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คํานําเมื่อพิมพ์ครัง้ แรก
หนังสือ การประยุกต์หลักการบริหารเพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นนี้
จัดทําขึน้ เพือ่ สนองภารกิจพิเศษ
ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (Continuous and Sustainable Working
Improvement (CSWI) Program) ซึง่ เป็ นหลักสูตรร่วม ของ 10 หลักสูตร ทีม่ าฝึกอบรมในปี
2014 นี้
หนังสือเล่มนี้ พัฒนาขึน้ จากตําราชุด “การบริหารสูค่ วามสําเร็จอย่างยังยื
่ น” ทีเ่ ป็ น
ตําราหลัก ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล ซึง่ ประกอบด้วย
ตํารา 8 เล่ม คือ
เล่ม 1 หลักการบริหาร สูค่ วามสําเร็จ อย่างยังยื
่ น
เล่ม 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
เล่ม 3 ดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงาน ของโรงพยาบาล
เล่ม 4 การวางระบบงาน
เล่ม 5 การสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
เล่ม 6 การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
เล่ม 7 การจัดทําและนําเสนอผลงานวิชาการ
เล่ม 8 การจัดทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพือ่ พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง และ ยังยื
่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์ความรูส้ าํ คัญ ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ข้าศึกษาอบรม
มีแนวคิด หลักการ วิธกี าร และ แนวทางปฏิบตั ิ ทีช่ ดั เจน ในการพัฒนาการทําวิจยั เพือ่
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ในงานประจําทีต่ นทําอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองสูก่ ารเป็ นนักวิจยั ด้านการแก้ปญั หาของงาน/หน่วยงาน/องค์การ ทีส่ ามารถใช้
ทรัพยากรทัง้ หลายทีม่ อี ยูจ่ าํ กัด ได้อย่างคุม้ ค่า นําไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
มันคง
่ และ ยังยื
่ น ของทัง้ ตนเองและองค์การ
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หนังสือเล่มนี้ เน้นปรัชญาการบริหาร (Philosophy of Managing) และ การประยุกต์
หลักการบริหาร (Principle of Managing) 8 กิจกรรมหลัก เพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของการทําวิจยั ในงานประจํา สูผ่ ลงานวิจยั ชัน้
เลิศ (Routine to Research to Excellence: R2R2E) ที่ Simplify ให้สามารถนําไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนางานทุกงานของทุกหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะใด ทีไ่ หน ได้ตลอดเวลา
และทุกๆสถานการณ์
สิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกมาก หากผูอ้ ่านทีเ่ คารพ พบเห็น
หรือมีขอ้ เสนอแนะประการใด ขอได้โปรดส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปทีผ่ เู้ ขียนได้
ตลอดเวลา คุณประโยชน์ใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการนําส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือนี้ไปใช้ ขอมอบ
อานิสงค์และผลบุญดังกล่าว ให้กบั บูรพคณาจารย์ทงั ้ หลาย ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ ขียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล ผูป้ ว่ ยทุกคนทีเ่ ป็ น “อาจารย์” ของแพทย์ และ นักศึกษาทุกคนทีเ่ ป็ น “อาจารย์”
ของอาจารย์ ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิง่ ๆขึน้ และช่วยกันสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้
เกิดขึน้ ในสังคม เพือ่ ให้ประชาชนทุกคน มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ตลอดไป
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คํานํา
หนังสือ การประยุกต์หลักการบริหารเพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น นี้
ได้รบั การจัดพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 2 เพือ่ สนองภารกิจพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (Continuous and Sustainable
Working Improvement (CSWI) Program) ซึง่ เป็ นหลักสูตรร่วม ของทุกหลักสูตร ทีม่ า
ฝึกอบรมในโครงการฯ ในปี พ.ศ.2558 โดยใช้เป็ นเอกสารพืน้ ฐาน ในการเรียนรู้ ซึง่ เน้นการ
ประยุกต์วชิ าการทัง้ หลายทีผ่ เู้ ข้าฝึกอบรมได้รบั การประสิทธิ ์ประสาทจากคณาจารย์
ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรเฉพาะสาขา ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนและ
หน่วยงานทีผ่ เู้ ข้าฝึกอบรมให้การดูแลรับผิดชอบ และเกิดการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องสู่
ความยังยื
่ น ด้วยเทคนิค R&D for CSWI (Research and Development for Continuous
and Sustainable Working Improvement) ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางของ R2R (Routine to
Research) ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ทีเ่ น้นการนํา Research Methodology
มาประยุกต์/ใช้ ในการทํางานประจําให้เป็ นผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณค่าต่อผูม้ ารับบริการ ประชาชน
และ ประเทศชาติ ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ซบั ซ้อน สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน และ การ
พัฒนางาน ของทุกหน่วยงาน ได้ตลอดเวลา ในทุกๆสถานการณ์
R2R หรือ “งานประจํา สู่ งานวิจยั ” นี้ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ได้กาํ หนดและระบุเป็ นนโยบายและกิจกรรมสําคัญ ด้วยการส่งเสริมและให้การ
สนับสนุ น เพือ่ ยกระดับคุณภาพงานประจําทัง้ หลาย ให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์
สุขของประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้ในการประชุม R2R ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 7 “R2R
เครือ่ งมือเสริมพลังสร้างสุขภาพสูส่ ขุ ภาวะ” ว่า R2R เป็ นเครือ่ งมือทีก่ ่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐาน (Transformation) ทัง้ ระดับบุคคล ระดับองค์การ และ ระดับสังคม
จึงเป็ นเครือ่ งมือทีม่ คี ุณค่ายิง่ ต่อมนุ ษยชาติ
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แต่การใช้คาํ ว่า “งานประจํา” ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่า R2R เป็ นงานธรรมดาๆทัวไป
่
เป็ นงานทีไ่ ม่สาํ คัญมากนัก นักวิชาการ/นักวิจยั จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักวิชาการ/
นักวิจยั ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมักจะนํา R2R ไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้าน Back office ขององค์การ เช่น หน่วยงานในสํานักงานคณบดี/อธิการบดี ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ เนื่องจากนักวิชาการ/นักวิจยั เหล่านัน้ มีความเชือ่ และยึดมันถื
่ อมัน่
ใน Research Methodology ตามทีต่ นได้ปฏิบตั สิ บื ต่อๆกันมา จึงมุง่ ทําวิจยั ในงานทีว่ งการ
ทางวิชาการของตนสนใจและให้ความสําคัญ
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามก้าวหน้าในตําแหน่งทาง
วิชาการของตน โดยละเลยประโยชน์ทผ่ี รู้ บั บริการและประชาชนจะได้รบั จากผลการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ซึง่ เป็ นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุ น และ พัฒนางานวิจยั ของชาติ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ R2R ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจํา
สูง่ านวิจยั ” มาเป็ น “การพัฒนา งานตามภารกิจหลัก สูง่ านวิจยั ”
ในการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 นี้ ได้ปรับปรุงและเพิม่ เติมเนื้อหาให้ชดั เจนมากขึน้ เน้นให้
บรรลุผล ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทีว่ า่ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of
mankind” ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้น้อมนํามาเป็ นปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นายแพทย์ สมชาติ โตรักษา
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บทที่ 1
ปรัชญาการบริหาร
(PHILOSOPHY OF MANAGING)

หลักปรัชญา (Principle of Philosophy)
ปรัชญา
(Philosophy)
เป็ นคําทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ จากภาษากรีกโบราณของคําว่า
Φιλοσοφία ฟีโลโซเฟี ย ซึง่ แยกได้ เป็ นคําว่า φιλεῖν (ฟีเลน) ทีแ่ ปลว่า "love" ใน
ภาษาอังกฤษ และ σοφία (โซเฟี ย) ทีแ่ ปลว่า "wisdom" เมีอ่ นํามาผสมกันเป็ น Philosophy
จึงหมายถึง Love of wisdom คือ การแสวงหา“ปญั ญา”ด้วยความรักและความต้องการที่
มุง่ มันอย่
