because  the standard deviation of  both group are 0 
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัทัง้ 5 ดา้น ในพืน้ทีท่ดลอง ระหวา่ง ก่อน กบั หลงั 
การนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ไปทดลองใช ้

ส่ิงท่ีเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
1.1 ปรมิาณงาน /แรงงาน ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.162) 
1.2 ปรมิาณงาน /คา่แรง ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.521) 
2.1 คุณภาพงาน ดา้นความถูกตอ้งของการ

เตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งาน 
เพิม่ขึน้ (p<0.001) 

2.2 คุณภาพงาน ดา้นความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตัติามมาตรฐาน 

เพิม่ขึน้ (p=0.014) 

2.3 คุณภาพงาน ดา้นการไมเ่กดิ
ภาวะแทรกซอ้น 

สงูขึน้ (p=0.004) 

3.1 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ไมแ่ตกต่างกนั(p=0.178) 
3.2 แรงงานทีใ่ช ้ ไมแ่ตกต่างกนั(p=0.178) 
4.1 ความพงึพอใจ ของผูบ้รหิาร คะแนนเฉลีย่เพิม่จาก 7.67 เป็น 9.67 (p=0.051) 
4.2 ความพงึพอใจ ของผูป้ฏบิตังิาน คะแนนเฉลีย่เพิม่จาก 8.24 เป็น 9.21 (p<0.001) 
4.3 ความพงึพอใจ ของผูป้ว่ย คะแนนเฉลีย่เพิม่จาก 8.83 เป็น 9.46 (p=0.005) 
4.4 ความพงึพอใจ ของญาตผิูป้ว่ย คะแนนเฉลีย่ เพิม่จาก 8.85 เป็น 9.44 (p=0.008) 
5.1 เศรษฐศาสตร ์ดา้นการใชท้รพัยากร ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.787) 
5.2 เศรษฐศาสตร ์ดา้นความคุม้คา่ ไมแ่ตกต่างกนั (p=0.178) 

 

วิจารณ์ 
รปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ รพ.โพธาราม ที่

คณะผูว้จิยัพฒันาขึน้ ดกีวา่รปูแบบเดมิ คอื มผีลการดาํเนินงานทีด่กีวา่รปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรเทา่
เดมิ ผลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้นัน้ เน่ืองจาก การมรีปูแบบทีด่แีละเหมาะสมกบัหน่วยงานทีท่ดลอง โดยใช้
กระบวนการพฒันารปูแบบและนํารปูแบบไปใชท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิ แนวทาง และ 
วธิกีาร ในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื(R&D for CSWI)(4) ประกอบกบัการทีม่ี
องคป์ระกอบของรปูแบบทีค่รบถว้น ทัง้หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และ วธิกีารนํา
รปูแบบไปใช ้ทาํใหไ้ดร้ปูแบบทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และ Practical 
 กระบวนการพฒันารปูแบบและการนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการ ทีค่ณะผูว้จิยัใชใ้นการ
วจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะหร์ปูแบบเดมิ การสรา้งรปูแบบเบือ้งตน้ การทดลองใช้
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้โดยมกีารปรบัปรงุเป็นระยะๆ และ การสรปุผลการทดลองใชเ้พือ่สรปุเป็นรปูแบบ
สดุทา้ยทีด่แีละเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชใ้นชว่งเวลาต่อไป ทีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงินัน้ เป็น
กระบวนการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพสงู สอดคลอ้งกบัการสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงานของ
สมชาต ิโตรกัษา (4) 
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 ประเดน็สาํคญัในการพฒันาครัง้น้ี คอื การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน โดยใชห้ลกัการบรหิาร
แบบมสีว่นรว่ม (Management by Participle: MBP) ซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มใน
กระบวนการพฒันา ตัง้แต่เริม่ตน้ สามารถลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลงและการคดัคา้นได ้ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ธงชยั สนัตวิงษ์ (9) และสมเดช สแีสง (10) ทีเ่น้นการมสีว่นรว่มในการสรา้งและพฒันา
รปูแบบ ทาํใหเ้กดิรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานและหน่วยงาน ชว่ยใหผ้ลการดาํเนินงานมี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 

ข้อยติุ 
 หอผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิ โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุร ีไดร้ปูแบบใหมข่องการดาํเนินงาน
บรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู ทีด่กีวา่รปูแบบเดมิ โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ เน่ืองจาก มกีารนําหลกั
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุต ์ อยา่งเหมาะสมและกลมกลนืกบับรบิททีเ่ป็นจรงิในการดาํเนินงาน ทาํให้
มอีงคป์ระกอบของรปูแบบทีค่รบถว้น ทัง้หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํา
รปูแบบไปใช ้ มกีระบวนการสรา้งพฒันาและนํารปูแบบไปปฏบิตั ิ ทีม่ปีระสทิธภิาพ เน้นการมสีว่นรว่ม
ของผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัในการดาํเนินงานตัง้แต่เริม่ตน้ จนไดเ้ป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์ มอีงคป์ระกอบที่
สาํคญัอยา่งครบถว้น มคีวามเหมาะสมกบัหน่วยงาน และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ พรอ้มทัง้เอือ้ให้
สามารถรว่มมรืว่มใจกนัพฒันาใหม้มีาตรฐานสงูยิง่ๆขึน้ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยใชผู้ป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. สาํหรบัพืน้ทีท่ดลอง คอื รพ.โพธาราม สามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งของการดาํเนินงานทีด่แีละ
มปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากมกีารใชแ้นวทาง เทคนิค และวธิกีาร ทีห่ลากหลาย ในการทาํงานใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ ผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบการดแูลผูป้ว่ยของโรงพยาบาล ควรตดิตามประเมนิผลเพือ่การ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง และมสีว่นรว่มในการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 2. สาํหรบัหน่วยงานราชการตน้สงักดั คอื สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัราชบุร ี และ กระทรวง
สาธารณสขุ สามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งของการดาํเนินงาน โดยใชภ้ารกจิและประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
ดว้ยการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ และควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในจงัหวดัราชบุรแีละจงัหวดัอื่นๆ โดยใชแ้นวทางของการจดัการ
ความรู:้ KM เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการต่อยอดการพฒันา เกดิทกัษะและประสบการณ์จรงิ
ในการทาํงานในระดบัพืน้ที ่อยา่งกวา้งขวางยิง่ๆขึน้ 
 3. สาํหรบัโรงพยาบาลทีส่นใจ ทีต่อ้งการจะนํารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูน้ี ไปเป็น
ตวัอยา่ง หรอืไปดาํเนินการในโรงพยาบาลของตน ควรศกึษารายละเอยีดของรปูแบบและวธิกีารในการ
ดาํเนินงานและการพฒันา ใหเ้ขา้ใจอยา่งแจม่แจง้และลกึซึง้ รวมทัง้ตอ้งศกึษาและวเิคราะหล์กัษณะ
รวมทัง้องคป์ระกอบต่างๆของพืน้ที ่ ทีจ่ะนํารปูแบบน้ีไปทดลองใช ้ อยา่งครบถว้นและครอบคลุม แลว้จงึ
นําไปดาํเนินการประยกุต ์ใหเ้หมาะกบัพืน้ทีข่องตนต่อไป 
 4. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
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  4.1 ในการทาํวจิยัเรือ่งเดมิ ควรทาํวจิยัเพือ่การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูน้ี
ต่อไป ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบและการวดัผลการดาํเนินงานใหค้รบทัง้ 5 ดา้นอยา่งสมบรูณ์ คอื ดา้น
คุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นระยะเวลา ดา้นความพงึพอใจ และดา้นเศรษฐศาสตร ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดา้นเศรษฐศาสตร ์ซึง่จะทวคีวามสาํคญัยิง่ๆขึน้ในอนาคต เพือ่สามารถอธบิายผลการดาํเนินงาน
ทีค่รอบคลุมครบถว้นและสมบรูณ์มากขึน้ และเกดิการพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูน้ีต่อไป
อยา่งต่อเน่ือง จนเป็นตวัแบบทีด่แีละเป็นมาตรฐานของประเทศ 
  4.2 ในการทาํวจิยัเรือ่งใหม ่ควรทาํวจิยัเพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (R&D for 
CSWI) ในลกัษณะน้ี กบังานอื่นๆในทุกระบบงาน ทัง้ระบบงานบรกิาร ระบบงานสนบัสนุนทรพัยากร 
ระบบงานพฒันางานและหน่วยงาน และ ระบบงานบรหิารจดัการ โดยเน้นใหเ้กดิการพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื เป้าหมายสงูสดุ คอื การนําไปสูป่ระโยชน์สงูสดุของประชาชน ผูม้ารบับรกิาร และ 
ประเทศชาต ิ โดยควรเน้นในแนวทางและวธิกีารของทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานวจิยั (Routine to 
Research: R2R) ดว้ยการพฒันารปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model Development) ทีด่แีละมี
ประสทิธภิาพ เน่ืองจากสามารถเพิม่ทัง้ปรมิาณงานและคุณภาพงานไดโ้ดยไมต่อ้งเพิม่ทรพัยากร 
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สาํเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ประเวศ วส.ี สนุทรยีสนธนา วกิฤตความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้ว่ยกบัแพทย.์นนทบุร.ีโรงพมิพเ์ดอืน

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

2550. 
3. สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล. มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบั

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

(พมิพค์รัง้ที ่3). กรงุเทพฯ: บรษิทั เอส.พ.ีเอน็. การพมิพ ์จาํกดั; 2548 (ISBN 974-11-0325-5)  
5. Carayon P, Gurses AP. A human factors engineering conceptual framework of nursing 

workload and patient safety in intensive care units. Intensive Crit Care. Nurs 2005; 21: 
284-301 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  228 

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

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

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

9. ธงชยั สนัตวิงษ์. หลกัการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่9, กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จาํกดั; 2543. 
10. สมเดช สแีสง. คูม่อืการบรหิารโรงเรยีนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต.ิ 

ชยันาท: ชมรมพฒันาความรูด้า้นระเบยีบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวชิาชพีคร;ู 2547 
11. สมยศ นาวกีาร.ทฤษฎอีงคก์าร. (พมิพค์รัง้ที4่). กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพบ์รรณกจิ1991; 

2544. (ISBN 974-222-749-7) 
12. จุไรรตัน์ แยม้พลอย. การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหข้อ้มลูผูป้ว่ยก่อนจาํหน่าย หอผูป้ว่ย

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

13. พรทพิย ์ บุญกนัทะ. การพฒันางานบรกิารพยาบาลผูป้ว่ยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ โรงพยาบาล
นครปฐม พ.ศ.2547. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอก
การบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2547. 

14. ภารด ี รตันเจษฎา. การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุร.ี วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการ
บรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2545 

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

16. นิคม เจรญิด.ี การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานฝา่ยบรหิารทัว่ไปโดยการประยกุตใ์ช้
คอมพวิเตอรใ์นโรงพยาบาลอมัพวา. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ 
สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2540 

17. สมพร ลอยความสขุ. การพฒันาการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล
บา้นโปง่. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิาร
โรงพยาบาล บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล; 2539 

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



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  229 

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

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

 

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

Abstract 
 

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

Correspondence to: 
Torugsa S, Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University Bangkok 
10400, Thailand. 
Phone: 0-26448833 ext. 191, 192 
E-mail: somchart.tor@mahidol.ac.th 
 

Introduction 
Tour or tourism refers to travel for pleasure (1). It’s a world popular service industry. Medical 
tourism is one of the health policies of Thailand. It should be a multi-ministerial cooperation 
program among Ministry of Public Health, Ministry of Tourism and Sport, Ministry of Interior, 
Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Culture, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, Ministry of Commerce, Ministry of Information and Communication Technology, 
Ministry of Foreign Affairs, and Office of the Prime Minister including private sectors. Its’ 
ultimate goal is the country common goal of “Quality of Life for all” (2) and “Sustainable 
Development” (3). Medical tourism needs both high quality Medical care with low cost (4), and 
Auxiliary Health tour. Luangphopern Hospital, a 30 beds government hospital of Nakhon Chaisi 
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District, Nakhon Pathom Province, Ministry of Public Health, by a creative vision of hospital 
director, approved of Hospital Administration Committee, to set-up a Health tour task for testing 
and demonstrating a practical and appropriate model. 
Objectives 
   1. To develop a practical Health tour model in small government community hospital of 
Thailand, using the existing resources. 
  2. To analyze, and to compare the implementation results of Health tour model between 
each fiscal year of model implementation. 
Material and Method 
The research design was an experimental development research (5), one group post-test time-
series design, implemented in Luangphopern Hospital, during Feb.21st 2003–Sep.30th 2010. 
Samples were the total populations of 409 group-tours, and 19,435 tourists. The working model 
of Health tour in each year was the experimental intervention. Research instruments were 
Health tour record forms, observation record form, event record form, and camera. The 
implementation outputs in each group-tour were measured collected and analyzed each fiscal 
year to show and to compare by descriptive statistics. 
Methods of model development were PDCA: P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act (6); 
Marketing Public Relations by PENCILS: P = Publication, E = Events, N = News, C = 
Community Involvement Activities, I = Identity Media, L = Lobbying Activity and S = Social 
Responsibility (7). 
The 5 stages in the development of Health tour working model were set as follows:  
  1. Pilot stage: composed of preparation, setting core responsible team to create a project of 
Health tour development, integrating these activities in the committees of hospital, developed a 
temporary Health tour working model, tested the model, and reported to the committees. The 
two day one night service program was provided. The duration was February to July 2003.  
  2. Starting stage: composed of project improving, creation of River Tour, joining with 
Provincial Tourism and network that linked to Provincial Office and Tourism Authority of 
Thailand, Mass media and Marketing activity. The duration was December 2003 to September 
2004. One day program was provided with holistic integration of Public Private Partnership 
(PPP) (8). 
 3. Star stage: got supports from Provincial Development Fund in Provincial CEO Program. 
They were 1 motor ship, 1 floating rafts, herb garden, tourist-huts, renovation of Thai Traditional 
Medicine Unit and Mashima Building for tourist accommodation, and human resources 
development. The duration was October 2004 to September 2006. 
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 4. Continuing implementation stage: in each fiscal year, PDCA was applied systematically 
with complete cycles. Change management techniques, cost-benefit measurement, marketing 
techniques, MPR, PENCILS, alternative services etc were integrated implementations. 
Empowerment evaluation was performed, analysis of implementation outputs were reported to 
the Hospital Administration Committee at the end of fiscal year. The suggestions were brought 
to improve the model in the following year. The duration was October 2006 to September 2011. 
 5. Conclusion stage: all data and information from the beginning till the end of September 
2011 were brought to summarize and analyzed the detail of every concerning aspects, 
concluded and generated the final Health tour working model which proved to be practical, 
suitable, and appropriate for the community hospital of Thailand. The lesion-learns were 
translated focusing on how to do in developing the model for others hospital. The duration was 
July 2011 to December 2011. Comparing the outcomes between each fiscal year were 
analyzed and showed.  
Results 
The results by 5 stages in the development of Health tour working model revealed that:  
The Pilot stage: the Hospital Administration Committee posted Health tour task under the Office 
of Hospital Director Section. The response of two day one night service program was highly 
satisfies. The constraint was the lack of personnel. The conclusion of this stage was continuing 
the project. 
The Starting stage: 12 Marketing activities and 4 Booth exhibitions were performed along with 
the events of Provincial Tourism and Tourism Authority of Thailand. The river tour was highly 
successes. The total revenue was 824,778 baht. The cost of renting a set of floating raft with 
motor ship was 155,000 baht. More than 20 organizations were joined and support Health tour. 
The Health tour project was posted to be a unit under the Office of Hospital Director Section.  
The Star stage: the total revenue was increased from 824,778 baht in 2005 to 2,303,898 and 
5,101,532 baht in 2006 and 2007 (309.27% increased per year). The Marketing activity and 
Booth exhibition were decreased. 
The Continuing implementation stage: in late 2007 the Comptroller General’s Department sent 
a warning notice of reimbursements in Health tour cost. Its’ effected to government hospitals 
nationwide. The total revenue was decreased to 2,129,169 baht in 2008 (41.74% of 2007).  
Medical check-up group was decreased 84.73% from 2007. The 2 new services of Package 
700 Bt (tourist 20 or more) and Annual medical check-up were created. Marketing activities and 
Booth exhibitions in the late 2007 were keys to success. During 2008 to 2010, the 4 more new 
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services of Raft renting, Study tour, Training group, Catering, and Package 350 Bt (tourist 50 or 
more) were created. PDCA with MPR and PENCILS techniques were integrated apply to solve 
these problems. The average total number of group tour was 62.5 groups per year. There were 
serious political protests in 2009 which effected to the tourism all over Thailand especially 
Bangkok and surrounding. The tourist was decreased 31.52% from 2009. 
The Conclusion stage: comparison of the Health Tour activities and results between each fiscal 
year, and the final Health tour working model were showed as follows:-  
 