่ างแรงกล้าเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความรูท้ เ่ี ป็ นความจริงแท้แน่นอนของสิง่ ทีแ่ สวงหานัน้
พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็ นผูบ้ ญ
ั ญัตศิ พั ท์ “ปรัชญา” เพือ่
อธิบายคํา “Philosophy” ในภาษาอังกฤษ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต 2 คํา คือ ปฺร
ทีแ่ ปลว่าประเสริฐ กับ ชฺญา ทีแ่ ปลว่ารู้ นํามาผสมกัน แปลว่า ความรูอ้ นั ประเสริฐ คือ ความรู้
ทีเ่ หนือกว่าความรูท้ วไป
ั่
ตามพจนานุ กรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ
ปรัชญา ว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรูแ้ ละหลักแห่งความจริง ผูท้ ม่ี คี วามรอบรูใ้ นเรือ่ งหนึ่ง
เรือ่ งใด มักได้รบั การขนานนามว่า เป็ น “นักปราชญ์” ในเรือ่ งนัน้
คําว่า ปรัชญา นัน้ มีความหมายได้ 3 นัย คือ
นัยที่ 1. หมายถึง วิชาปรัชญา เป็ นการศึกษา (The Study) เกีย่ วกับปรัชญา ของสิง่
่
ชาการ เมือ่ มีการพูดถึง ปรัชญา
หนึ่งสิง่ ใด ซึง่ เป็ นนัย ทีใ่ ช้กนั ทัวไปในแวด-วงวิ
นัยที่ 2. หมายถึง ตัวปรัชญา (The Philosophy) เป็ นข้อค้นพบทีเ่ ป็ นความจริงของ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใด เป็ นนัย ทีแ่ วด-วงวิชาการ ต้องการรูเ้ มือ่ พูดถึงปรัชญาของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด โดย
ต้องการรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ น Reality ของสิง่ นัน้
นัยที่ 3. หมายถึง ข้อความหรือคําพูด ทีเ่ ป็ นหลักในการดําเนินชีวติ (Way of Life)
ของบุคคล หรือของกลุม่ คน หรือของชนเผ่า หรือของชาติหนึ่งชาติใด
ขอขยายความ ของ 3 นัย เพิม่ เติม ดังนี้
1. ปรัชญา ทีห่ มายถึง “วิชา” ทีว่ า่ ด้วยหลักแห่งความรูแ้ ละความจริง ของสิง่ หนึ่งสิง่
ใด โดยในการศึกษาเชิงปรัชญา (Philosophical study) ของสิง่ หนึ่งสิง่ ใดนัน้ แบ่ง
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องค์ประกอบของการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน หรือ 4 วิชาย่อย คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณ
วิทยา และ ตรรกวิทยา ของแต่ละปรัชญา ซึง่ เป็ นแนวคิดหลัก (Core Concept) ของปรัชญา
ตะวันตก (Western Philosophy) ดังนี้
1.1 อภิปรัชญา (Metaphysics) หรือ ปรัชญาบริสทุ ธิ ์ (Pure Philosophy) หรือ
ปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy)
เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความจริงแท้แน่นอน (The Reality) ของสิง่ หนึ่งสิง่
ใด ถือกันว่า เป็ นปฐมบทหรือจุดตัง้ ต้นของวิชาปรัชญา (First Philosophy) ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐาน
และช่วยรวมองค์ประกอบทัง้ 4 ของวิชาปรัชญา ให้เป็ นหนึ่งเดียว (Unity)
1.2 ญาณวิทยา (Epistemology) หรือ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge)
เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับวิธกี าร (Methodologies) ในการค้นหาความจริงแท้
แน่นอน และ การศึกษาเกีย่ วกับแหล่งความรูท้ จ่ี ะนําไปสูค่ วามจริงแท้แน่นอนทีเ่ ป็ นความรู้
ขัน้ สูงสุดของสิง่ นัน้ รวมทัง้ การศึกษาเกีย่ วกับการรูว้ า่ สิง่ ทีค่ น้ หาและค้นพบนัน้ ถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร และ เพียงใด
1.3 อัฆวิทยา หรือ คุณวิทยา (Axiology)
เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณค่า (Values) ต่างๆ ของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด จึงมีชอ่ื
เรียกทัวไปว่
่ า ทฤษฎีคุณค่า (Value Theory) แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1.3.1 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณค่าทางด้านคุณความ
ดี-ความชัว่ ของการประพฤติและการปฏิบตั ิ อย่างหนึ่งอย่างใด ในความจริงทีค่ น้ พบ ทีม่ ตี ่อ
มนุ ษย์ ต่อสังคม และ ต่อโลก ทัง้ ในทันที ในระยะสัน้ และ ในระยะยาว รวมทัง้ เกณฑ์
(Criterias) และ เครือ่ งมือ (Instruments) ทีใ่ ช้ในการตัดสินคุณค่าของการกระทําเหล่านัน้
จริยธรรม เป็ นความดีงามทางสังคมมนุษย์ ช่วยจําแนกแยกแยะว่าสิง่ ไหน
ถูกและสิง่ ไหนผิด ทําให้สามารถแยกสิง่ ถูกจากสิง่ ทีผ่ ดิ แยกความดีจากความเลว มีรากศัพท์
มาจากคํา 2 คํา คือ จริย กับ ธรรม เมือ่ แปลตามศัพท์ จริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิรยิ าที่