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

         

 

Activities/Results 
Fiscal year  

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
         

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

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

N/A 
 

362 
(21.60) 

385 
(12.15) 

779 
(35.92) 

1,066 
(22.24) 

1,301 
(32.06) 

1,484 
(53.40) 

5,377 
27.67 

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

N/A: data not available 
 
 

 

Figure 1 A comparison of tourist at Luangphopern Hospital, fiscal year 2004-2010 
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Figure 2 A comparison of revenue (baht) from health tour at Luangphopern Hospital, fiscal year 

2004-2010 
 

The Health Tour model 
After 7 years of continuous implementation and improvement, the authors could set a 
conclusion of a Health Tour model that was practical, feasible, and worth for government small 
community hospital. Health Tour was a routine task of hospital, composed of structures, 
systems, and methods as follows:- 
1. Structures 
   1.1 Physical structures, using the existing places, equipments and materials of hospital. A 
set of floating raft with motor ship, supported by provincial development fund in fiscal year 2006 
was provided for river tour. 
 1.2 Organization structures, was a Unit under the Office of Hospital Director Section. 
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 1.3 Responsible committee was the Hospital Administration Committee, working together 
among every units of hospital. 
 1.4 Link closely to the Local Community, Provincial Tourism, and Tourism Authority of 
Thailand. 
 1.5 Integration activities to promote and to protect Thai traditional community culture and 
environment focused on Thailand common goal of “Quality of Life for all”. 
2. Systems 
There were 5 main systems, health tour service system in each group-tour, advertising and 
public relation of health tour system, health tour supporting system, health tour improving 
system, and health tour management system.  
 2.1 Health tour service system in each group-tour composed of 8 activities: preparing, first 
impressing service, rapid feeling-respond service, high quality standard services, before delivery 
service, sweeping and recording, after service, and report before ending. 
 2.2 Advertising and public relation of health tour system composed of 7 activities: 
watching, first impressing, give before take, networking, after servicing, recording, and 
expanding. 
 2.3 Health tour supporting system composed of 8 supports: for man, money, material, 
method, technology, time, aspiration, and happiness. 
 2.4 Health tour improving system composed of 8 activities in each activity: situation 
analyzing, planning, implementing, evaluating, utilizing, monitoring-controlling-coordinating, 
performing information system & communication system, and continuing. 
 2.5 Health tour management system composed of 7 activities in each group-tour and each 
year: operation planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. 
3. Services 
There were 9 main services in standard program: medical check-up, healthy foods, floating raft 
tour (river tour), Thai traditional massage, Local Thai community cultural tour, floating market 
tour, agro-cultural tour, health education, and alternative medicine introduction and 
demonstration. The 3 option services of community development tour, Thai local wisdom 
learning center tour, and Siam wax museum tour were also provided.  
There were 8 programs/packages as follows: 
1. one day standard program 
2. one day standard packages program (700 baht/person, minimum 20 persons) 
3. one day economic package program (350 baht /person, minimum 50 persons without 
massage) 
4. two day one night standard packages program 
5. Raft renting program 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  235 

6. Study tour program 
7. Training group program 
8. Catering program 
The complement program for VIP was provided with great pleasure. 
 

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

 
 

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

Public / Government Sector
- Basic Essential Resources

- Academics
- Empowerment

- Standard & Regulation
- Co-ordinations/Co-operations

etc

Public / People Sector
- On top / Co-pay Resources
- Participations & Involvement
- M & E and Controlling
- Continuing 
- Networking 
- Volunteering
- Sustainable Development

etc

Private Sector
- Supplement Resources
- Advanced Techniques

and Technologies
- Donating
- Networking 
- Creating & Supporting
- Volunteering

etc

Health
tour

 

Figure 3 Main Roles & Functions of PPP Sectors in supporting of Health tour at Luangphopern 
Hospital 
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Discussion 
1. Values of Luangphopern Hospital Health tour  
The values could be categorized into 5 aspects: economics aspect, community’s quality of life 
aspect, hospital aspect, Thai’s life style-cultural aspect, and multi-disciplinary cooperation 
aspect.  
Along 7 years of continuing Health tour implementation, gaining revenue of 16,306,702 baht. This 
cash value affected to Luangphopern Hospital, community people, and related goods in Health 
tour. The economic values were increased up to 10 times by money multiplier concept (9). 
Cash from tourists improved community cash flow. It was a simple value-added (10) method in 
local products, local fruits, local foods, and community cultures, leading to the better quality of 
life of the people in the community and the surround aesthetic environments. 
There was a general question of “Is Health tours essential tasks of MOPH? The answer from 
this study is “yes”. The Health tour needed multi-disciplinary cooperation among health services 
providers, tourist organizations, local organizations, private sectors’ organizations, NGOs, and 
people’s sectors. The organization of choice for the cooperation is local government community 
hospital. This study showed the practical roles of Health tour team cooperation of multi-
disciplinary approaches both inside and outside Luangphopern Hospital. 
2. The Success of Health tour project in Luangphopern Hospital 
In 8 keys to success, the most important factor is the Main responsible person. The desirable 
character of good leadership, conscientiousness, dedicates, and thinks out of box were 
essential in overcoming all of the problems, constrains, obstacles, and difficulties during the 7 
years of continuing implementation. The succession planing was needed for sustainable 
success (11) (12). 
3. Upper level Support:  
The lack of money, because of the limitation of government budget, the investment supports 
from Provincial Governor, and PCMO in 2005-2006 were the great worth for Luangphopern’s 
Health tour. They helped to support in “Diffentiation Strategies” development (13).  
4. Leadership:  
The essential core part of Health tour development and implementation was leadership. It was 
initiated from hospital director as a Visionary Leadership (14), followed by individual self-
leadership (15) of the main responsible person of Health Tour Project as a Transformational 
Leadership (14), then the group leadership by a Situational Leadership (16), leading to the better 
performances of Health tour.  
5. Solving the problems: 
The term “Change Problem into Opportunity” means to change every problem into the 
opportunity for improvement. The creative formula of problem identification is P (problem) = E 
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(expected situations) – A (actual situations) x C (concern to get E of 4 involving-groups: 
customers, providers, administrators, and people) (17). This formula shows that, every works / 
tasks / activities has problems, noting to afraid any problems; change them in to the opportunity 
for improvement of yourself, your team, your work, your boss, and your organization. Every 
problem can be solved if you want to solve. The results of this study confirmed these concepts. 
6. The applicable of Health Tour model 
The Health Tour model from this study was practical, feasible, and worth for government 
community hospital. The “How to do” methods were showed step-by-step in this study. The 
applications of them in preparing, testing, initial implementing, monitoring and evaluating, 
continuous improving, solving the problems, and continuing at others hospital or task can be 
done conveniently by “Principle of Management” (17). The core concepts are leaderships, multi-
disciplinary cooperation, sustainable development, and sufficiency economy (18).  
7. Sustainable development of Health tour 
Health tour in Luangphopern Hospital followed the meaning of Sustainable development (SD), 
defined by the Brundtland Commission as development that "meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (3) (19) 
Sustainable development is also means “alive.”  The 7 years of continuing implementation 
could not confirm 100%, but the evidence based showed the feasibility of it. 
8. Marketing of Health tour 
Every tour needs marketing to deliver and communicate the value, the long-term growth, and 
the development of marketing strategies and plans (20). The successful set of marketing 
management includes, capturing marketing insights, connecting with customers, building strong 
brands, and shaping the market offerings. The application of PENCILS in this study confirmed 
its necessity. 
9. Values expansion of Health tour 
Health Tour is in service industry or the tertiary sector of the economy (21). In this study, its high 
values and high potentials had been shown. Tourism, Medical cares, Comfortable climate, 
Beautiful sceneries, Warm sea water, Land of smile, Variety of interesting cultures, Well-
equipped infrastructures, and Convenience transportation are the strengths of Thailand to be 
the top ten choices of world’s tourists destination and Medical tourism. Health Tour 
developments can be a small but smart part to great successes, especially in AEC (ASEAN 
Economic Community) (22) (23).  
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Recommendation 
1. Recommendation for Luangphopern Hospital: to improve continuously to be one of a good 
practice in Health tour model of Thailand; and to utilize the research outcomes to demonstrate 
and sharing with others interested persons / organizations via the complete cycle of Knowledge 
Management (24) (25). 
2. Recommendation for Nakhon Pathom Provincial Medical Office: to support Basic Essential 
Resources; academics knowledge, standard & regulation procedures, and co-ordinations & co-
operations by empowerment techniques (26) (27) (28). All spend just only a few of money, but 
getting huge of benefits. 
3. Recommendation for Nakhon Pathom Provincial Governor: to expand this Health tour model 
to be a good demonstrative example of high efficiency Provincial Projects of Thailand by 
“Utilizing” (17) concept. 
4. Recommendation for MOPH Thailand: to enhance the values and the beneficial outcomes of 
this Health tour model, being a practical role model of multi-disciplinary cooperation program in 
longtime continuous approaches and implementation both inside and outside health services 
organizations. 
5. Recommendation for Thai Government: to bring this Model being a practical good practice of 
the multi-ministerial cooperation programs focused on Thailand common goal of “Quality of Life 
for all”. 
6. Recommendation for ASEAN: to develop, to share, and to cooperate Health tours in each 
country, and networking them achieving for “One Vision, One Identity, One Community” (29) of 
ASEAN. 
7. Recommendation for Interested Hospitals: to create variety of Health tour models in their 
setting, using the methods and experiences from this study to be a guide-line. The networking 
of “doing Sustainable Development for the Benefit of mankind” is the common ultimate goal with 
regular Knowledge Sharing (30) (31) activities.  
8. Recommendation for Further Research: to continue this experimental development research 
to be a Best Practice of Health tour models; to expand this methodology to develop others 
working model in variety organizations by “Routine to Research (R2R)” (32) concept, and the AI 
(Appreciative Inquiry) with SOAR technique (33). 
 

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

ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2547-2553 
น้ําคา้ง ศรไีต่ขาํ a, สมชาต ิโตรกัษา b, พรรณวด ีเตม็ทวสีขุ a, และ สนุทร เสรเีชษฐพงศ์ a 

 

บทคดัย่อ 
งานทวัรส์ขุภาพ เป็นนโยบายหน่ีงของประเทศไทย ตอ้งการรปูแบบทีเ่หมาะสมและสามารถปฏบิตัไิด้
จรงิ การวจิยัพฒันาเชงิทดลอง แบบกลุม่เดยีว วดัผลหลงัการทดลองหลายครัง้น้ี เพือ่พฒันารปูแบบการ
ดาํเนินงานทวัรส์ขุภาพในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเลก็ นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ไปทดลองทีโ่รงพยาบาล
หลวงพอ่เป่ิน อาํเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม เป็นโรงพยาบาลรฐัขนาด 30 เตยีง ในชว่ง 21 
กุมภาพนัธ ์2546 – 30 กนัยายน 2553 กลุ่มตวัอยา่ง คอื 409 กลุ่มทวัรส์ขุภาพ จาํนวน 19,435 คน สิง่ที่
ใชใ้นการทดลอง คอื รปูแบบการดาํเนินงานทวัรส์ขุภาพทีพ่ฒันาขึน้ แลว้นํามาดาํเนินการในแต่ละปี เมือ่
ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 7 ปี จงึสรปุผลการพฒันาและจดัทาํรปูแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ม ี 1 
โครงสรา้ง 3 ระบบงาน และ 9 บรกิารทีช่ดัเจน เป็นงานประจาํในสาํนกัผูอ้าํนวยการ ดาํเนินงานรว่มกนั
ของทุกๆหน่วยงาน และเชื่อมประสานอยา่งใกลช้ดิกบัองคก์รชุมชน การทอ่งเทีย่วจงัหวดั และ การ
ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย มกีารบรูณาการกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิและปกป้องคุม้ครองภมูปิญัญาพืน้บา้น
ไทยและสิง่แวดลอ้ม มุง่สูเ่ป้าหมาย “คุณภาพชวีติดถีว้นหน้า” รว่มกนัของประเทศไทย บรกิารหลกั คอื 
การตรวจสขุภาพ นวดแผนไทย และ การใหส้ขุศกึษา มรีายรบัรวม 16,306,702 บาท ใชว้ธิกีารในการ
พฒันารปูแบบดว้ยวงจร PDCA การประชาสมัพนัธเ์พือ่การตลาด และ เทคนิค PENCILS รปูแบบทวัร์
สขุภาพทีพ่ฒันาขึน้ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ พอเหมาะ เพยีงพอ และ เหมาะสม กบับรบิท ของ
โรงพยาบาลชมุชนของรฐัไทย ใชท้รพัยากรทัง้หลายทีม่อียูโ่ดยการผสมผสานกนัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล เสนอแนะใหพ้ฒันาต่อไปอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นรปูแบบการ
ดาํเนินงานทวัรส์ขุภาพทีด่ ีและ นําสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยั ไปนําเสนอ และ แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น ดว้ย
กระบวนการจดัการความรูท้ีค่รบวงจร 
คาํสาํคญั: ทวัรส์ขุภาพ งานประจาํสูง่านวจิยั การพฒันารปูแบบ วจิยัพฒันาเชงิทดลอง นวดแผนไทย  
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การเขียน Research Proposal ของ R2R2E 
 ขอนําเสนอ ตวัอยา่ง ของการเขยีน Research Proposal ในลกัษณะของ R2R2E โดย
ปรบัปรงุจากวทิยานิพนธ ์ เรือ่ง การพฒันางานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
หน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ปี 
2554 (A DEVELOPMENT SERVICES FOR RHEUMATOLOGIC PATIENTS AT 
RHEUMOTOLOGY SHORT STAY UNIT, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI 
HOSPITAL, MAHODOL UNIVERSITY, 2012 โดย ณิชาภา เดชาปภาพทิกัษ์ หลกัสตูร 
วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิารโรงพยาบาล คณะกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ:์ สมชาต ิโตรกัษา, สวุรรณา เรอืงกาญจนเศรฐ, กนกรตัน์ นนัทริจุ ดงัน้ี 

บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญั 
 โรคขอ้อกัเสบ (Arthritis) เป็นโรคทีส่ง่ผลกระทบต่อประชาชนวยัทาํงานของชาวอเมรกินั ผูท้ีม่อีายุ
ระหวา่ง 16-72ปี และเป็นสาเหตุของความพกิาร (American College Rheumatology, 2008) สามารถ
แบ่งประเภทไดต้ามเงือ่นไขของโครงสรา้งกระดกูและกลา้มเน้ือ เป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มการอกัเสบของขอ้ 
เชน่ โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์โรคขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ และ โรคขอ้กระดกูสนัหลงัอกัเสบยดึตดิ; กลุ่มการ
เสือ่มถอยของขอ้ เชน่ โรคกระดกูพรนุ; และ กลุ่มการเจบ็ปวดภายนอกขอ้ เชน่ โรคปวดกลา้มเน้ือ
(Fibromyalgia) โรคขอ้อกัเสบทีส่ามารถรกัษาไดผ้ลดเีมือ่วนิิจฉยัไดอ้ยา่งรวดเรว็นัน้ คอื โรคขอ้อกัเสบรู
มาตอยด ์ โดยสว่นใหญ่เกดิจากความผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กนัในรา่งกาย ลกัษณะเดน่ของโรค คอื มี
การอกัเสบเรือ้รงัของเยือ่บุขอ้ (Diarthrodial joint) เกดิพรอ้มกนัหลายขอ้ สว่นใหญ่เป็นแลว้ไมห่าย 
อาการของผูป้ว่ยอาจแยล่งชา้ๆ จนกระทัง่พบความพกิารของขอ้เกดิขึน้และทาํใหส้มรรถภาพของ
รา่งกายทรดุลง (สรุศกัดิ ์ นิลกานุวงศ,์2543:1) อุบตักิารณ์ของโรคถงึแมจ้ะไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัโรค
อื่นๆ แต่ถอืวา่เป็นโรคทีท่าํใหผู้ป้ว่ยสญูเสยีอตัลกัษณ์ไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองในการประกอบกจิวตัร
ประจาํวนั สง่ผลต่อคุณภาพชวีติของผูป้ว่ยและครอบครวัในระยะยาวได ้ 
  โรคขอ้อกัเสบ พบไดท้ัว่โลก ประมาณ 1-2% ของประชากรโลก (Chopra A,2008; 22:583-604) 
พบมากในผูห้ญงิทีอ่ายมุากกวา่ 55 ปี ในประเทศไทยมคีวามชกุรอ้ยละ 0.12 (Chaiamnuay P, 
Darmawan และคณะ,1998; 25:1382-7) 
 ในปจัจุบนัทางการแพทยม์คีวามรูใ้นเรือ่งของระบบภมูคิุม้กนัและการอกัเสบดขีึน้มาก การรกัษา
โรคขอ้อกัเสบใหห้ายขาดจงึเป็นสิง่ทีทุ่กคนใฝฝ่นั แพทยพ์ยายามใหก้ารรกัษาอยา่งจรงิจงั โดยใชย้าตา้น
รมูาตสิซัม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ออกฤทธิแ์รว็ และออกฤทธิโ์ดยตรงต่อสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิโรค สง่ผลใหค้วาม
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พกิารลดลง ดว้ยยายบัยัง้การดาํเนินของโรค (DMARDs) และยาชวีภาพ (Biologic Agent) (กติต ิโตเตม็
โชคชยัการ, 2543:84-85)  
 ยาชวีภาพ (Biologic Agent) มบีทบาทสาํคญัในการบาํบดัรกัษา โดยมกีารใหแ้บบชนิดฉีดเขา้ชัน้
ใตผ้วิหนงั และฉีดเขา้หลอดเลอืดดาํ โดยใชเ้วลาประมาณ 1-6 ชัว่โมงในการรบัยาแต่ละครัง้ ซึง่ไม่
จาํเป็นตอ้งพกัคา้งคนืในโรงพยาบาล แต่สามารถบาํบดัรกัษาระยะสัน้แบบผูป้ว่ยนอกได ้
  หน่วยบาํบดัรกัษาระยะสัน้แบบผูป้ว่ยนอก (Ambulatory care unit) เป็นสถานทีใ่หก้ารพยาบาลแก่
ผูป้ว่ยทีม่อีาการคงที ่หรอื เจบ็ปว่ยทางรา่งกายเพยีงเลก็น้อย (Patricia C.Buchsel and Connie Henke 
Yarbro, 2005:6) โดยมกีารดแูลอยา่งครอบคลุมดว้ยบทบาทของพยาบาลโดยเปิดใหบ้รกิารทกุวนั เป็น
ระยะเวลา 23/24 ชัว่โมงต่อวนั (Lamkin and Rice, 1993) ประเทศสหราชอาณาจกัรไดก่้อตัง้หน่วยดแูล
ผูป้ว่ยนอก ใน ค.ศ 1990 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ ลดตน้ทุนการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล และลดความ
แออดัของผูป้ว่ยใน (Patricia C.Buchsel and Connie Henke Yarbro, 2005) และไดม้กีารขยายการ
บรกิารหน่วยดแูลผูป้ว่ยนอกแบบน้ี ไปอยา่งแพรห่ลายทัว่โลก แต่การดาํเนินงานทีผ่า่นมายงัประสบ
ปญัหาเกีย่วกบัเรือ่ง การใหบ้รกิารล่าชา้ การบรหิารยาผดิพลาด การดาํเนินงานทีไ่มส่มัพนัธก์นัของผู้
ใหบ้รกิาร บทบาทในการป้องกนัผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้ว่ย และระบบงานทีข่าดประสทิธภิาพ 
(John S. Webster, 2005) 
 หน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ (Short stay service of Rheumatology Unit) โรงพยาบาลรามาธบิด ี
เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารแก่ผูป้ว่ยทีต่อ้งบาํบดัดว้ยยาชวีภาพ (Biologic Agent) ภายในระยะเวลาทีไ่ม่
เกนิ 8 ชัว่โมง (หน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ โรงพยาบาลรามาธบิด,ี 2551) ถอืเป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร
แบบ Ambulatory care ทีส่าํคญัหน่วยหน่ึงของโรงพยาบาลรามาธบิด ี ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา พบวา่ มี
จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิารเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ คอื 81, 111 และ 171 ราย ในปี 2552, 2553 และ 2554 
ตามลาํดบั และ จาํนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการลงทะเบยีนยา Biologic Agent) กม็จีาํนวนมากขึน้เรือ่ยๆ
เชน่กนั เป็น 40, 57 และ 90 ราย ในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั ในสว่นคุณภาพบรกิาร พบวา่ 
การเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร เงนิทุน วสัดุอุปกรณ์ และขอ้มลู ยงัไมส่มบรูณ์ ระบบงานมคีวาม
ซบัซอ้น หลายขัน้ตอน ยากต่อการปฏบิตั ิ ใชร้ะยะเวลาในการใหบ้รกิารในแต่ละรายมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเรือ่งของการใหบ้รกิารตามลาํดบัขัน้ และ การลงทะเบยีนยาชวีภาพ ผูร้บับรกิารมคีวาม
คาดหวงัใหม้กีารปรบัปรงุในเรือ่งของการต่ออายกุารเบกิจา่ยและการมาตรวจตามนดั การชว่ยความ
สะดวกและความรวดเรว็ในการประสานงาน มุง่หวงัใหม้กีารรกัษาพยาบาลทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ ในสว่นผู้
ปฏบิตัยิงัมคีวามสบัสนในระบบงาน ในสว่นผูบ้รหิารตอ้งการใหม้กีารพฒันางานไปในทศิทางเดยีวกนั ใน
ดา้นเศรษฐศาสตร ์พบวา่ การใชท้รพัยากรบุคคล เงนิทนุ และอุปกรณ์ ยงัไมเ่ตม็ขดีความสามารถทีน่่าจะ
ทาํได ้ ยงัขาดขอ้มลูดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร และ ขอ้มลูผลไดจ้ากการใหบ้รกิาร รวมทัง้ดา้นการพฒันา
ใหเ้กดิความคุม้คา่ของการดาํเนินงาน (Short stay service of Rheumatology Unit profile,2554.) 
 ปญัหาของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ โรงพยาบาลรามาธบิดน้ีี แมว้า่จะไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบั
โรงพยาบาลอื่นๆ แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลรามาธบิด ี เป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัชัน้นํา ทีม่บีทบาท
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หน้าทีใ่นการเป็นตน้แบบทีด่ใีหก้บับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ประกอบกบั มนีโยบายทีจ่ะ
พฒันาเป็นศนูยก์ลางสขุภาพของเอเชยี (Medical Hub of Asia) (รายงานการประชุมมหาวทิยาลยัมหดิล
, 2552: 9-12) ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดทีีว่า่ “เป็นคณะ
แพทยศาสตรช์ัน้นําของประเทศ และมคีณุภาพในระดบัสากล” ซึง่ในการน้ี จะตอ้งพฒันาบรกิารทุกๆดา้น
ใหเ้ป็นการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (The Best Practice) ซึง่หน่วยบาํบดัระยะสัน้ ไดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นหน่ึง
ในหน่วยงานนํารอ่งทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดใีหค้วามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ  
 ในการแกป้ญัหานัน้ ตอ้งแกท้ีส่าเหตุ (สมชาต ิ โตรกัษา, 2542: 81) จากการวเิคราะหส์าเหตุของ
ปญัหาของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ พบวา่ ม ี6 สาเหตุหลกั ไดแ้ก่ 1)ดา้นธรรมชาตขิองงาน (Nature 
of Work) ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ไดแ้ก่ เป็นงานทีม่คีวามยุง่ยาก ซบัซอ้น ตอ้งใชบุ้คคล/วธิกีาร
ทีจ่าํเพาะ ทีม่คีวามชาํนาญสงู ซึง่ขาดแคลนมาก 2)ดา้นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 3)
ดา้นระบบงานทีไ่มเ่อือ้อาํนวย 4)ดา้นทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน (Working Resources) 
จาํแนกตาม 5Ms คอื บุคลากร เงนิ ของ/อุปกรณ์ ระบบบรหิาร และ เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 5)ดา้น
สภาวะทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มในขณะปฏบิตังิาน (Working Environments) คอื สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ เคม ีชวีะ และ สิง่แวดลอ้มทางสงัคม 6)ดา้น Socio-Economic-Cultural ของทัง้ผูร้บับรกิารและ
ผูใ้หบ้รกิาร 
 จากการวเิคราะหส์ภาวการณ์ (Situational Analysis หรอื Problem Analysis) ดงัทีก่ล่าวมาน้ี จงึ
สรปุไดว้า่ ปญัหาของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ เกดิจากหลายสาเหตุ แต่ทุกปญัหานัน้สามารถแกไ้ขได ้
(สมชาต ิโตรกัษา, 2542: 81) ในการแกป้ญัหาใหแ้กท้ีส่าเหตุ แลว้วดัผลการแกป้ญัหาทีต่วัปญัหา โดยใช้
ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicators) ดว้ยการเปรยีบเทยีบระหวา่ง ก่อน กบั หลงั การ
ดาํเนินการแกป้ญัหา 
 ผูว้จิยั เป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมานานกวา่ 5ปี ได้
มองเหน็ปญัหาเหล่าน้ีอยูต่ลอดเวลา แมป้ญัหาต่างๆดงัทีไ่ดก้ล่าวมาจะไดร้บัการพฒันามาและหา
วธิแีกไ้ขต่างๆมาโดยตลอด เชน่ การลงทะเบยีนยาใหเ้รว็ขีน้ การเบกิวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ เป็นตน้ ก็
ยงัไมส่ามารถทาํใหป้ญัหาดงัทีก่ล่าวมาหมดไปได ้ และดเูหมอืนจะมปีญัหาอื่นๆตามมาอกีมากมาย 
เน่ืองจากยงัไมม่รีปูแบบการปฏบิตังิานทีจ่ดัเจน อกีทัง้ยงัมขีอ้จาํกดัหลายๆดา้น ทีท่าํใหก้ารดาํเนินงาน
ไมบ่รรลุตามทีค่าดหวงั ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะหาแนวทางการพฒันางานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้
อกัเสบ ใหเ้อือ้อาํนวยต่อผูป้ว่ยและผูใ้หบ้รกิารมากทีส่ดุ ผูว้จิยัจงึเลอืกแกป้ญัหาทีก่ารพฒันารปูแบบการ
ดาํเนินงาน (Working Model Development) เน้นทีก่ารวางระบบงานทีด่แีละเอือ้อาํนวยต่อการ
ปฏบิตังิานอยา่งครบวงจร เพราะระบบงานทีด่ ีจะเป็นรากฐานทีส่าํคญัในการดาํเนินงาน เน่ืองจากจะเป็น
แนวทางใหก้จิกรรมทัง้หลายของหน่วยงานดาํเนินไปอยา่งสอดคลอ้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ซึง่กนัและกนั 
(สมชาต ิ โตรกัษา, 2542: 44) ดว้ยการใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้มามสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่ตน้ เพือ่จะไดร้ะบบงาน
ทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ เหมาะสม และลดการต่อตา้นความเปลีย่นแปลง (ธงชยั สนัตวิงษ์, 2540: 175) โดย
ใชก้ระบวนการทาํงานเป็นทมี รวมทัง้การจดัใหม้กีารพฒันารปูแบบอยา่งต่อเน่ืองจนไดร้ปูแบบที่
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เหมาะสม ดว้ยกลยทุธก์ารวจิยัเพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (R&D for CSWI) (สมชาต ิ โต
รกัษา,2542: 544) ซึง่จะสามารถนําไปเป็นแบบอยา่งในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการใหบ้รกิารในงาน/
หน่วยงาน ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัได ้ โดยสามารถนําไปประยกุต/์ดดัแปลงในรายละเอยีด ตามความ
เหมาะสมของแต่ละงาน/หน่วยงานนัน้ๆ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 เพือ่พฒันางานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีดว้ยทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
 1. เพือ่พฒันารปูแบบการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ทีเ่หมาะสมกบั
บรบิทของโรงพยาบาลรามาธบิด ีสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ระหวา่ง การ
ดาํเนินงานตามรปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ กบั รปูแบบเดมิ ใน 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ดา้นปรมิาณงานทีท่าํ 
  2.2 ดา้นคุณภาพงานทีท่าํ 
  2.3 ดา้นระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
  2.4 ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
  2.5 ดา้นเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบใหม ่ของการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ที่
ไดพ้ฒันาขึน้ “ดกีวา่” ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบเดมิ โดยพจิารณาจาก 
 1. ปรมิาณงานทีท่าํในการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 2 .คุณภาพของงานทีท่าํดขีึน้ 
 3. ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารลดลง 
 4. ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 
 5. ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารลดลงหรอืไมเ่พิม่ขึน้ 
 

ตวัแปรของการวิจยั (Research Variables) 
 1. ตวัแปรต้น (Independent Variable) 
 คอื การดาํเนินงานตามรปูแบบ ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ จาํแนกเป็น 
การดาํเนินงานตามรปูแบบใหม ่ และ การดาํเนินงานตามรปูแบบเดมิ โดยมตีวัแปรภายในของแต่ละ
รปูแบบ เป็น 8 ดา้น คอื 
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  1.1 ดา้นรปูแบบการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ 
และ วธิกีารในการนํารปูแบบไปปฏบิตั ิจาํแนกเป็น รปูแบบเดมิ และ รปูแบบใหม ่ 
  1.2 ดา้นทรพัยากรทีใ่ชจ้รงิในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน ทัง้คน เงนิ สถานที ่ ของ วสัดุ 
อุปกรณ์ และ เวลา 
  1.3 ดา้นวธิปีฏบิตัทิีท่าํจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
  1.4 ดา้นวธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน ทัง้การเตรยีมการ
ก่อนนํารปูแบบไปดาํเนินการ การดาํเนินการตามกจิกรรมต่างๆ การประเมนิผลการดาํเนินงาน ทัง้ 
Formative & Summative Evaluation 
  1.5 ดา้นสิง่แวดลอ้มขณะดาํเนินการจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน ทัง้สิง่แวดลอ้มภายใน
งาน/หน่วยงาน สิง่แวดลอ้มภายนอกงาน/หน่วยงาน และ เหตุการณ์พเิศษต่างๆ ทีม่ผีลต่อการ
ดาํเนินงาน 
  1.6 ดา้นสิง่ทีส่ง่เสรมิการดาํเนินงาน ทัง้เหตุการณ์ กฎ-ระเบยีบ และ คาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น
ทางการ และ ทีไ่มเ่ป็นทางการ 
  1.7 ดา้นสิง่ทีข่ดัขวางการดาํเนินงาน เชน่เดยีวกบั 1.6 
  1.8 ดา้นปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานตามรปูแบบ ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ย
โรคขอ้อกัเสบ ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 คอื ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบ ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ จาํแนกเป็น 
5 ดา้น 11 ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นปรมิาณงานทีท่าํ 
  1.1 อตัราสว่นปรมิาณการดแูลผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบเฉลีย่ต่อแรงงานทีใ่ช ้10,000คน-วนิาท ี
  1.2 อตัราสว่นปรมิาณการดแูลผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบเฉลีย่ต่อคา่แรงงานทีใ่ช ้10,000 บาท 
 2. ดา้นคุณภาพของงานทีท่าํ (%) 
  2.1 อตัราความถูกตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่ปฏบิตังิานแต่ละครัง้ 
  2.2 อตัราความถูกตอ้งของการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
  2.3 อตัราการไมเ่กดิการขาดยาชวีะภาพ 
 3. ดา้นระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน  
  3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 1 คน-ครัง้ (วนิาท)ี 
  3.2 จาํนวนแรงงานเฉลีย่ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 1 คน-ครัง้ (คน-วนิาท)ี 
 4. ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน (%) 
  4.1 อตัราความพงึพอใจของผูบ้รหิาร 
  4.2 อตัราความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร 
  4.3 อตัราความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
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 5. ดา้นเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน 
  5.1 ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 1 คน-ครัง้ (บาท) 
  5.2 ผลกาํไรของการดาํเนินงานพฒันาการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ (%) 
 