ควรประพฤติ ส่วนคําว่า ธรรม แปลว่า คุณความดี คําสังสอนในศาสนา
่
หลักปฏิบตั ใิ นทาง
ศาสนา ความจริง ความยุตธิ รรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ ซึง่ เมือ่ มารวมกัน เป็ น “จริยธรรม”
จึงแปลว่า
ความประพฤติทถ่ี กู ต้อง
เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นสังคม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมาย จริยธรรม ว่า ธรรมทีเ่ ป็ นข้อ
ประพฤติปฏิบตั ,ิ ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
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1.3.2 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณค่าทางด้าน
ศิลปะ (Art) คือ ความสวยงาม ทัง้ ความสวยงามตามเนื้อแท้คอื ตามธรรมชาติของสิง่ นัน้ และ
ความสวยงามตามการปรุงแต่ง การสรรค์สร้างขึน้ ของมนุษย์
ความสวยงาม คือ สถานภาพหรือลักษณะของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน และความชืน่ ชม ผ่านทางการเข้าใจ การรับรู้ และ อารมณ์ ของผูท้ ร่ี บั รูถ้ งึ ความ
สมดุล สัดส่วน และ แรงดึงดูด ของสิง่ นัน้ ซึง่ อาจจะเป็ นบุคคล สัตว์ สิง่ ของ สถานที่
เหตุการณ์ ดนตรี ชิน้ งานศิลปะ ภาพวาด ภาพถ่าย การจัดดอกไม้ การจัดสวน หรือ
ความคิด ฯลฯ สิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความสวยงาม คือ ความน่าเกลียดน่าชัง
สุนทรียศาสตร์ จึงเป็ นวิชาทีว่ า่ ด้วยความสวย ความงาม และความไพเราะ
ทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาทสัมผัสของมนุ ษย์ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ปิ ตยิ นิ ดี อิม่ เอมใจ พอใจ
และชืน่ ชมในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามากระทบ อาจจะเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติเอง หรือเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์
ผลิตคิดค้นขึน้ โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดสุนทรียในอารมณ์ของผูร้ บั รู้
สุนทรียภาพ เป็ นประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการได้สมั ผัสกับสิง่ ทีม่ คี วามสวย
ความงาม และความไพเราะ แล้วทําให้เกิดอารมณ์สนุ ทรีย์ คือ เกิดความปิ ตสิ ขุ เพลิดเพลิน
ประสบการณ์สนุ ทรียภาพมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง ซึง่ มีผลต่อการรับรูค้ ุณค่า
สุนทรียไ์ ด้มากทีส่ ดุ และประสบการณ์รอง ซึง่ เป็ นประสบการณ์สว่ นใหญ่ โดยเป็ นผลงานที่
มนุษย์สร้างขึน้ เนื่องจากไม่มโี อกาสได้ชมหรือสัมผัสของจริง
3. อัฆวิทยา หรือ คุณวิทยา (Axiology)
่
เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณค่า (Values) ต่างๆ ของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด จึงมีชอ่ื เรียกทัวไป
ว่า ทฤษฎีคณ
ุ ค่า (Value Theory) แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
3.1 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณค่าทางด้านคุณความดีความชัว่ ของการประพฤติและการปฏิบตั ิ อย่างหนึ่งอย่างใด ทีม่ ตี ่อมนุษย์ ต่อสังคม และ ต่อ
โลก ทัง้ ในทันที ในระยะสัน้ และ ในระยะยาว ในความจริงทีค่ น้ พบ รวมทัง้ เกณฑ์ (Criterias)
และเครือ่ งมือ (Instruments) ทีใ่ ช้ในการตัดสินการกระทําเหล่านัน้
จริยธรรม เป็ นความดีงามทางสังคมมนุ ษย์ ช่วยจําแนกแยกแยะว่าสิง่ ไหนถูกและ
สิง่ ไหนผิด ทําให้สามารถแยกสิง่ ถูกจากสิง่ ทีผ่ ดิ แยกความดีจากความเลว มีรากศัพท์มาจาก
คํา 2 คํา คือ จริย กับ ธรรม แปลตามศัพท์ จริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิรยิ าทีค่ วร
ประพฤติ คําว่า ธรรม แปลว่า คุณความดี คําสังสอนในศาสนา
่
หลักปฏิบตั ใิ นทางศาสนา
ความจริง ความยุตธิ รรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมือ่ มารวมกันเป็ นจริยธรรม จึงแปลว่า
สมชาติ โตรั ก ษา
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ความประพฤติทถ่ี กู ต้อง เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นสังคม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมาย จริยธรรม ว่า ธรรมทีเ่ ป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ
ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึง่ เป็ นความดีงามของกลุม่ คน
4. ตรรกวิทยา (Logics)
เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับระบบ กลไก และวิธกี าร (Systems, Mechanisms and
Methods) ในการใช้เหตุผลของมนุ ษย์ การโต้แย้ง (Critics) การบรรยาย (Descriptions) การ
อธิบาย (Explanations) การชีแ้ จง (Clarification) การแปลความ (Interpretatios) การตอบ
ข้อสงสัย (Making clear) การเพิม่ ความเข้าใจ (Elucidation) รวมทัง้ การตอบข้อซักถามและ
ข้อโต้แย้ง ของบุคคลทัง้ หลาย อย่างมีศลิ ปะ ชัดเจน ครอบคลุม และสมเหตุสมผล ในสภาวะ
ของมนุษย์ทวๆไป
ั่
ดังนัน้ ปรัชญาในความหมายของ “วิชา” ทีว่ า่ ด้วยหลักแห่งความรูแ้ ละความจริง ของสิง่
หนึ่งสิง่ ใด จึงเป็ นการศึกษาทีค่ รอบคลุมความรูแ้ ละความจริงในทุกศาสตร์และในทุกสาขา
ความรูข้ องมนุษย์ รวมทัง้ ความรูแ้ ละความจริงในชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ดว้ ย ผลจาก
การศึกษาของปรัชญาสามารถนําไปใช้อา้ งอิง (Reference) ได้
ผลการศึกษาของวิชาปรัชญา (Outcoming of Philosophy)
การศึกษาตามวิชาปรัชญาของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด จะได้ผลการศึกษาคือความรู้ (Knowledge)
จําแนกเป็ น 3 ลําดับขัน้ ตามหลักของทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1. ความรูข้ นั ้ ต้น (Initial Knowledge) ของสิง่ นัน้ แสดงออกมาตามหลักของ
TOK คือ การจํา (Remembering) การอธิบาย (Explanation) การแสดงความคิดรวบยอด
(Comprehension) และ การนําไปปรับใช้ (Application) ของแต่ละบุคคล หรือของกลุม่ บุคคล
ทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน
ขัน้ ที่ 2. ความรูข้ นั ้ สูง (Advanced Knowledge) ของสิง่ นัน้ แสดงออกมาด้วยการ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ การประเมินผล (Evaluation) ด้าน
คุณค่าและการนําไปใช้ประโยชน์
ขัน้ ที่ 3. ความรูข้ นั ้ สูงสุด (Ultimate Knowledge) เป็ นความรูค้ วามจริงแท้แน่นอน
(Reality) ของสิง่ นัน้ ทีเ่ รียกว่า ปญั ญา (Wisdom) เป็ นความรูอ้ นั ประเสริฐทีเ่ หนือกว่าความรู้
ทัวไป
่ เป็ นข้อสรุปของความรูท้ เ่ี หนือกว่าทฤษฎี (Theory) คือ เป็ นกฏ (Law) ทีเ่ ป็ นความจริง
แท้แน่นอน (Reality) ของสิง่ นัน้
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2. ปรัชญา ทีห่ มายถึง ตัวปรัชญา (The Philosophy) เป็ น “ความจริง” ของสิง่ หนึ่งสิง่
ใด ทีเ่ ป็ นความจริงแท้แน่นอน จําแนกเป็ น 3 ระดับ คือ
2.1 ความมีอยูจ่ ริง (Being) ของสิง่ นัน้ ทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ เป็ นความจริงทัวไป
่ ของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
2.2 ความเป็ นจริง (Fact) ของสิง่ นัน้ ทีไ่ ด้ผา่ นการพิสจู น์ทราบ ทีม่ ากกว่าการ
รับรูด้ ว้ ยประสาทสัมผัสทัวไปของมนุ
่
ษย์ เช่น การวิเคราะห์ให้ทราบลักษณะ องค์ประกอบ
และ ความเป็ นมาเป็ นไป ของสิง่ นัน้ เป็ นต้น โดยมีหลักฐานยืนยันความจริงนัน้ ทีเ่ ชือ่ ถือได้
2.3 ความจริงแท้แน่นอน (Reality) ของสิง่ นัน้ ซึง่ จะไม่เปลีย่ นแปลง อาทิเช่น สิง่
ทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว ภาวะนิพพานทีเ่ ป็ นความดับของทุกข์ เป็ นต้น
3. ปรัชญา ทีห่ มายถึง สิง่ ทีเ่ ป็ นหลักในการดําเนินชีวติ (Core Value) ของมนุ ษย์
กลุม่ หนึ่งกลุ่มใด ทีม่ นุษย์กลุม่ นัน้ ยึดถือว่าเป็ นความจริงแท้ของกลุม่ ตน อาทิเช่น ปรัชญาจีน
(Chinease Philosophy) ปรัชญากรีกโบราณ (Ancient Greek Philosophy) ปรัชญาอินคา
(Inca Philosophy) ปรัชญาชนพืน้ เมืองออสเตรเลีย (Aborigin Philosophy) ปรัชญาฝรังเศษ
่
(French Philosophy) ปรัชญาเยอรมัน (German Philosophy) ปรัชญารัสเซีย (Russian
Philosophy) ปรัชญาญีป่ นุ่ (Japanese Philosophy) ปรัชญาไทย (Thai Philosophy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ฯลฯ เป็ นต้น
ความสําคัญของวิชาปรัชญา
สรุปได้ 5 ประการ คือ
1. วิชาปรัชญา เป็ น “ศาสตร์แห่งศาสตร์ทงั ้ หลาย” หลักการ วิธกี าร และ ผลลัพธ์
ของปรัชญา จึงเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ของศาสตร์ทงั ้ หลาย ทัง้ ศาสตร์ในอดีต ในปจั จุบนั และ
ในอนาคต
2. วิชาปรัชญา เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมและสนับสนุ นให้อุปนิสยั ทีด่ ขี องมนุ ษย์ คือ
อุปนิสยั แห่งความเป็ นนักปรัชญาทีแ่ สดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความสงสัยใคร่รทู้ ม่ี นุษย์