นิยามศพัท ์(Definition of Terms) 
 1. หน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ หมายถงึ หน่วยงานของโรงพยาบาลรามาธบิด ีทีม่หีน้าทีใ่หบ้รกิาร
รกัษาพยาบาลแก่ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบชนิดต่างๆ ทีต่อ้งบาํบดัดว้ยยาชวีภาพ (Biologic Agent) และ
ผูป้ว่ยทีต่อ้งทาํหตัถการเพือ่รกัษาอาการตามขอ้ ทีต่อ้งการการดแูลรกัษาอาการระยะสัน้อยา่งมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิาชพี โดยยดึผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
 2. ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ หมายถงึ ผูป้ว่ยทีถ่กูวนิิจฉยัวา่เป็นโรคขอ้อกัเสบชนิดต่างๆ ทีต่อ้งการการ
บาํบดัรกัษา หรอืทาํหตัถการต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ ผูป้ว่ยโรคขอ้
กระดกูสนัหลงัอกัเสบตดิยดึ โรคขอ้อกัเสบเรือ้รงัในเดก็ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ และผูป้ว่ยโรค
ภมูแิพต้นเองอื่นๆ ทีไ่มอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ิ
 3. งานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ หมายถงึ งานและกจิกรรมในการดาํเนินงาน
ทัง้หลาย ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ โดยใชเ้วลาในการบาํบดัรกัษาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง 
จาํแนกเป็น 9 งานยอ่ยหรอืกจิกรรมหลกั ตามลาํดบัของการใหบ้รกิาร โดยใชผู้ป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง คอื  
  3.1 งานเตรยีมความพรอ้ม ก่อนเริม่งานประจาํวนั 
  3.2 การเตรยีมพรอ้มก่อนผูร้บับรกิารมาถงึ 
  3.3 งานบรกิารตอ้นรบัผูร้บับรกิารอยา่งประทบัใจตัง้แต่แรกพบ ตามแนวทางทีก่าํหนดไว ้
  3.4 การใหบ้รกิารเบือ้งตน้ทีเ่รง่ดว่น ตามสภาวะของผูป้ว่ยและญาต ิ
  3.5 งานใหบ้รกิารตามลาํดบั ตามมาตรฐานการดแูลผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
  3.6 งานใหบ้รกิาร ก่อนผูร้บับรกิารกลบัออกไป 
  3.7 การดาํเนินงาน หลงัจากผูร้บับรกิารกลบัออกไปแลว้ 
  3.8 งานใหบ้รกิาร หลงัจากผูร้บับรกิารกลบัไปแลว้ 
  3.9 การดาํเนินงาน ก่อนเลกิงานประจาํวนั 
 4. ผูบ้รหิารของโรงพยาบาล หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตังิานในตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทย์
สริกิติิ ์หวัหน้าหน่วยโรคภมูแิพอ้มิมโูนวทิยาและโรคขอ้ หวัหน้าหน่วยบาํบดัระยะสัน้ รพ.รามาธบิด ี
 5. ผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ไดแ้ก่ พยาบาลประจาํการ 
นกัเทคนิคการแพทย ์นกัวจิยั พนกังานบรกิาร และนกัวทิยาศาสตร ์ในหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้  
 6. ผูร้บับรกิาร หมายถงึ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ทีเ่ขา้มารบับรกิารในหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
นิยามตวัแปร (Definition of Variable) 
 1. การดาํเนินงานตามรปูแบบงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ หมายถงึ 
กระบวนการดาํเนินงานทีเ่ป็นระบบอยา่งครบวงจร ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบใน รพ.รามาธบิดี
วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นรปูแบบเดมิและรปูแบบใหม ่
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 2. รปูแบบการดาํเนินงาน หมายถงึ ลกัษณะ สว่นประกอบ และ วธิปีฏบิตั ิของหน่วยบาํบดัระยะ
สัน้โรคขอ้ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสดุ (Ultimate Goal) ของการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยสิง่สาํคญั 3 
ประการ คอื หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ ตัง้แต่
เริม่ตน้ จนสิน้สดุ รวมทัง้การปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ
(Nominal Scale) โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลู เป็นรปูแบบที ่1, 2, 3… ตามลาํดบั 
 3. ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน หมายถงึ ทรพัยากรดา้น
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เงนิทุน ระบบงาน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน “ทีใ่ชจ้รงิ” ในการดาํเนินงาน
บรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน คอื ก่อน และ หลงั การนํา
รปูแบบงานบรกิาร ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรงุขึน้มาใหม ่ มาทดลองใช ้ ในกลุ่มทดลอง วดัคา่เป็นมาตรวดั
ระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นจาํนวนทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ  
 4. วธิปีฏบิตัทิีใ่ชใ้นการดาํเนินงานจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน หมายถงึ วธิปีฏบิตัจิรงิใน
การดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัสบ ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน วดัคา่เป็น
มาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราความถูกตอ้งของการปฏบิตั ิ ในการดาํเนินงาน โดยใช้
แบบบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ  
 5. วธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน หมายถงึ กระบวนการใน
การนํารปูแบบการใหบ้รกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบไปดาํเนินการจรงิ ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการ
ดาํเนินงาน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นวธิกีารของรปูแบบเดมิและวธิกีาร
ของรปูแบบใหม ่
 6. สิง่แวดลอ้มขณะดาํเนินการจรงิ ในขณะทีว่ดัผลการดาํเนินงาน หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ สิง่แวดลอ้มทางเคม ี และ สิง่แวดลอ้มทางสงัคม ทีม่ผีลต่อการ
ดาํเนินงาน ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบั
นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ตามลกัษณะของขอ้มลู โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ย  
 7. ดา้นสิง่ทีส่ง่เสรมิการดาํเนินงาน หมายถงึ เหตุการณ์ กฎ-ระเบยีบ และ คาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ ทีม่ผีลทางบวกต่อการดาํเนินงานของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ในชว่ง
เวลาทีด่าํเนินการทดลอง วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ (Nominal Scale) ตามลกัษณะของขอ้มลู 
โดยใชแ้บบบนัทกึ 
 8. ดา้นสิง่ทีข่ดัขวางการดาํเนินงาน หมายถงึ เหตุการณ์ กฎ-ระเบยีบ และ คาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ ทีม่ผีลทางลบต่อการดาํเนินงานของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ในชว่งเวลา
ทีด่าํเนินการทดลอง วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ (Nominal Scale) ตามลกัษณะของขอ้มลู โดย
ใชแ้บบบนัทกึ 
 9. ดา้นปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานตามรปูแบบ ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรค
ขอ้อกัเสบ ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม หมายถงึ สิง่ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
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C 

G 

ทัง้ทางบวกทางลบ ทีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ (Nominal 
Scale) ตามลกัษณะของขอ้มลู โดยใชแ้บบบนัทกึ 
 10. ผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้ และ/หรอืไดร้บั จากการ
ดาํเนินงานตามรปูแบบของการรบับรกิาร ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน คอื ก่อน และ หลงั การนํา
รปูแบบใหม ่ ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรงุขึน้ มาทดลองใช ้ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัชว่ง (Interval Scale) 
หรอืระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) ตามลกัษณะของขอ้มลู โดยใชแ้บบบนัทกึผลการดาํเนินงานใหบ้รกิาร
ผูป้ว่ยโรคขอ้ ดงัตวัอยา่ง 
  10.1 ปรมิาณงาน หมายถงึ จาํนวนผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ทีม่ารบับรกิารในหน่วยบาํบดัระยะสัน้
โรคขอ้ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ โดยใช้
แบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยบาํบดัระยะสัน้ม ี2 ดชันีชีว้ดั ไดแ้ก่ 
    10.1.1.อตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ต่ออตัรากาํลงัของผูใ้หบ้รกิาร 1 คน 
สตูรคาํนวณ A  =  B   x D                                     
 
เมือ่  A   =    อตัราสว่นปรมิาณงานต่อแรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร มหีน่วยวดัเป็น จาํนวนงาน 
 หน่วยวดั เป็น จาํนวน คน ต่อ แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 10,000 คน-วนิาท ี

B   = ปรมิาณงานทีท่าํในแต่ละครัง้ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
C   = ปรมิาณแรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
D   =   คา่มาตรฐานทีใ่ชเ้พือ่การเปรยีบเทยีบ ในทีน้ี่คอื 10,000 

  
    10.1.2 อตัราสว่นปรมิาณงานต่อคา่แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 10,000 บาท 
สตูรคาํนวณ E  =  F   x H                                    
 
เมือ่ E   = อตัราสว่นปรมิาณงานต่อคา่แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร มหีน่วยวดัเป็น จาํนวนงานต่อ
คา่แรงทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 10,000 บาทบาท 
 F = ปรมิาณงานทีท่าํในแต่ละครัง้ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
  = ผลรวม 
 G = ปรมิาณคา่แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 H = คา่มาตรฐานทีใ่ชเ้พือ่การเปรยีบเทยีบ ในทีน้ี่คอื 10,000 

10.2 คุณภาพงาน หมายถงึ ความถูกตอ้งของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ วดัคา่เป็นมาตร
วดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราความถูกตอ้งก่อนปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ อตัราความครบถว้น
ของบรกิารทีไ่ดร้บั และ อตัราความถกูตอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐานการใหย้าชวีภาพ ของผูป้ว่ย 
โดยใชข้อ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
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   10.2.1 อตัราความถูกตอ้งก่อนปฏบิตังิานในแต่ละครัง้  
สตูรคาํนวณ I  =   J   x L                                 
 
เมือ่ I    = อตัราความถกูตอ้งก่อนปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ มหีน่วยวดัเป็น% 
 J    = จาํนวนรายการทีถู่กตอ้ง ของการเตรยีมความพรอ้มก่อนปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ใน
ชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 K   = จาํนวนรายการทัง้หมด ของการเตรยีมความพรอ้มก่อนปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ ในแต่ละ
เวรในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 L    =   คา่มาตรฐานทีใ่ชเ้พือ่การเปรยีบเทยีบ ในทีน้ี่คอื 100 
 
    10.2.2 อตัราความถูกตอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐานการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
สตูรคาํนวณ M  =         N   X 100                                             
 
เมือ่ M     = อตัราความถกูตอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐาน มหีน่วยวดัเป็น % 
 N    = จาํนวนรายการทีต่รวจพบวา่ถูกตอ้งในแต่ละครัง้ทีท่าํในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 O    =  จาํนวนรายการทีต่รวจความถูกตอ้งในแต่ละครัง้ ทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
  
    10.2.3 อตัราการไมเ่กดิการขาดยา Biologic Agent 
สตูรคาํนวณ P  =          Q   X 100                                                  
 
เมือ่ P   =    อตัราการไมข่าดยา Biologic Agent ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ มหีน่วยวดัเป็น % 
 Q =   จาํนวนผูป้ว่ยโคขอ้อกัเสบทีไ่มข่าดการต่อทะเบยีนยา Biologic Agent ในชว่งเวลาทีว่ดัผล
การดาํเนินงาน 
 R   =    จาํนวนผูป้ว่ยโรคขอ้ทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนทัง้หมดในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 
  10.3. ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน หมายถงึ ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการ
ใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มาลงทะเบยีนรบับรกิารในหน่วยงานบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
จนกระทัง่จาํหน่ายออกไป วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลู
กจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ม ี2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   10.3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการมารบับรกิาร ของผูร้บับรกิาร (วนิาท)ี 
สตูรคาํนวณ S  = T   x V                                                  
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เมือ่ S    =  ระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการมารบับรกิารของผูร้บับรกิาร หน่วยวดั เป็น วนิาท ี
T    = ระยะเวลาเป็นวนิาททีีใ่ชใ้นการมารบับรกิารของผูม้ารบับรกิาร ตัง้แต่ผูป้ว่ยไดร้บัการ

ลงทะเบยีนเขา้รบับรกิารทีห่น่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ จนกระทัง่กลบัออกไป ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการ
ดาํเนินงาน 
 U    =  จาํนวนครัง้ของการมารบับรกิาร ทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 V    =  คา่มาตรฐานทีใ่ชเ้พือ่การเปรยีบเทยีบ ในทีน้ี่คอื 1 
 
    10.3.2 จาํนวนแรงงานเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิารทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร (คน-วนิาท)ี 
สตูรคาํนวณ W =  X   X 1000                                                  
 
เมือ่   W   =  แรงงานเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิารทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารหน่วยวดั เป็น คน-วนิาท ี

X   = แรงงานของผูใ้หบ้รกิารทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร ในแต่ละครัง้ ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการ
ดาํเนินงาน 

Y   =  จาํนวนครัง้ หรอื จาํนวนราย ทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 
   10.4 ความพงึพอใจ หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ในเชงิบวกของผูเ้กีย่วขอ้งกบังานบาํบดัระยะ
สัน้โรคขอ้ทีม่ต่ีอการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัชว่ง (Interval Scale) 
เป็นระดบัความพงึพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูเ้กีย่วขอ้ง ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   10.4.1 ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูร้บับรกิาร 
สตูรคาํนวณ ก  =  ข   X 100                                                 
 

เมือ่ ก = รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหน่วยวดั เป็น % 
 ข = คะแนนความพงึพอใจของผูร้บับรกิารแต่ละคน ทีม่ต่ีอการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
บาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ (จากคะแนนเตม็ 10) ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 ง  = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจของผูร้บับรกิารแต่ละคนรวมทัง้หมดในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

    10.4.2 ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิาร  
สตูรคาํนวณ ค  =        ฆ   X 100                                                 
 

เมือ่ ค = รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารหน่วยวดั เป็น % 
 ฆ = คะแนนความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารแต่ละคน ทีม่ต่ีอการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
บาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ (จากคะแนนเตม็ 10) ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 ฉ = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารแต่ละคนรวมทัง้หมดในชว่งเวลาเดยีวกนั 
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    10.4.3 ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูบ้รหิาร  
สตูรคาํนวณ ช  =         ซ   X 100                                                  
 

เมือ่ ช = รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร หน่วยวดั เป็น % 
 ซ = คะแนนความพงึพอใจของผูใ้บรหิารแต่ละคน ทีม่ต่ีอการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยโรค
ขอ้ (จากคะแนนเตม็ 10) ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 ฌ = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจของผูใ้บรหิารแต่ละคน รวมทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

  10.5 เศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน หมายถงึ สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทุน คา่ใชจ้า่ย ผลกาํไร 
และ ความคุม้คา่ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) โดย
ใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ ม ี2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   10.5.1 ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
สตูรคาํนวณ ญ  =  ฐ   X 1                                                 
เมือ่ ญ = ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ มหีน่วยวดัเป็น บาท ต่อ วนั 
 ฐ = ตน้ทุนในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ ในแต่ละรายการ 
 ฏ = จาํนวนการใหบ้รกิารในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

   10.5.2 ผลกาํไรของการดาํเนินงานพฒันาการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
สตูรคาํนวณ ถ  =  ธ   X 100                                                 
 

เมือ่ ถ = ผลกาํไรของการดาํเนินงานพฒันาการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ มหีน่วยวดัเป็น % 
 ธ = ผลกาํไรของการดาํเนินงานในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ ในแต่ละวนัทีว่ดัผล 
 น = จาํนวนวนัในการใหบ้รกิารในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

ขอบเขตของการวิจยั (Scope) 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบในหน่วย
บาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ รพ.รามาธบิด ี ระหวา่ง มถุินายน 2554 – มถุินายน 2555 ภายใตส้ถานการณ์จรงิ 
ดว้ยทรพัยากรบุคคล เงนิทนุ อุปกรณ์ เวลา และ เทคโนโลย ีเทา่ทีม่อียูใ่นขณะทีด่าํเนินงานวจิยั 
 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจยั (Assumption) 
 ขอ้มลูจากทะเบยีนรายงานทรพัยากรและผลการดาํเนินงาน ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ รพ.
รามาธบิด ีในปีงบประมาณ 2554-2555 นัน้ จะยดึตามขอ้มลูทีม่กีารรายงานอยา่งเป็นทางการ หรอืไดร้บั
การรบัรองความถูกตอ้งจากรองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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กรอบแนวคิดของการวิจยั (Conceptual Framework of Research) 
              ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม (Literatures Review) 

 

  ขอนําเสนอวรรณกรรม ทีจ่าํเป็นตอ้งศกึษาคน้ควา้ ใน 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
  1. Review Literatures เก่ียวกบั “งาน”ท่ีวิจยั  
  1.1 ความหมาย องคป์ระกอบ ปจัจยัทีม่ผีล และ ผลต่อสิง่ต่างๆ ของ “งานบรกิารบาํบดัระยะสัน้
ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ” ทีต่อ้งการพฒันา 
  1.2 ความสาํคญัของ “งานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ” ทีต่อ้งการพฒันา 
 2. Review Literatures เก่ียวกบั “Research Problems” ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ย
โรคขอ้อกัเสบ 
 2.1 ตวัปญัหา (The Problems) ทัง้ 5 ดา้น  

1. รปูแบบการดาํเนินงาน  
2. ทรพัยากรท่ีใช้จริง 
3. วิธีปฏิบติัท่ีทาํจริง 
4. วิธีการนํารปูแบบไปดาํเนินการจริง 
5. ส่ิงแวดล้อมขณะดาํเนินการจริง 
6. ส่ิงท่ีส่งเสริมการดาํเนินงาน 
7. ส่ิงท่ีขดัขวางการดาํเนินงาน 
8. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานตาม
รปูแบบ 

- 1. ด้านปริมาณงาน 
     1.1 อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลีย่ต่อแรงงานทีใ่ช ้
     1.2 อตัราสว่นปรมิาณงานเฉลีย่ต่อคา่แรงงานทีใ่ช ้
- 2. ด้านคณุภาพงาน 
     2.1 อตัราความถกูตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มก่อน 
 เริม่ปฏบิตังิานแต่ละครัง้ 
     2.2 อตัราความถกูตอ้งของการปฏบิตังิานตาม 
        มาตรฐานการบรกิารใหย้า Biologic Agent  
    2.3 อตัราการไมเ่กดิการขาดยา Biologic Agent 
- 3. ด้านความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
   3.1 ของผูบ้รหิาร  
   3.2 ของผูร้บับรกิาร 
   3.3 ของผูป้ฏบิตังิาน 
- 4. ด้านระยะเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการดาํเนินงาน 
   4.1 ระยะเวลาเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร (วนิาท)ี 
   4.2 จาํนวนแรงงานเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร (คน-วนิาท)ี 
- 5. ด้านเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนินงาน 
    5.1 ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้ 
    5.2 ผลกาํไรของการดาํเนินงานพฒันาการใหบ้รกิาร 