มีต่อสรรพสิง่ ในจักรวาล มนุษย์ชอบตัง้ คําถามเกีย่ วกับกับโลกและชีวติ ตลอดจนสรรพสิง่ ที่
พบเห็นอยูร่ อบๆตัวมาตัง้ แต่เยาว์วยั
เด็กๆโดยทัวไปมั
่ กจะตัง้ คําถามต่อพ่อแม่หรือผูด้ แู ล
เกีย่ วกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยูต่ ลอดเวลา วิชาปรัชญาจีงช่วยนํามนุษย์ไปสูก่ ารรูค้ วามจริงของสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดอยูเ่ สมอ ซีง่ เป็ นรากฐานสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนาสิง่ เหล่านัน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตรงจุด มันคง
่ มีประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ
สมชาติ โตรั ก ษา
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3. องค์ประกอบของวิชาปรัชญา 9 กิจกรรมหลักนัน้ เป็ นกระบวนการเรียนรูข้ อง
มนุษย์ ช่วยให้มนุ ษย์สามารถรูค้ วามเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆ นําไปสูก่ ารปรับตัวให้เข้ากับสิง่
เหล่านัน้ ได้ และสามารถนําความรูน้ นั ้ มาพัฒนา ต่อยอด และ ขยายผล ต่อมาอย่างต่อเนื่อง
สิง่ เหล่านี้ ทําให้มนุ ษย์อยูร่ อดมาจนถึงปจั จุบนั สามารถคิดค้นและพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ให้เกิดมี
ขึน้ ตลอดเวลา นําความเจริญก้าวหน้ามาสูม่ วลหมูม่ นุ ษยชาติทงั ้ ปวง
4. ผลผลิตของวิชาปรัชญานัน้ เป็ นความจริงทีแ่ ท้และแน่นอนตามกําลังความคิดของ
มนุษย์ซง่ึ เกิดขึน้ จากอิทธิพลของธรรมชาติและสังคมมนุษย์ เพราะเหตุทม่ี นุ ษย์ถกู แวดล้อม
อยูด่ ว้ ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ทางสังคม ประสบการณ์ในชีวติ และความ
เป็ นไปของสังคม จึงมีอทิ ธิพลต่อความคิดของนักปรัชญา ผลผลิตของวิชาปรัชญาในแต่ละยุค
สมัยจึงแสดงถึงความคิดและประสบการณ์ทม่ี นุษย์ในยุคนัน้ มีต่อโลก ชีวติ และ สังคม
5. วิชาปรัชญา ช่วยนําความคิด ความใฝฝ่ นั และจินตนาการ ของมนุษย์ไปก่อเกิด
เป็ นปญั ญาทีม่ คี ุณค่า ทัง้ ต่อตัวมนุษย์เอง ต่อสังคม และต่อโลก ตลอดไป
นักปรัชญาชัน้ นําของโลก ได้ให้ทศั นะต่อความหมายและความสําคัญของ Philosophy
ไว้อย่างหลากหลาย น่ าสนใจ และเป็ นทีย่ อมรับกัน อาทิเช่น เพลโต (Plato) ให้ทศั นะว่า
“ปรัชญา มุง่ ทีจ่ ะเข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็ นนิรนั ดร์และแก่นแท้ของสรรพสิง่ ”; อริสโตเติล (Aristotle) ว่า
“ปรัชญา เป็ นศาสตร์ทค่ี น้ คว้าหาความจริงของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นตัวเอง”; ค้านท์ (Immanuel Kant)
ว่า “ปรัชญา คือ ศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยความรูแ้ ละการสืบค้นหาความรู”้ ; สเปนเซอร์ (Herbert
Spencer) ว่า “ปรัชญาเป็ นการรวบรวมความรูท้ ส่ี มบูรณ์”; วุน้ ต์ (Willhelm Wudndt) ว่า
“ปรัชญาเป็นการรวบรวมความรูจ้ ากวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ; กองต์ (Auguste Come) ว่า
“ปรัชญาเป็นศาสตร์ตน้ ตอของศาสตร์ทงั ้ ปวง” ฯลฯ
นักปรัชญาเหล่านี้ ได้ให้ความหมายของปรัชญาไว้อย่างสอดคล้องกัน คือ 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.
สรุปได้วา่ ปรัชญา เป็นกลุม่ กิจกรรมของมนุษย์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสวงหาความรูแ้ ละ
ความจริงทัง้ หลายของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด อย่างมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ ทีเ่ ปี่ยมล้นด้วยความรัก และ ความ
ปรารถนาดี ต่อทุกสรรพสิง่ เป็ นความต้องการจากหัวใจของผูแ้ สวงหา เพือ่ นําไปสูค่ วามรูท้ ่ี
แท้จริงทีเ่ รียกว่า “ปญั ญา” ของสิง่ นัน้
สมชาติ โตร ก
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มนุษย์ (Human being) ทุกคน ทุกเผ่าพันธุ์ ย่อมมีปรัชญาของตนเอง ทีส่ งสมและพอก
ั่
พูนพัฒนาขึน้ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของตนและเผ่าพันธุ์ ปรัชญานัน้ เกิด
จากความสงสัยและใคร่ทจ่ี ะเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆทีอ่ ยูร่ อบๆตัว เพือ่ นําไปแก้ปญั หาในการดํารงชีวติ
ของตนในสังคมมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัย ข้อสรุปของปรัชญานัน้ บางอย่างยังคงเป็ นความ
จริงทีย่ อมรับกันตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย แต่บางอย่างเป็ นความจริงทีย่ อมรับกันเฉพาะยุค