การดาํเนินงานตามรปูแบบเดิม 

การดาํเนินงานตามรปูแบบใหม่ 

ผลการดาํเนินงาน ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้ 
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 2.2 ผลของปญัหา (Results of The Problems) แต่ละปญัหา ต่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน และ 
ประเทศชาต ิ 
 2.3 สาเหตุของปญัหา (Causes of The Problems) 
 2.4 แนวทาง/วธิกีาร ในการแกป้ญัหา (Solving The Problems) ทีผ่า่นมา  
 โดยเริม่จากระดบัโลก ระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ ระดบัภาค/กลุม่ และ ระดบัพืน้ทีว่จิยั คอื รพ.
รามาธิบดี ตามลาํดบั 
 3. Review Literatures เก่ียวกบั “Variable” แต่ละตวัแปร 
  3.1 ตวัแปรตน้ คอื การดาํเนินงานตามรปูแบบ 
 3.2 ตวัแปรตาม คอื ผลการดาํเนินงาน 
 ในแต่ละตวัแปร ทุกตวั  
 4. Review Literatures เก่ียวกบั “Research Methodology” ทัง้หลกัการทัว่ไป และ ทุก
ประเดน็ ทีใ่ชใ้นการวจิยัของเรา ครัง้น้ี  
 4.1 Research Design คอื วจิยัพฒันาเชงิทดลอง 
 4.2 Population & Sample 
 4.3 Research Instruments 
 4.4 Research Steps 
 4.5 Data Collection 
 4.6 Data Analysis 
 4.7 Statistical Methods Used 
 4.8 Applications & Utilizing 
 ทัง้จากตํารา หนงัสอื งานวจิยั เอกสาร และ แหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีน่่าเชือ่ถอื พรอ้มเอกสารอา้งองิ ใน
รายละเอยีดของทุกสิง่ทีอ่า้งองิ ทีม่ใีน บทที ่1 และ บทที ่3 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

แบบการวจัิย  (Research Design) 
 การวจิยัน้ี เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research) ชนิดกลุ่มเดยีว 
วดัก่อน หลงั การทดลอง (One group Pre-test Post-test Design) ดงัแผนภมู ิ
 
 
 
 
 
 

  O1 = ผลการดาํเนินงาน ก่อนการทดลอง  
   X = รูปแบบใหม่ ท่ีนาํมาทดลอง 
                    O2 = ผลการดาํเนินงาน หลงัการทดลอง 
  พืน้ท่ีทดลอง  (Experiment Site) 
 หน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีและไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์ใหเ้ขา้ทาํการศกึษาวจิยั 
  การวดัผลการดาํเนินงาน 
 จะวดัใน 2 ชว่งเวลา คอื 
 ชว่งก่อนการทดลอง (Pre-test) คอื ก่อนทีผู่ว้จิยัจะนํารปูแบบงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรค
ขอ้อกัเสบทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรงุขึน้มาใหม ่มาทดลองใช ้โดยจะวดัในเดอืน มถุินายน พ.ศ.2554 
 ชว่งหลงัการทดลอง (Post-test) คอื หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดนํ้ารปูแบบงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ย
โรคขอ้อกัเสบ ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรงุขึน้มาใหม ่มาทดลองใช ้จนครบตามเวลาทีก่าํหนด คอื 1 ปี โดย
จะวดัในเดอืน มถุินายน พ.ศ.2555 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) 
  ประชากรหลกั  
 คอื การดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ แต่ละครัง้  ตัง้แต่ผูป้ว่ยไดร้บัการ
ลงทะเบยีนใหเ้ขา้รบับรกิารทีห่น่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ จนกระทัง้กลบัออกไป   
 กลุ่มตวัอย่าง 
 ใชป้ระชากร ทัง้หมด ในชว่ง Pre-test คอื 1 มถุินายน 2554 ถงึ 30 มถุินายน 2554 มจีาํนวน
ประมาณ 30 ครัง้ และ Post-test คอื 1 มถุินายน 2555 ถงึ 30 มถุินายน 2555 จาํนวนประมาณ 30 ครัง้ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 60  ครัง้ 

Pre-test 
จดุตัง้ต้น 

1 เดือน 
O2 

Post-test 
ระยะทาํการทดลอง = 1 ปี 

 
 
 

X 
1 เดือน 

O1 
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 ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม  
 
 
 

 
 
 
    ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้ 76 คน 
 

วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
  การสรา้ง การทดลองใช ้และ การพฒันา รปูแบบใหม ่ของงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้
อกัเสบ แบ่งระยะเวลาในการดาํเนินงาน เป็น 7 ระยะ ดงัน้ี 
  ระยะที ่1 คอื ระยะพฒันารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ เป็นชว่งเวลาตัง้แต่เริม่คดิทาํวจิยั เขยีน 
Research Proposal สรา้งรปูแบบเบือ้งตน้ และโครงรา่งการวจิยัน้ี ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
 ระยะที ่2 คอื ระยะเตรยีมการก่อนทาํการทดลอง (Pre-test) โดยประชุมชีแ้จงการดาํเนินการเพือ่
การพฒันารปูแบบใหม ่ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 
 ระยะที ่3 คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงานก่อนการทดลอง ใชร้ะยะเวลา 1 เดอืน 
 ระยะที ่4 คอื ชว่งเวลาในการดาํเนินงานรปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ ใชร้ะยะเวลา 12 เดอืน 
 ระยะที ่ 5 คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงาน หลงัการทดลอง ใชร้ะยะเวลา 1 เดอืน 
 ระยะที ่6 คอื ชว่งเวลาในการรวบรวม สรปุ วเิคราะห ์ผลการวจิยั ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 
 ระยะที ่7 คอื ชว่งเวลาในการเขยีนรายงานการวจิยั ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดอืน 
  รวมใชร้ะยะเวลาประมาณ 22 เดอืน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั (Instruments of  Research) 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ใชเ้ครือ่งมอื 7 ชิน้ คอื 
 1. รปูแบบใหมข่องการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
 3. แบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
 4. แบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของกจิกรรม 
 5. แบบบนัทกึการปฏบิตังิานอืน่นอกจากงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
 6. แบบบนัทกึเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน  
 7. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

1 .กลุ่มผูบ้ริหาร 2 2 
    2. กลุ่มผูใ้ห้บริการ 6 6 

     3.  กลุ่มผูร้บับริการ 30 30 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาต ิ โตรกัษา  258 

  รปูแบบใหม่เบือ้งต้น ของการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
  ลกัษณะของเครือ่งมอื 
 ม ี 3 องคป์ระกอบหลกั คอื หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และ วธิกีารนํารปูแบบไป
ดาํเนินการ ตัง้แต่เริม่จนสิน้สดุ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (รายละเอยีด ในภาคผนวก) 
 การตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบ ดว้ยการตรวจความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญไมน้่อยกวา่ 3 คน ซึง่ตอ้งมมีตเิหน็ดว้ยมากกวา่กึง่หน่ึงจงึจะถอืวา่มคีวามตรง 
 แบบบนัทึกข้อมลู ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
 ม ี5 ชุด เพือ่บนัทกึขอ้มลูของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ในดา้นต่อไปน้ี 
 1. แบบบนัทกึกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่งานประจาํวนั 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นบุคลากร 
 3. แบบตรวจสอบการปฏบิตัติามขัน้ตอนมาตรฐานงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
 4. แบบบนัทกึกจิกรรมของการบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบเฉพาะราย 
 5. แบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน 
  วธิสีรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู 
 ศกึษาคน้ควา้องคค์วามรู ้ ทฤษฏ ี หลกัการ และ วธิกีาร เกีย่วกบัการสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู จาก
เอกสาร และ แหล่งขอ้มลูต่างๆ จนเขา้ใจทุกแงทุ่กมมุ แลว้สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู ใหม้เีน้ือหาครบถว้น
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 การตรวจสอบคุณภาพของแบบบนัทกึขอ้มลู 
  ตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญไมน้่อยกวา่ 3 
คน ซึง่ตอ้งมมีตเิหน็ดว้ยมากกวา่กึง่หน่ึงจงึจะถอืวา่มคีวามตรง 
 แบบบนัทึกข้อมลูกิจกรรม งานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้ 
  เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ในแต่ละครัง้
ทีม่ผีูป้ว่ยมารบับรกิารในแต่ละคน ประกอบดว้ยขอ้มลู 7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ แต่ละคน ตัง้แต่ผูป้ว่ยมาถงึ จนกระทัง้ผูป้ว่ย
กลบัมาตามนดัครัง้ต่อไป 
 2. ขอ้มลูเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุ ของการทาํกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ แต่ละ
กจิกรรม 
 3. ขอ้มลูผูป้ฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม พรอ้มทัง้เวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุของผูป้ฏบิตังิานแต่ละ
คนนัน้ในการปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ 
 4. ขอ้มลูวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม พรอ้มทัง้เวลาเริม่ตน้และเวลา
สิน้สดุของการใชอุ้ปกรณ์เหล่านัน้ “แต่ละชิน้” ในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5. ขอ้มลูผลการปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม ทัง้ผลดแีละผลไมด่หีรอืผลเสยีทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆดว้ย 
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 6. ขอ้มลูผลตอบแทนทีพ่งึได ้จากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยแต่ละคน 
 7. ขอ้มลูขอ้สงัเกตและคาํอธบิายเพิม่เตมิ เกีย่วกบักจิกรรม การปฏบิตังิาน ผลการปฏบิตังิาน 
และ ขอ้มลูของสิง่อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
 แบบตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของกิจกรรม 
 ม ี2 ชุด คอื 
 1. แบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของการปฏบิตัติามมาตรฐาน ของกจิกรรมการ
ใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ  
 2. แบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น ของการบนัทกึกจิกรรมการใหบ้รกิารบาํบดั
ระยะสัน้ ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ เฉพาะราย 
 แบบบนัทึกการปฏิบติังานอ่ืน นอกจากงานบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
 เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูการไปปฏบิตังิานอื่นนอกจากงานบรกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบของ
ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน เพือ่บนัทกึการใชเ้วลาและแรงงานของบุคลากร ทีส่ามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ไดม้ากขึน้ 
 แบบบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน  
 เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ต่างๆ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน ในชว่งเวลาทีด่าํเนินการวจิยั ทัง้
เหตุการณ์ทีม่ผีลทางบวก คอื เหตุการณ์ทีส่ง่เสรมิสนบัสนุน และ เหตุการณ์ทีม่ผีลทางลบ 
 วธิสีรา้ง และ การตรวจสอบคุณภาพของแบบบนัทกึ และแบบตรวจสอบต่างๆ ดาํเนินการตามวธิี
สรา้งและการตรวจสอบคุณภาพ ของแบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้  
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวข้อง 
 ม ี3 ชุด ไดแ้ก่ 
 แบบสอบถามชุดที ่1 สาํหรบัผูบ้รหิาร 
 แบบสอบถามชุดที ่2 สาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร 
 แบบสอบถามชุดที ่3 สาํหรบัผูร้บับรกิาร 
 ลกัษณะแบบสอบถาม 
 เป็นแบบสอบถามแบบผสม คอื มทีัง้แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดอยูใ่น
แบบสอบถามฉบบัเดยีวกนั ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี 
 สว่นที ่1  เป็นคาํถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ อาทเิชน่ เพศ อาย ุการศกึษา เป็นตน้ 
 สว่นที ่2  สอบถามความพงึพอใจ เป็นคาํถามแบบมาตราสว่นประมาณ (Rating Scale) คดิคา่
คะแนนจากน้อยไปหามาก เป็นคะแนน 0 ถงึ 10 
 สว่นที ่3  ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุงานบรกิาร ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิด 
 วธิกีารสรา้งแบบสอบถาม โดยศกึษาคน้ควา้องคค์วามรู ้ทฤษฎ ีหลกัการ และวธิกีาร เกีย่วกบัการ
สรา้งแบบ แบบสอบถามความพงึพอใจ จากเอกสาร และ แหล่งขอ้มลูต่างๆจนเขา้ใจทุกแงทุ่กมมุแลว้
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สรา้งแบบสอบถาม ใหม้เีน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และใหก้ะทดัรดัทีส่ดุ ตาม
คาํแนะนําและความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์
 การตรวจสอบคุณภาพความของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 ดว้ยการตรวจความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญไมน้่อยกวา่ 
3 คน ซึง่ตอ้งมมีตเิหน็ดว้ยมากกวา่กึง่หน่ึงจงึจะถอืวา่มคีวามตรง 
 สว่นดา้นความเทีย่ง ของแบบสอบถาม ไมส่ามารถทดสอบดว้ยวธิปีกตทิีใ่ชอ้ยู ่ เน่ืองจากมคีาํถาม
ดา้นความพงึพอใจเพยีงขอ้เดยีว 
 (รายละเอยีดของเครือ่งมอื อยูใ่นภาคผนวก) 
การรวบรวมข้อมลู  (Data Collection) 
  การเตรียมเกบ็ข้อมลู ดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ขออนุญาตเขา้ศกึษาวจิยั จาก ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์รพ.รามาธบิด ี 
 2. ประสานงานในการขอเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ผา่นผูอ้าํนวยการ
ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์และหวัหน้าหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
 3. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยงานบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ เพือ่กาํหนดเวลาในการเขา้เกบ็รวม
ขอ้มลู ก่อนการทดลอง (Pre-test) 
 4. เตรยีมตวัผูว้จิยั และ เตรยีมทมีผูว้จิยั ในการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบั 
แนวคดิหลกัและวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารใช้
เครือ่งมอืแต่ละชิน้ วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู พรอ้มทัง้วธิกีาร
แกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง การตดิต่อสือ่สาร และรายละเอยีดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 5. เตรยีมทรพัยากรและสิง่สนบัสนุนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหค้รบถว้น เพยีงพอและพรอ้มทีจ่ะ
ใหก้ารสนบัสนุนไดท้นัทีท่ีต่อ้งการ 
 6. เตรยีมระบบงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหช้ดัเจน แน่นอน สะดวก และเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน 
 การดาํเนินการเกบ็ข้อมลูระยะ ก่อนการทดลอง (Pre-test) 
 1. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้  
 2. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ดว้ยแบบสอบ 
ถาม แบบบนัทกึ และแบบเกบ็ขอ้มลูของการวจิยั อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 
 3. ทาํหนงัสอืตอบขอบคุณฉบบัที ่1 ไปยงั ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์รพ.รามาธบิด ี
  การดาํเนินการเกบ็ข้อมลู ในระยะทดลอง (Implementation) 
 1. ประสานงานในการขอเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และขอ้มลูของหน่วยบาํบดัระยะ
สัน้โรคขอ้ “ทีม่กีารเปลีย่นแปลง” ผา่นผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์ และ หวัหน้าหน่วยงานบาํบดั
ระยะสัน้โรคขอ้  
 2. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ เพือ่กาํหนดเวลาในการเขา้รวบรวมขอ้มลู 
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 3. เขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยสงัเกต สอบถาม และตรวจสอบจากกจิกรรมต่างๆจากรายงานการ
ประชุมของทมีงาน จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล จาก
รายงานและบนัทกึต่างๆของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินการทดลองรปูแบบ
การดาํเนินงานใหม ่โดยผูว้จิยั 
 การดาํเนินการเกบ็ข้อมลู ในระยะหลงัการทดลอง (Post-test) 
 1. ทบทวนการประสานงานอกีครัง้ ในการขอเขา้เกบ็ขอ้มลูของโรงพยาบาล และขอ้มลูของหน่วย
บาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ ผา่นผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์และ หวัหน้าหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ 
 2. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ เพือ่กาํหนดเวลาในการเขา้เกบ็ขอ้มลู 
 3. เตรยีมตวัผูว้จิยัและเตรยีมทมีผูช้ว่ยวจิยั ใหม้คีวามพรอ้ม “มากกวา่” ชว่ง Pre–test 
 4. เตรยีมทรพัยากรและสิง่สนบัสนุนในการเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูใหพ้รอ้มมากขึน้ 
 5. เตรยีมระบบงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหด้ขีึน้ 
 6. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ของโรงพยาบาล และ ของหน่วยบาํบดัระยะสัน้โรคขอ้ “ที่
เปลีย่นแปลง” ไปจากขอ้มลูในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)  
 7. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบของหน่วยบาํบดั
ระยะสัน้โรคขอ้ ในระยะหลงัการทดลอง (Post-test) ดว้ยแบบสอบถาม แบบบนัทกึ และแบบเกบ็ขอ้มลู
การวจิยั เชน่เดยีวกบัในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test) อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 
 8. ทาํหนงัสอืตอบขอบคุณฉบบัที ่2 ไปยงั ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์รพ.รามาธบิด ี
 

  การตรวจสอบความถกูต้องและครบถว้นของข้อมลูก่อนนําไปวิเคราะห ์
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูต่างๆอกีครัง้ ก่อนนําไปดาํเนินการ 
วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การทาํ Double Check และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะยงัมอียู ่
 2. นําขอ้มลูทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ มาเขา้สูก่ระบวนการจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห ์ อาทิ
เชน่ ใสร่หสั ทาํคูม่อืรหสั ลงรหสัในแบบฟอรม์ พมิพล์งในฐานขอ้มลูระบบคอมพวิเตอรต์รวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูในแต่ขัน้ตอนก่อนการบนัทกึลงในแผน่ซดี ีเขยีนคาํสัง่ใหว้เิคราะหข์อ้มลู ฯลฯ 
 

  การวิเคราะหข้์อมลู  (Data Analysis) 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ทีท่ดลอง ใชก้ารบรรยาย และ สถติเิชงิพรรณนา 
 2. ผลการพฒันารปูแบบงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ใชว้ธิกีารบรรยายเกีย่วกบั
ความเหมาะสมของหลกัการ โครงสรา้ง และ การนํารปูแบบไปดาํเนินการ 
 3. ผลการนํารปูแบบไปดาํเนินการ ใชก้ารบรรยายเกีย่วกบัเหตุการณ์ การปรบัปรงุ การ
เปลีย่นแปลงทัง้หลาย ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งทีด่าํเนินการทดลอง  
 4. ขอ้มลูผลการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
ดว้ยจาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ขอ้มลูคณุภาพใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา 
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 5. ทดสอบการกระจาย ของขอ้มลูผลการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ 
และ ขอ้มลูความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยคา่ Kolmogorov Smirnov Test 
 6. เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่งก่อน กบั หลงั การดาํเนินการทดลอง ดว้ยคา่สถติ ิ
Independent t ในขอ้มลูทีม่กีารกระจายปกต ิหรอื Mann Whitney U test ถา้มกีารกระจายไมป่กต ิ
  7. เปรยีบเทยีบขอ้มลูความพงึพอใจ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ 
ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ ระหวา่งก่อน กบั หลงั การดาํเนินการทดลองดว้ยคา่สถติ ิIndependent   t ในขอ้มลู
ทีม่กีารกระจายปกต ิหรอื Wilcoxon Match-Paired Signed-Ranks ในขอ้มลูทีม่กีารกระจายไมป่กต ิ 
  8. ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลใชส้ถติเิชงิพรรณนา และ การวเิคราะหเ์น้ือหา 
  ใชร้ะดบั Alpha 0.05 (ความเชื่อมัน่ = 95%) 
 

 ระยะเวลาในการทาํวิจยั (Duration of Research) 
  เดอืน ธนัวาคม 2553 ถงึ กนัยายน 2555 รวมระยะเวลาประมาณ 22 เดอืน 
 

การควบคมุด้านจริยธรรมในการทาํวิจยั 
 1. เสนอ Research Proposal เพือ่ขออนุมตัจิากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีและตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิก่อนเกบ็ขอ้มลู 
 2. มกีารชีแ้จงทาํความเขา้ใจและขออนุญาตผูใ้หข้อ้มลูและรกัษาความลบัเกีย่วกบัแหล่ง ขอ้มลู 
อยา่งเขม้งวด 
 3. ไมล่่วงลํ้าความเป็นสว่นตวัของผูใ้หข้อ้มลู ใหค้าํแนะนําอยา่งสภุาพ มคีวามยดืหยุน่ เพือ่
ประโยชน์ของผูใ้หข้อ้มลู และ องคก์ารโดยรวม 
 4. ประเมนิผลโดยกระทาํอยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาการ ดว้ยความซื่อสตัย ์ ไมบ่ดิเบอืน เพือ่
ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 5. ยตุธิรรมในการนําเสนอขอ้มลู การเผยแพรผ่ลการประเมนิ ระมดัระวงัผลกระทบในเชงิลบ ที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ความเขา้ใจผดิ หรอื ความเสยีหาย  
 6. การประเมนิผลในเวลาทีเ่หมาะสม ทนัเวลา สามารถนําผลการประเมนิมาพฒันางาน ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อทุกฝา่ยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 7. นําเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เทีย่งตรง แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชท้กัษะในการสือ่สารทีด่ ี เพือ่ชว่ยให้
เกดิการพฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคก์าร และ พฒันาประเทศชาต ิต่อไป 

 
 

ภาคผนวก 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ทีว่จิยั (General Information)  
2. รปูแบบใหมก่ารดาํเนินงานบรกิารบาํบดัระยะสัน้ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ (The New Working Model) 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั (Research Instruments) 
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 3.1 แบบบนัทกึขอ้มลู (Data Record Forms) 
 3.2  แบบสอบถาม (Questionnaires) 
 3.3  แบบสงัเกตุ (Observation Forms)  
 3.4  แบบบนัทกึเหตุการณ์ (Event Record Forms) 
 3.5  แบบบนัทกึการประชุม (Meeting Record Forms) 
4. ตารางหุน่ (Dummy Tables) ทีแ่สดงแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลู และ การนําเสนอ/แสดง 
ผลการวจิยั (Research Results) 
 
การเขียน Research Proposal การพฒันางาน R2R2E 
 

 เน่ืองจากการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (R2R2E) เป็น “วจิยั (Research)” 
การเขยีนโครงรา่งการวจิยั (Research Proposal) จงึเขยีนตามหลกัของการวจิยัทีเ่ป็น
มาตรฐานทัว่ไป แต่ในการพฒันางาน R2R2E นัน้ เราเน้นทีค่วามเรยีบงา่ย จงึขอนําเสนอ
ประเดน็ทีส่มควรพจิารณา เพือ่การเขยีน Research Proposal ใหส้ามารถพฒันางานและ
แกป้ญัหาของงานตามภารกจิหลกั ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยนื และ มปีระสทิธภิาพสงู ดงัน้ี 
  1. เน้นใหเ้ป็นการวจิยัเพือ่การพฒันางาน และ แกป้ญัหาของงาน อยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื ทีท่าํไดจ้รงิ ในบรบิทของพืน้ที ่ทีป่ฏบิตังิานจรงิ  
 2. เน้นการใช ้ทรพัยากร เทา่ทีม่อียู ่ โดยการนํา Principle of Managing, Principle 
of Utilizing, และ Principle of Knowledge Management มาประยกุตแ์บบบรูณาการ อยา่ง
เหมาะสม และ ครบวงจร ตลอดเวลา  
 3. เน้นการพฒันาบุคคลทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง ในการดาํเนินงาน และ การนําสิง่ทีไ่ดจ้าก
การดาํเนินงานทัง้หลาย ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ต่อตนเอง ต่องาน/หน่วยงาน/องคก์าร อยา่ง
คุม้คา่ ทัง้ในทนัท ีในระยะสัน้ และ ในระยะยาว รวมทัง้การนําไปเผยแพร ่ขยายผล ต่อไป ทัง้
ในหน่วยงาน และ ในองคก์าร ของเรา อยา่งต่อเน่ือง ดว้ย Positive Approach 
 4. ใชห้ลกัธรรมะทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ คอื อทิธบิาท 4 สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื และ มี
ประสทิธภิาพ ยิง่ๆขึน้ ของงานทัง้หลาย ทีเ่รารบัผดิชอบ ทัง้ในปจัจุบนั และในอนาคต โดย
เริม่จากงานตามภารกจิหลกั แลว้ขยายไปสูง่านตามภารกจิรอง และ งานตามภารกจิ
สนบัสนุน จนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององคก์าร 
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คาํถามท้ายบทท่ี 5 
 1. เขยีนบทคดัยอ่ และ Full Paper ผลงานวจิยัทีเ่ป็น R2R แทแ้ละด ีทีท่า่นไดท้าํมา
ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา เพือ่นําเสนอในเวทวีชิาการระดบัชาต ิ และ จดัทาํ Slide ppt. เพือ่
นําเสนอ 12 นาท ีทีม่ ัน่ใจวา่ มโีอกาสไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีดน่ 
 2. เขยีน Original Article ผลงานวจิยัทีม่ลีกัษณะของ R2R แทแ้ละด ี อยา่งครบถว้น 
เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตมิา 1-2 เรือ่ง 
 3. เขยีน Research Proposal ในงานหลกัทีท่า่นทาํอยูเ่ป็นประจาํ ในปจัจุบนั เพือ่ให้
เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็น Good Practice ของประเทศ และ ASEAN อยา่งยัง่ยนื 
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แบบฟอรม์ปฏิบติัการ 
 
 

(ใบงาน) 
 

ในการฝึกอบรม 
โครงการพฒันางาน R2R2E ขององคก์าร 

 
มี 3 ใบงาน 

 
คือ 

 
ใบงานท่ี 1 

การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั จากผลงานท่ีภาคภมิูใจ 
 

ใบงานท่ี 2 
การจดัทาํ Slide เพ่ือการนําเสนอผลงานวิจยัแบบ Oral Presentation 

 
ใบงานท่ี 3 

การเขียน Original Article หรือ Manuscript 
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ใบงานท่ี 1 
 

การพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจยั จากผลงานท่ีภาคภมิูใจ 
  ใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคน เขยีนผลงานทีไ่ดท้ํามาในช่วง 3-5 ปีทีผ่่านมา และ งานน้ียงัทําอยู่ใน
ปจัจุบนั เป็นงานทีผู่เ้ขา้อบรมภาคภมูใิจและมคีวามสขุเมือ่นึกถงึ  

ในช่วง 3-5 ปที่ผ่านมา
ผลงาน

ท่ีข้าพเจ้าได้ทํากับมือ
และ ภาคภูมิใจ มากท่ีสุด และ งานนีพวกเรายังทําอยู่

คือ
ผลงาน .............................................................
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................

เน่ืองจาก 
........................................................................ 
........................................................................ 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

 
 
แบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็นกลุ่มย่อย ชี้แจงใหแ้ต่ละกลุ่มคดัเลอืกประธานและเลขานุการ แล้วดําเนินกจิกรรม
กลุ่ม ใหผู้เ้ขา้อบรมนําเสนอผลงานทีภ่าคภูมใิจ แลว้ร่วมกนัคดัเลอืกเรื่องทีส่มาชกิกลุ่มชอบมาก 1 เรื่อง 
มานําเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ กลุ่มละประมาณ 3 นาท ี
 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่มท่ี ........... 
๑. ...........................................................................................................................หวัหน้ากลุ่ม 
๒. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๓. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๔. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๕. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๖. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๗. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๘. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๙. ...........................................................................................................................สมาขกิกลุ่ม 
๑๐. .......................................................................................................................เลขานุการกลุ่ม 
๑๑. ..............................................................................................................ผูช้ว่ยเลขานุการกลุ่ม 
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  2. หลงัการนําเสนอ ใหแ้ต่ละกลุ่ม สรปุผลงานทีไ่ดนํ้าเสนอ ดงัน้ี 
 

การพัฒนางาน......................
หน่วยงาน............. องค์การ...........
พ.ศ.25…-25…. ด้วยวิธี................

โดย
.................. .......................... .................. 
...................... ................... .................... 

และคณะ

 

โจทย์วิจัย
ปญหาวิจัย

(Research Problems : RP)

คือ ...............................................................
...........................................................

(จากอดีต ถึง ปจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต)

แนวทางการแก้ปญหาในอนาคต
(Research Problems : RP)

คือ ..............................................................
...........................................................

คําถามวิจัย
(Research Questions : RQ)

คือ .............................................................
...........................................................

 

1.เพื่อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
ใหม่ ของงาน.................................  

โดยใช้ ..............................

2.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน.................................... 
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ

ท่ีพัฒนาขึน ไปดําเนินการ 
จําแนกเปนรายป

                                                       

วัตถุประสงค์การวิจัย

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2552 2553 2554 2555 2556

ปริมาณผลงาน
อัตราคุณภาพผลงาน
เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
แรงงานที่ใช้ในการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ N/A
     ด้านผู้รับบริการ
     ด้านหนว่ยงาน/ผู้ให้บริการ
     ด้านชุมชน/ประเทศชาติ
               ฯลฯ
N/A: No data available

เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556

(เท่าที่มี)

 
 

  สรุปผลการประชุมกลุ่ม ที่นําเสนอในที่ประชุม ให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วส่งให้ผู้จดัการอบรม ภายใน 
18.00 น.ในวนันัน้ หรอื ไมเ่กนิ 08.30 น. ในวนัรุง่ขึน้ 
 

  3. ใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคน เขยีนสรุปผลงานตามภาระกจิหลกั ที่ตัง้ใจจะเขยีนเป็นผลงานวจิยั 
R2R เรือ่งที ่1 ดงัน้ี 

งานตามภาระกิจหลัก
ท่ีข้าพเจ้าตังใจจะเขียนเปนผลงานวิจัยR2R

เร่ืองท่ี ๑ ของข้าพเจ้า

คือ
งาน …………………………………….………………
หน่วยงาน ……………………….……………………

จุดเด่นของ ผลการดําเนินงาน ในช่วง 3-5 ปท่ีผ่านมา
คือ

………………………………………….………………
…………………………………….……………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….

ผู้วิจัย: ................................................ และคณะ
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2552 2553 2554 2555 2556

ปริมาณผลงาน
อัตราคุณภาพผลงาน
เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
แรงงานที่ใช้ในการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ N/A
     ด้านผู้รับบริการ
     ด้านหนว่ยงาน/ผู้ให้บริการ
     ด้านชุมชน/ประเทศชาติ
               ฯลฯ
N/A: No data available

เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556

(เท่าที่มี)

 
 

นําไปศกึษาคน้ควา้กบัเพื่อนๆในหน่วยงาน ใหส้มบูรณ์ทีสุ่ด แลว้สง่ใหผู้จ้ดัการอบรม ภายใน 17.00 น.
ของวนัที ่3 หลงัวนัอบรม  
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ใบงานท่ี 2  
 

การจดัทาํ Slide เพ่ือการนําเสนอผลงานวิจยัแบบ Oral Presentation 
   ใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัจดัทําผลงานทีนํ่าเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ ใหเ้ป็น Slide power 
point ทีส่ามารถนําเสนอแบบOral Presentation ในเวทวีชิาการได ้ตามแนวทางใน Template ทีม่อบให ้ 

กลุ่มละ 2 เรือ่ง 
ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีแลว้รว่มกนันําเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ตามกาํหนดเวลา กลุม่ละไมเ่กนิ5นาท ี

การพัฒนางาน......................
หน่วยงาน............. องค์การ...........
พ.ศ.25…-25…. ด้วยวิธี................

โดย
.................. .......................... .................. 
...................... ................... .................... 

และคณะ

 

                                                       

ความเปนมา และ ความสําคัญ
• งาน ............................... เปนงานท่ีสําคัญ คือ/เนื่องจาก 

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

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

.................(เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาท่ีพบในโลก คือ...................... (เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาท่ีพบในประเทศไทย คือ...................... (เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาที่พบในพืนท่ี/หน่วยงาน................ คือ................

.............................................................. (เอกสารอ้างอิง)
• การแก้ปญหาที่ผ่านมา............................................................ 

(เอกสารอ้างอิง)

•  การแก้ปญหาอย่างยั่งยืน ควร....................................................
(เอกสารอ้างอิง)

 

1.เพื่อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
ใหม่ ของงาน.................................  

โดยใช้ ..............................

2.เพ่ือเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน.................................... 
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ

ท่ีพัฒนาขึน ไปดําเนินการ 
จําแนกเปนรายป

                                                       

วัตถุประสงค์การวิจัย

 

Research Design
 วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 

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

and Post-test, Time series Design)

 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

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

โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการนําหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มาประยุกต์ 

นําไปทดลอง
ท่ี...................... พืนท่ี/หน่วยงาน ..................................

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันท่ี .................. ถึง .......................

 

ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
(Population & Sample) 

ประชากร
คือ

ทังหมดของการดําเนินงาน........................................... 
ในช่วงเวลาท่ีศึกษา

ตังแต่ วันที่ .......2552 ถึง ............. 2556 
รวมทังสิน …… ครัง

ใช้ประชากรทังหมด เปนกลุ่มตัวอย่าง

การดําเนินงาน.................................แต่ละครัง
เร่ิมต้นที่ การ................................................จนถึง

.......................................................................................โดยสมบูรณ์

 

เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

(Research Instruments for Data Collection)

1.แบบบันทึกข้อมูลลักษณะพืนฐานของพืนท่ีวิจัย
2.แบบบันทึกข้อมูลพืนฐานของงาน และ การดําเนินงาน............