สมัยเท่านัน้ เมือ่ ผ่านไปอีกยุคสมัยหนึ่งก็มนี กั ปรัชญาคนใหม่คดิ ทฤษฎีของตนขึน้ มาหักล้าง
ปรัชญานัน้ ก็จะเสือ่ มความนิยมไป ประกอบกับปรัชญาบางอย่างยังไม่ได้ขอ้ สรุปทีแ่ น่นอน จึง
ยังจะต้องแสวงหาความจริงทีแ่ ท้และแน่นอนยิง่ ๆขึน้ ต่อไป
ปรัชญาการบริหาร (Philosophy of Managing)
จากการศึกษาเกีย่ วกับการบริหารมานานกว่า 30 ปี ขอสรุป ตัว “ปรัชญาการบริหาร”
ว่า เป็ น กระบวนการ ทีท่ าํ ให้ “งาน” สําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสูงยิง่ ๆขึน้

ความหมายของการบริหาร (Definition of Managing)
จากปรัชญาการบริหาร ทีว่ า่ เป็ น “กระบวนการ (Process)” คือ กลุม่ กิจกรรมทีม่ าร้อย
เรียงกันในการดําเนินงาน (Working) อย่างเป็ นระเบียบทีแ่ น่นอน กระชับ ชัดเจน ด้วย
แนวคิดเชิงระบบ (Systematic) ทีท่ าํ ให้ “งาน (Work)” ทีท่ าํ สําเร็จ (Success) อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด และสูงยิง่ ๆขึน้ (Better) ในการนี้ มีคาํ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํา
ให้ “งาน” สําเร็จ อยู่ 3 คํา คือ การทํางาน การจัดการ และ การบริหาร
1. การทํางาน (Working) เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีถ่ กู นํามาร้อยเรียงกัน ในการดําเนินงาน
ของผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ หลาย (Worker) ทีท่ าํ ให้ งานทีผ่ นู้ นั ้ ทํา “สําเร็จ” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ขณะทีท่ าํ นัน้ และ สูงกว่าเดิม ทีเ่ คยทําไว้แล้ว
2. การจัดการ (Managing) เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีม่ าถูกนําร้อยเรียงกันในการดําเนินงาน
ของผูท้ เ่ี ป็ นหัวหน้า (Head/Chief) ของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ ทีท่ าํ ให้ “งาน”ทีก่ ลุม่ ผูป้ ฏิบตั นิ นั ้ ทํา
“สําเร็จ” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะทีท่ าํ นัน้ และ สูงกว่าทีไ่ ด้เคยทําไว้ในอดีต
3. การบริหาร (Administrating) เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีถ่ กู นํามาร้อยเรียงกันในการ
ดําเนินงาน ของผูท้ เ่ี ป็ นหัวหน้าสูงสุด (Administrator/Chief Executive Officer: CEO) ของ
องค์การทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ งั ้ หลาย รวมทัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นหัวหน้ากลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ ปฏิบตั งิ านอยู่ นัน้ “สําเร็จ”
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนัน้ และ สูงกว่าทีเ่ คยทําไว้

สมชาติ โตรั ก ษา

9

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

เพือ่ ให้ “การบริหาร” เป็ นคําทีม่ คี วามเป็ นสากล (Universality) จึงขอให้ความหมาย
ของการบริหาร ว่า เป็น กระบวนการ ทีท่ าํ ให้ “งาน” หนึ่งงานใด สําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสูงยิง่ ๆขึน้ โดยไม่ตอ้ งคํานึงว่า ผูท้ าํ งานนัน้ จะเป็ นใคร มีตาํ แหน่งอะใร ระดับใด
และ ขอใช้คาํ ภาษาอังกฤษว่า Managing เพือ่ เป็ นความหมายสากลของการบริหาร ว่า
“Managing is a process of working to achieve the highest success of a work
efficiently and the better” ผูเ้ ขียนขอใช้ Managing แทน Management เนื่องจากการมี
“ing” ต่อท้ายคํากริยา (Verb) ใด หมายถึง การกระทํา ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Dynamic) ไม่อยูน่ ิ่ง ซึง่ เป็ นความจริง (Reality) ของสรรพสิง่

องค์ประกอบของการบริหาร (Composition of Managing)
จากความหมายของการบริหาร สามารถแบ่งองค์ประกอบ ได้เป็ น 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. สิ่งที่จะบริหาร
การบริหาร มุง่ ที่ “งาน” เป็ นหลัก ดังนัน้ เมือ่ จะบริหารอะไร ต้องระบุให้ชดั เจนว่า สิง่ ที่
จะบริหารนัน้ เป็ น “งานอะไร” มีลกั ษณะของงานและงานย่อย อะไรบ้าง เช่น
1. การบริหารคน หมายถึง การทําให้ “งาน” ทัง้ หลาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําให้
คนทํางานอย่างทุม่ เท ทําอย่างสุดความสามารถ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามศักยภาพทีค่ นคน
นัน้ หรือคนเหล่านัน้ มีอยู่ ให้ “สําเร็จ” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ ได้แก่