3.แบบบันทึกการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน..................
4.แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน 

และ ส่ิงท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน ของงาน........................
5.แบบสอบถามความพึงพอใจ

และ ข้อเสนอแนะ ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน..............
6.แบบบันทึกการประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน.......................... 

และ คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
7.แบบบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน.............
8.แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน...................

9.กล้องถ่ายรูป
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ขันตอนในการทําวิจัย 
มี 3 ขันตอน คือ

1.ก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Phase) โดยการ 
วิเคราะห์รูปแบบการดําเนินงานเดิม วิธีการดําเนินงาน และ ผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาจุดหรือ
ประเด็น ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมทังศึกษาวรรณกรรม ทัง
ทฤษฎี หลักการ นโยบาย แผนงาน และ แนวทางการดําเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาประยุกต์ในพืนท่ี
2.ขณะทดลอง (Experimental Phase)โดยการนํารูปแบบการ
ดําเนินงานที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ มีการทบทวน ติดตาม 
ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน เปนระยะๆ 
แล้วนําผลท่ีได้ มาปรับปรุงระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ 
วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน........................ ให้เหมาะสม และ มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึน ในช่วงเวลาต่อๆมา
3.หลังการทดลอง (Post-Experimental Phase) โดยการนํา
ข้อมูลทังหลาย มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ขันตอน และ วิธีการ
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่
ดําเนินการในแต่ละวงรอบ (Cycle) คือ ในแต่ละป เปน 
4 ขันตอน คือ

วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการ เดิม ท่ีผ่านมา ในการดําเนินงาน........ 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

กําหนดระบบงาน/วิธีการใหม่ เบืองต้น ของวงรอบนันโดยการนํา
ทฤษฎี และ หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ ในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน................... ให้สอดคล้องกับบริบท และ
สภาวการณ์ ของพืนที่ทดลอง ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ เน้นท่ี
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

ขันตอนท่ี 1

ขันตอนท่ี 2

 

นําระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบืองต้น ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ 
ทดลอง โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ 
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน เปนระยะๆ แล้วนําผลท่ีได้ มาปรับปรุง
ระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน 
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึน อย่างต่อเนื่อง ในช่วง
ต่อๆมา ของวงรอบ/ป นัน

สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทังหลาย จากขันตอนท่ี
1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป เปนรูปแบบใหม่ของการ 
ดําเนินงาน..................ท่ีได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนท่ีทดลอง
แล้ว ท่ีเปนผลของการพัฒนารูปแบบ ในวงรอบ/ป นัน

ขันตอนที่ 3

ขันตอนที่ 4

ขันตอน และ วิธีการ (ต่อ) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้

 

Descriptive Statistics

และ

Content Analysis

 
 

สรุปได้ ดังนี

รูปแบบการดําเนินงาน
ของงาน................... โดย.........................

ท่ีได้ผ่านการทดลองใช้จริงแล้ว … ป

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
4. ...................................................................................
5. ...................................................................................
6. ...................................................................................
7. ...................................................................................
8. ...................................................................................
9. ...................................................................................

เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึนกับรูปแบบเดิม

รูปแบบเดิม

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

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

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

4. .......................................

รูปแบบใหม่

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

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

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

4. ......................................

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2552 2553 2554 2555 2556

จํานวนผลงาน
อัตราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์
เวลาที่ใช้ในการให้บริการ
แรงงานที่ใช้ในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ N/A
     ด้านผู้รับบรกิาร
     ด้านหนว่ยงาน/ผู้ให้บริการ
     ด้านชุมชน/ประเทศชาติ
               ฯลฯ
N/A: No data available

เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556

(เท่าที่มี)

ภาพ Graph
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ระหว่าง ก่อน (ปงบประมาณ 2552) กับ หลัง (ปงบประมาณ 2553-2556) 

การนํารูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึน ไปดําเนินการ
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อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบใหม่ ท่ีพฒันาขึน

เปนรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ที่ดี  
มีระบบงาน/วิธีการ ที่เหมาะสม กับพืนที่ /หน่วยงาน ......... 

ที่มีข้อจํากัดด้านบุคลากร และ มีภาระงานมาก

เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ คือ

1.ได้พัฒนาขึนจากความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง       
มีการทํางานเปนทีมอย่างจริงจัง เปนที่ยอมรับ

จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เปนภาระมากนัก กับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ให้บริการ

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
สอดคล้องกับ

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบ 

จากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตังแต่เร่ิมต้น 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(สมชาติ โตรักษา, 2548) 

อภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

2.ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม ในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเปนเจ้าของ มี
ความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดี และ ให้ความร่วมมือ

ในการดําเนินงาน
(..........................................)

3.มีการร่วมกันประเมิน วิเคราะห์
การดําเนินงาน และ ผลดําเนินงาน........................ 
และ สังเคราะห์แนวทางและวิธีการใหม่ ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือการแก้ปญหา จากผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน

(....................................)

 

สิ่งที่ได้จากการวิจัยครังนี
1.ได้รูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ของการดําเนินงาน......... 

............... ท่ีได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนท่ีแล้ว รวม.....ป 
2.ได้ประสบการณ์ในการดําเนินงานพัฒนางาน............. อย่าง
ต่อเน่ือง รวม.....ป

3.ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน และ ผลการดําเนิน 
งาน ในการพัฒนางาน.......... อย่างต่อเน่ือง รวม.....ป

4.ได้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน....... การวิเคราะห์ การกําหนด
ตัวชีวัด การสร้างเคร่ืองมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินงาน และ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

5.ได้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง ในการพัฒนา
งานด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่

6.ได้ประสบการณ์ การทําวิจัยเพ่ือการแก้ปญหาที่ได้ผลจริง

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป
 ในการนําส่ิงที่ได้จากการวิจัยครังนี

 ไปใช้ประโยชน์
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ
ที่ได้ดําเนินการในการวิจัยครังนี

ไปเปนบทเรียนตัวอย่าง ของการพัฒนา
ท่ีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการพัฒนาบคุลากร งาน หน่วยงาน 

องค์การ ต่างๆ 
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ของหน่วยงาน/ 
องค์การ อย่างม่ันคง และ ย่ังยืน ย่ิงๆขนึ

 

1.สําหรับพืนที่วิจัย 
คือ พืนที่ /หน่วยงาน ..................

2.สําหรับ หน่วยงาน............ ที่ดูแล
พืนทีว่ิจัย 

3.สําหรับกระทรวงที่ดูแลหน่วยงาน 
........... /พืนที่วิจัย 
4.สําหรับผู้สนใจ 

ข้อเสนอแนะเฉพาะ ข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยต่อไป

ในการทําวิจัยเรื่องเดิม
1.ควรพัฒนาให้ครอบคลุม  

“ตัวชีวัดผลการดําเนินงาน” ทัง 5 ด้าน คือ
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของผลการดําเนินงาน

 ด้านระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง และ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน

2.ควรทําวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อไป จนได้ 

“ตัวแบบ (Prototype)”
ของงาน..........................

ที่ดี และ มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งๆขึน  อย่างยั่งยืน
 

 

ในการทําวิจัยเร่ืองใหม่
ควรนําหลักการ และ วิธีการ
ของการวิจัยพัฒนาเชิงทดลองนี 

ไปใช้ในการเพิ่มคุณค่า
จากส่ิงที่ได้จากการดําเนินงาน 

ในทุกๆกิจกรรม 
โดยใช้แนวคิด หลักการ และ วิธกีาร 

ของ
1.การจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) 

2.การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Community Development) 

และ 3.การพัฒนาด้วย 
Public-Private-Partnership: PPP 
เน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างกลมกลืน

งานวิจัยนีสําเร็จลุล่วงได้
ด้วยความกรุณาของ

.....................
เลขาธิการ วช.
.....................

ผู้อํานวยการ ...............
.......................................
หัวหน้ากลุ่มงาน..................

หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานทกุท่าน
ของ...............ใน วช. และ

ผู้รับบริการทุกท่าน ท่ีเปนผู้ให้ข้อมูล
ท่ีได้ให้โอกาส และ ให้การสนับสนุน

ในการทําวิจัย

กิตติกรรมประกาศ
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ทุกแหง่ เน่ืองจาก......................................................... ปญัหาทีพ่บ คอื 
........................................................................... ........................................(2)............................. 
.................................... ......................................... ...................................... 
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 ผลการดาํเนินงาน.................. ของ................. ทีผ่า่นมา ยงัไมด่เีทา่ทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งคาดหวงั 
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.................................(9,10) ...............................................(11) ....................................(12) คณะผูว้จิยัจงึ
ตัง้ใจทีจ่ะพฒันางานน้ีใหด้ยีิง่ๆขึน้ ดว้ยแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ของ R2R (Routine to 
Research)(13) และ R&D for CSWI (Research and Development for Continuous and Sustainable 
Working Improvement(14) ทีม่กีารพสิจูน์แลว้วา่ สามารถนํามาประยกุตใ์นการพฒันางานต่างๆ ทัง้งาน
ในสถานบรกิารสขุภาพ มหาวทิยาลยั และ องคก์ารต่างๆโดยใชว้ธิกีารทีไ่มยุ่ง่ยาก สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในบรบิททีม่ขีอ้จาํกดัมากดา้นเวลาและทรพัยากร (15,16,17) 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพือ่พฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ ของงาน.....................ดว้ยทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่ และ 
เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานระหวา่ง ก่อน กบั หลงั การนํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ มาดาํเนินการ 
จาํแนกเป็นรายปี 
 

วสัดแุละวิธีการ 
 เป็นวจิยัพฒันาเชงิทดลอง (Experimental Development Research)(18) แบบกลุ่มเดยีว 
วดัผลก่อน-หลงั การทดลอง หลายครัง้ (One group, pre-test post-test, time series design) สิง่ทีใ่ชใ้น
การทดลอง (Experimental Intervention) คอื รปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ทีพ่ฒันาขึน้ 
นําไปทดลองที.่........................... ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึ 30 กนัยายน 2556 โดยมกีารปรบัปรงุ
เป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง  
 

 ขัน้ตอนในการทาํวิจยั 
 ม ี3 ขัน้ตอน คอื 
 1. ก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Phase) โดยการ วเิคราะหร์ปูแบบการดาํเนินงาน
........เดมิ วธิกีารดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่หาจุดหรอืประเดน็ 
ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข พรอ้มทัง้ศกึษาวรรณกรรม ทัง้ทฤษฎ ี หลกัการ นโยบาย แผนงาน และ แนว
ทางการดาํเนินงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้นํามาประยกุตใ์นพืน้ทีท่ดลอง 
 2. ขณะทดลอง (Experimental Phase) โดยการนํารปูแบบการดาํเนินงานทีพ่ฒันาขึน้ ไป
ดาํเนินการ มกีารทบทวน ตดิตาม ประเมนิ ผลการดาํเนิน และ ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เป็นระยะๆ แลว้
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นําผลทีไ่ด ้ มาปรบัปรงุระบบงาน/วธิกีาร กระบวนงาน และ วธิปีฏบิตั ิ ในการดาํเนินงาน........... ให้
เหมาะสม และ มปีระสทิธภิาพ ยิง่ๆขึน้ ในชว่งเวลาต่อๆมา  
 3. หลงัการทดลอง (Post-Experimental Phase) โดยการนําขอ้มลูทัง้หลาย มารวบรวม 
วเิคราะห ์และ สรปุ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ขัน้ตอน และ วิธีการ ในการสร้างและพฒันา รปูแบบการดาํเนินงานใหม่ 
 การสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ดาํเนินการอยา่งครบวงจร (Complete cycle) 
ในแต่ละปี โดยดาํเนินการเป็น 4 ขัน้ตอน คอื  
 ขัน้ตอนที ่1 
  วเิคราะหร์ปูแบบการดาํเนินงานเดมิ ของงาน................ ในปีทีผ่า่นๆมา รว่มกบั
ผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่หาจุดหรอืประเดน็ ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข ทีเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน................ ในพืน้ทีท่ดลองของปีนัน้ 
 ขัน้ตอนที ่2 
  กาํหนดรปูแบบ/ระบบ/วธิกีาร ใหม ่เบือ้งตน้ ในปีนัน้ โดยการนําทฤษฎแีละหลกัวชิาการที่
เกีย่วขอ้ง รว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่ 1 มาประยกุต ์ ในการปรบัปรงุกระบวนการดาํเนินงาน
................ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ทีท่ดลอง ดว้ยทรพัยากรทีม่อียู ่เน้นทีค่วามเหมาะสม Practical 
และ ความมปีระสทิธภิาพ ของการดาํเนินงาน 
 ขัน้ตอนที ่3 
  นํารปูแบบ/ระบบงาน/วธิกีาร ใหม ่ เบือ้งตน้ ทีพ่ฒันาขึน้ ไปดาํเนินการทดลอง โดยมกีาร
ตดิตาม ทบทวน ประเมนิ ผลการดาํเนิน และ ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เป็นระยะๆ แลว้นําผลทีไ่ด ้มา
ปรบัปรงุระบบงาน/วธิกีาร/กระบวนงาน และ วธิปีฏบิตั ิ ในการดาํเนินงาน ใหเ้หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ยิง่ๆขึน้ ในชว่งต่อๆมา 
 ขัน้ตอนที ่4 
  สรปุผลการดาํเนินงาน ดว้ยการนําขอ้มลูทัง้หลาย จากขัน้ตอนที ่ 1-3 มารวบรวม 
วเิคราะห ์และ สรปุ เป็นรปูแบบใหมข่องการ ดาํเนินงาน......... ทีไ่ดผ้า่นการนําไปใชจ้รงิในพืน้ทีท่ดลอง
แลว้ รวม 1 ปี ทีเ่ป็นผลของการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ในปีนัน้ ซึง่จะดาํเนินการต่อเน่ืองไปยงั
ขัน้ตอนที ่1 ของปีต่อไป 
 

 ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื การดาํเนินงานบรกิารของงาน................ ตัง้แต่.............................จนถงึ
....................รวม.............ครัง้ ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูการวิจยั 
 ม ี9 ชิน้ คอื  
 1. แบบบนัทกึขอ้มลูลกัษณะพืน้ฐานของพืน้ทีว่จิยั 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานของงาน และ การดาํเนินงาน............... 
 3. แบบบนัทกึการปฏบิตังิานและผลการปฏบิตังิาน...............  
 4. แบบสงัเกตุการปฏบิตังิาน........... และ สิง่ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน ของงาน...........  
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 5. แบบสอบถามความพงึพอใจและขอ้เสนอแนะ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน....  
 6. แบบบนัทกึการประชุมกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน.......... และ คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง  
 7. แบบบนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน........... 
 8. แบบสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน............ 
 9. กลอ้งถ่ายรปู 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัแต่ละชิน้ สว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน
ของ..................... ถา้เป็นเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ใหม ่ จะผา่นความเหน็ชอบของ........................... ในการ
นําไปใช ้และมกีารตดิตามผลการนําไปใชทุ้กเดอืน อกีไมน้่อยกวา่ 3 ครัง้ ตดิต่อกนั 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) และ การวเิคราะหเ์น้ือหา 
 

ผลการวิจยั 
 ขอนําเสนอผลการวจิยั เป็น 5 สว่น คอื 
 1. ผลการวเิคราะหร์ะบบงาน/วธิกีาร เดมิ ก่อนการทดลอง 
 2. ผลการสรา้งและพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม ่
 3. รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ทีพ่ฒันาขึน้ 
 4. ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่ง ก่อน กบั หลงั การทดลอง 
 5. สรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
 มรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 I. ผลการวิเคราะหร์ะบบงาน/วิธีการ เดิม ก่อนการทดลอง 
  พบวา่ ระบบงาน/วธิกีาร เดมิ ก่อนการทดลอง มจุีดเด่น จุดดอ้ย และ สิง่ทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ข 
ดงัน้ี 
  1. จุดเดน่ คอื 
   1.1 ............................................................................................................................... 
   1.2 ............................................................................................................................... 
   1.3 ............................................................................................................................... 
   1.4 ............................................................................................................................... 
  2. จุดดอ้ย คอื 
   2.1 ............................................................................. ................................................ 
   2.2 ..................................................................................... ......................................... 
   2.3 ..................................................................................... ......................................... 
   2.4 ..................................................................................... ....................................... 
  3. สิง่ทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ข คอื 
   3.1 ..................................................................................... ........................................ 
   3.2 ..................................................................................... ....................................... 
   3.3 ..................................................................................... ....................................... 
   3.4 ..................................................................................... ....................................... 
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 II. ผลการสร้างและพฒันารปูแบบการดาํเนินงานใหม่ 
 ผลการดาํเนินงาน ในแต่ละปี สรปุไดด้งัน้ี 
 ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบือ้งต้น ในปี 2553 
  มสีิง่ทีป่รบัปรงุเปลีย่นแปลงไปจากระบบงาน/วธิกีาร เดมิ ไดแ้ก่ 
  1. ....................................................................................................................................  
  2. ....................................................................................................................................  
  3. ....................................................................................................................................  
 ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2553 
  สิง่ทีม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปจากระบบงาน/วธิกีารในปี 2552 ไดแ้ก่ 
  1. ....................................................................................................................................  
  2. ....................................................................................................................................  
  3. ....................................................................................................................................  
 ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2554 
  สิง่ทีม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปจากระบบงาน/วธิกีารในปี 2553 ไดแ้ก่ 
  1. ....................................................................................................................................  
  2. ....................................................................................................................................  
  3. ....................................................................................................................................  
 ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2555 
  สิง่ทีม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปจากระบบงาน/วธิกีารในปี 2554 ไดแ้ก่ 
  1. ....................................................................................................................................  
  2. ....................................................................................................................................  
  3. ....................................................................................................................................  
 ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2556 
  สิง่ทีม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปจากระบบงาน/วธิกีารในปี 2555 ไดแ้ก่ 
  1. ....................................................................................................................................  
  2. ....................................................................................................................................  
  3. ....................................................................................................................................  
 ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ท่ีเหมาะสม หลงัการทดลองใช้จริงแล้ว 4 ปี  
  หลงัการทดลองใชจ้รงิแลว้ 4 ปี สรปุระบบงาน/วธิกีาร ใหม ่ทีป่รบัปรงุแลว้ เป็นดงัน้ี 
  1. การเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่ดาํเนินงาน ทาํดงัน้ี 
   1.1 ...............................................................................................................................  
   1.2 ................................................................................................. .............................  
   1.3 ................................................................................................. ............................. 
   1.4 ................................................................................................. ............................. 
  2. การใหบ้รกิารอยา่งประทบัใจ ทาํดงัน้ี 
   2.1 ................................................................................................. ............................. 
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   2.2 ................................................................................................. ............................. 
   2.3 ................................................................................................. ............................. 
   2.4 ................................................................................................. ............................. 
   2.5 ................................................................................................. ............................. 
  3. การสรปุผลการดาํเนินงาน ทาํดงัน้ี 
   3.1 ................................................................................................. ............................. 
   3.2 ................................................................................................. ............................. 
   3.3 ................................................................................................. ............................. 
   3.4 ................................................................................................. ............................. 
   3.5 ................................................................................................. ............................. 
  4. การควบคุมและพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทาํดงัน้ี 
   4.1 ................................................................................................. ............................. 
   4.2 ................................................................................................. ............................. 
   4.3 ................................................................................................. ............................. 
   4.4 ................................................................................................. ............................. 
   4.5 ................................................................................................. ............................. 
 

 III. รปูแบบการดาํเนินงานใหม่ ท่ีพฒันาขึน้ 
   รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ ของงาน................ ทีพ่ฒันาขึน้ และไดผ้า่นการทดลองใชจ้รงิ
แลว้ 4 ปี มลีกัษณะทีโ่ดดเดน่ และ ด ีสรปุได ้ดงัน้ี 
  1. ดา้นหลกัการของรปูแบบ ไดแ้ก่  
   1.1 ............................................................................................................................. 
   1.2 ............................................................................................................................. 
   1.3 ............................................................................................................................. 
  2. ดา้นโครงสรา้งของรปูแบบ ไดแ้ก่  
   2.1 ............................................................................................................................. 
   2.2 ............................................................................................................................. 
   2.3 ............................................................................................................................. 
   2.4 ............................................................................................................................. 
  3. ดา้นวธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
   3.1 ............................................................................................................................. 
   3.2 ............................................................................................................................. 
   3.3 ............................................................................................................................. 
 

 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างรปูแบบใหม่ท่ีพฒันาขึน้ กบั รปูแบบเดิม 
 รปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ หลงัสิน้ปี 2556 กบั รปูแบบเดมิเมือ่ปี 2552 มคีวามแตกต่าง ทีส่าํคญั 
... ประการ ดงัน้ี 
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ท่ี รปูแบบเดิม ปี 2552 รปูแบบใหม่ ท่ีพฒันาขึน้ (หลงัปี 2556) หมายเหต ุ
    
    
    
    
 

 VI. ผลการเปรียบเทียบ ผลการดาํเนินงาน ระหว่าง ก่อน กบั หลงั การทดลอง 
  เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่ง ก่อนการทดลอง (ปีงบประมาณ 2552) กบั หลงัการ
ทดลอง (ปีงบประมาณ 2553-2556) เมือ่นํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ ไปดาํเนินการ เป็นดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 
จาํนวนผลงาน      
คุณภาพผลงาน      
เวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร      
แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร      
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร       
คา่ใชจ้า่ย/ตน้ทุน      
คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประหยดัได ้ N/A     
  ดา้นผูร้บับรกิาร       
  ดา้นหน่วยงาน/ผูใ้หบ้รกิาร       
  ดา้นชุมชน/ประเทศชาต ิ      

ฯลฯ      
N/A: No data available  

 
 ภาพ Graph แสดงและเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่ง ก่อน (ปีงบประมาณ 2552) กบั 
หลงั (ปีงบประมาณ 2553-2556) การนํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ ไปดาํเนินการ 
 
 V. สรปุส่ิงท่ีได้จากการวิจยั 
  สิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี สามารถสรปุเป็น 6 ประการ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และ จุดเดน่ที่
พบจากการวจิยั ไดแ้ก่ 
  1. ไดร้ปูแบบ/ระบบงาน/วธิกีาร ใหม ่ของการดาํเนินงาน......... ทีไ่ดผ้า่นการนําไปใชจ้รงิในพืน้ที่
แลว้ รวม 4 ปี  
  2. ไดป้ระสบการณ์ในการดาํเนินงานพฒันางาน........... อยา่งต่อเน่ือง รวม.....ปี 
  3. ไดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน ในการพฒันางาน....... อยา่ง
ต่อเน่ือง รวม.....ปี 
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  4. ไดค้วามรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน.......... ทัง้ในดา้นการวเิคราะห ์ การกาํหนด
ตวัชีว้ดั การสรา้งเครือ่งมอืวดัและการวดัผลการดาํเนินงาน การประเมนิผลการดาํเนินงาน และ การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  5. ไดค้วามคดิทีส่รา้งสรรค ์และประสบการณ์จรงิ ในการพฒันางานดว้ยทรพัยากรทีม่อียู ่ 
  6. ไดป้ระสบการณ์ การทาํวจิยัเพือ่การแกป้ญัหาอยา่งต่อเน่ือง ทีไ่ดผ้ลจรงิ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 คณะผูว้จิยั ขออภปิรายผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และ จุดเดน่ทีพ่บจากการวจิยัครัง้น้ี 
ใน 4 ประเดน็ คอื  
  1. รปูแบบใหม ่ของการดาํเนินงาน......... ทีพ่ฒันาขึน้  
  2. ผลการดาํเนินงาน......... หลงันํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ มาดาํเนินการ 
  3. การพฒันางาน.......อยา่งต่อเน่ือง  
  4. การพฒันางานดว้ยทรพัยากรทีม่อียู ่ 
  ดงัน้ี 
 

 I. รปูแบบใหม่ ของการดาํเนินงาน......... ท่ีพฒันาขึน้  
  ผลการวจิยั พบวา่ รปูแบบใหมข่องการดาํเนินงาน......... ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นรปูแบบการ
ดาํเนินงาน (Working Model) ทีด่ ี มรีะบบงาน/วธิกีาร ทีเ่หมาะสม กบั บรบิทของ....................ทีม่ี
ขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร และ มภีาระงานมาก เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ คอื 
  1. ไดพ้ฒันาขึน้จากความรว่มมอืรว่มใจ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มกีารทาํงานเป็นทมีอยา่งจรงิจงั 
เป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน สามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยไมเ่ป็นภาระมากนกั กบั
ผูป้ฏบิตังิาน/ผูใ้หบ้รกิาร โดยใชท้รพัยากรทีม่อียู ่ สอดคลอ้งกบั แนวคดิของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่
การพฒันาทีเ่น้นการมสีว่นรว่มในการสรา้งและพฒันารปูแบบจากผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ตัง้แต่เริม่ตน้ 
โดยใชท้รพัยากรทีม่อียู ่ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ(19) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.............................. (20) 
และ ของ............................ (21) 
  2. ใหผู้ป้ฏบิตัมิสีว่นรว่ม ในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัริูส้กึเป็น
เจา้ของ มคีวามพงึพอใจ มทีศันคตทิีด่ ี และ ใหค้วามรว่มมอืในการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบั
............................... (22) 
  3. มกีารรว่มกนัประเมนิ วเิคราะห ์การดาํเนินงานและผลดาํเนินงาน........... และ สงัเคราะห์
แนวทางและวธิกีารใหม ่ ทีเ่หมาะสม เพือ่การแกป้ญัหา จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน สอดคลอ้ง
กบั............................................... (23)  
 II. ผลการดาํเนินงาน................. หลงันํารปูแบบใหม่ท่ีพฒันาขึน้ มาดาํเนินการ 
  ผลการวจิยั พบวา่ หลงันํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้มาดาํเนินการ ผลการดาํเนินงานของงาน
......... ดขีึน้ คอื ปรมิาณงาน..........., คุณภาพงาน..........., เวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร......., แรงงานทีใ่ช้
ในการใหบ้รกิาร......., ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร................, ตน้ทุน............, คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถ
ประหยดัได.้................ 



การประยุกตห์ลกัการบรหิารเพือ่การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและย ัง่ยนื R2R2E 

สมชาติ  โตรักษา  291 

  ทีเ่ป็นดงัน้ี เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ คอื การมรีปูแบบการดาํเนินงานทีด่ ีการมกีระบวนการ
นํารปูแบบไปดาํเนินการทีด่ ี และ การมทีมีงานผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงานทีด่ ี สอดคลอ้งกบั.............. 
.......................... (24) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.............................. (25) และ......................... (26). 
  รปูแบบการดาํเนินงานทีท่ีพ่ฒันาขึน้นัน้ ใช ้Principle of Managing, หลกัการบรหิารแบบมสีว่น
รว่ม, และ PDCA cycle เป็นหลกัในการดาํเนินงานของทุกๆกจิกรรม โดยนําหลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง มา
ประยกุตแ์บบบรูณาการ โดยใหผู้ร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง และ ปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมของชุมชน/
พืน้ที ่สอดคลอ้งกบั......................................... (27) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ............................. (28). 
เน่ืองจาก...................... (29)  
  การมรีปูแบบการดาํเนินงานทีด่นีัน้ เน่ืองจากในการวจิยัครัง้น้ี มกีระบวนการสรา้งและพฒันา
รปูแบบทีด่ ีสอดคลอ้งกบั................................. (30) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.............................. (31) 
เน่ืองจาก...................... และ.............................. (32)  
  การทีป่รมิาณงาน................นัน้ เน่ืองจาก................................................................. 
สอดคลอ้งกบั....... .......................... (33) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ........................... (34) เน่ืองจาก
...................... (35) แต่ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.............................. (36) เน่ืองจาก......................... 
 III. การพฒันางาน.....................อย่างต่อเน่ือง  
  ผลการวจิยั พบวา่ งาน...............มกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองจาก..................สอดคลอ้ง
กบั...... .......................... (37) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.............................. (38) และ..................... (39) 
  การทีใ่นปีงบประมาณ............... พบวา่ มผีลการดาํเนินงานทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง ทัง้น้ีเน่ืองจาก
............... สอดคลอ้งกบั................... (40) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ.................. (41) และ................ (42)  
  การทีใ่นปีงบประมาณ............... พบวา่ มผีลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้มาก ทัง้น้ีเน่ืองจาก................ 
....... สอดคลอ้งกบั..................... (43) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ....................... (44) และ................ (45) 
  การทีใ่นปีงบประมาณ............... พบวา่ มผีลการดาํเนินงานทีล่ดลง ทัง้น้ีเน่ืองจาก
.......................สอดคลอ้งกบั.............................(46) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ............................. (47)  
 IV. การพฒันางานด้วยทรพัยากรท่ีมีอยู่  
  ผลการวจิยั พบวา่ งาน...............มกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้พยีงทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
ทัง้น้ีเน่ืองจาก...............................สอดคลอ้งกบั............................... (48) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
............................ (49) และ.......................... (50) 
  การใชเ้พยีงทรพัยากรเทา่ทีม่อียูน่ัน้ เป็นกลยทุธท์ีม่คีณุคา่ และ มปีระสทิธภิาพ เน่ืองจาก
ทรพัยากรในการดาํเนินงานทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นคน เงนิ ของ นัน้ เป็นสิง่ทีม่อียูจ่าํกดั และ มคีวามขาด
แคลนทัง้สิน้(51) เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารหน่วยงาน/องคก์าร ทุกแหง่ ต่างใหค้วามสาํคญัและพยายามหาทาง
แกป้ญัหาน้ี ดงันัน้ ถา้สามารถทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดขีึน้ โดยไมต่อ้งเพิม่ทรพัยากร จงึเป็นสิง่ทีพ่งึ
ประสงคข์องทกุหน่วยงาน/องคก์าร  
  การทีก่ารวจิยัครัง้น้ี สามารถทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดขีึน้โดยใชเ้พยีงทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ คอื การใช ้Principle of Managing, หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม, PDCA 
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cycle, และ หลกัการบรหิารการเปลีย่นแปลง มาเป็นหลกัในการดาํเนินงานของทุกๆกจิกรรม สอดคลอ้ง
กบั........................ (52) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ............................ (53) และ............................... (54) 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. สาํหรบั หน่วยงาน................. กอง/กลุ่มงาน............ ควรนําแนวคดิ แนวทาง และ วธิกีาร ทีไ่ด้
ดาํเนินการในการวจิยัครัง้น้ี ไปเป็นบทเรยีนตวัอยา่ง ของการพฒันาทีใ่ชท้รพัยากรทีม่อียู ่ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สามารถนําไปใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินงาน ในการพฒันาบุคลากรและงาน 
ทัง้หลายของหน่วยงาน ไดอ้ยา่งน่าภาคภมูใิจ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าของหน่วยงาน/องคก์าร 
ยิง่ๆขึน้ 
 2. สาํหรบั ........... สามารถใหก้ารสนบัสนุนและสง่เสรมิ................................... ในการพฒันาต่อไป
จนเป็น Prototype ของประเทศ นํามาซึง่ชื่อเสยีงของ วช.ในฐานะ......................................................... 
 3. สาํหรบัรฐับาล ทีด่แูลสว่นราชการทัง้ประเทศ สามารถนําผลการวจิยัน้ี ไปเป็นตวัอยา่ง ของการ
พฒันางานตามภารกจิหลกัสูง่านวจิยั ทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถทาํไดจ้รงิในบรบิทของแต่ละหน่วยงาน/
กอง/สาํนกั/กรม ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั โดยไมยุ่ง่และไมย่าก ผูป้ฏบิตัทิุกคนสามารถทาํได ้
 4. สาํหรบัผูส้นใจ เสนอแนะใหศ้กึษาแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ี ใหเ้ขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทถ้งึวธิปีฏบิตัอิยา่งเป็นขัน้ตอน ก่อนนําไปประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบับรบิทของตน 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัต่อไป 
 1. ในการทาํวจิยัเรือ่งเดมิ 
  1.1  ควรพฒันาใหค้รอบคลุม “ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (Working Indicatore)” ทัง้ 5 ดา้น 
คอื ดา้นปรมิาณงานทีท่าํและทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน ดา้นคุณภาพของผลการดาํเนินงาน ดา้น
ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ดา้นเศรษฐศาสตร์
ของการดาํเนินงาน  
  1.2  ควรทาํวจิยัและพฒันา (R&D) เรือ่งน้ีต่อไป จนได ้ “ตวัแบบ (Prototype)” ของงาน
............ทีด่ ีและ มปีระสทิธภิาพสงู ยิง่ๆขึน้ อยา่งยัง่ยนื 
 2. ในการทาํวจิยัเรือ่งใหม ่
  ควรนําหลกัการ และ วธิกีาร ของการวจิยัพฒันาเชงิทดลองน้ี ไปใชใ้นการเพิม่คณุคา่จากสิง่ทีไ่ด้
จากการดาํเนินงาน ในทุกๆกจิกรรม ของ วช. โดยใชแ้นวคดิหลกัการและวธิกีาร ของ:- 
  2.1 การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM)  
  2.2 การพฒันาพืน้ที/่ชุมชน อยา่งยัง่ยนื (Sustainable Community/Area Development)  
  2.3 การพฒันาดว้ย Public-Private-Partnership: PPP  
   เน้นการใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดว้ยการบรูณาการจากทุกภาคสว่นอยา่งกลมกลนื 
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