“งาน” ดังต่อไปนี้
1.1 งานวางแผนกําลังคน
1.2 งานจัดหาคน
1.3 งานปฐมนิเทศคนก่อนเข้าทํางาน
1.4 งานฝึกอบรมคนก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
1.5 งานทดลองงาน
1.6 งานใช้คน
1.7 งานจูงใจคน
1.8 งานควบคุมคน
1.9 งานพัฒนาคน
1.10 งานประเมินผลการดําเนินงานของคน
1.11 งานจําหน่ายคน
1.12 งานแก้ปญั หาเกีย่ วกับ “คน”
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2. การบริหารเงิน หมายถึง การทําให้ “งานทัง้ หลาย” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําให้เงิน เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ตามศักยภาพทีเ่ งินนัน้ หรือเงินเหล่านัน้ มีอยู่ สําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ ได้แก่ “งาน” ดังต่อไปนี้
2.1 งานกําหนดความต้องการเงิน
2.2 งานจัดหาเงิน
2.3 งานรับเงิน
2.4 งานเก็บรักษาเงิน
2.5 งานจ่ายเงิน
2.6 งานควบคุมเงิน
2.7 งานนําเงินไปก่อให้เกิดประโยชน์
2.8 งานจําหน่ายเงิน
2.9 งานแก้ปญั หาเกีย่ วกับ “เงิน”
3. การบริหารของ หมายถึง การทําให้ “งาน” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําให้ ของ หรือ
สิง่ ของ ทัง้ หลายของเรา เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามศักยภาพทีส่ งิ่ ของนัน้ หรือสิง่ ของเหล่านัน้
มีอยู่ “สําเร็จ” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ ได้แก่ “งาน” ดังต่อไปนี้
3.1 งานกําหนดความต้องการสิง่ ของ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง)
3.2 งานจัดหาสิง่ ของ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง)
3.3 งานใช้สงิ่ ของ
3.4 งานบํารุงรักษา และ ซ่อมบํารุง สิง่ ของ
3.5 งานพัฒนาสิง่ ของ
3.6 งานเก็บรักษา และ ควบคุม สิง่ ของ
3.7 งานจําหน่ายสิง่ ของ
3.8 งานแก้ปญั หาเกีย่ วกับ “สิง่ ของ”
4. การบริหารเวลา หมายถึง การทําให้ “งาน” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําให้ เวลา เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ตามศักยภาพทีเ่ วลานัน้ หรือเวลาเหล่านัน้ มีอยู่ สําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ ได้แก่ “งาน” ดังต่อไปนี้
4.1 งานจัดหาเวลา
4.2 งานใช้เวลา
4.3 งานบํารุงรักษาเวลา
สมชาติ โตรั ก ษา
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4.4 งานควบคุมเวลา
4.5 งานพัฒนาเวลา และ งานพัฒนาการใช้เวลา
4.6 งานจําหน่ายเวลา
4.7 งานแก้ปญั หาเกีย่ วกับ “เวลา”
ส่วนที่ 2. เป้ าหมายของการบริหาร
เป้าหมาย (Goal) คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการจะได้รบั การบริหาร มุง่ ทีจ่ ะทําให้ “สิง่ ทีจ่ ะให้
บริหาร” นัน้ เกิด “ผลสําเร็จ” สูงสุด ตามศักยภาพทีส่ งิ่ นัน้ และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีอยูแ่ ละสามารถ
ก่อให้เกิดได้ เช่น การบริหารคน ก็มงุ่ ทีจ่ ะทําให้ “คน” มี ผลงานสูงทีส่ ดุ เท่าทีค่ นนัน้ หรือคน
เหล่านัน้ หรือทีมงานนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะกระทําได้ ตามทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยู;่ การ
บริหารเงิน ก็มงุ่ ทีจ่ ะทําให้ “เงิน” ก่อให้เกิดผลสูงสุด เท่าทีเ่ งินนัน้ ๆ สามารถก่อให้เกิดได้
เป็ นต้น
ส่วนที่ 3. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร (Resources) ทีใ่ ช้ในการบริหาร ได้แก่ 5Ms คือ คน (Man) เงิน (Money)
ของ (Material) เทคนิค/วิธกี าร/ความรู้ (Method/Technology) และ เวลา (Minute) การ
บริหาร มุง่ ทีจ่ ะทําให้ “งาน” เกิด “ผลสําเร็จ” สูงสุด คือ ได้ผลงานตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้หรือตัง้ ใจไว้ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4. กิจกรรมของการบริหาร
การบริหาร เป็ น กระบวนการ จึงประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ของการดําเนินงาน
ทีจ่ ะทําให้ “งาน” สําเร็จ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จะถูกนํามาร้อยเรียงกันอย่างเป็ นระเบียบ ด้วย
แนวคิดเชิงระบบ (Systematic) ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามเวลาทีก่ าํ หนด
ส่วนที่ 5. ผลการดําเนินงาน
การบริหาร มุง่ ทีจ่ ะให้ได้ “ผลการดําเนินงาน (Outcomes)” ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเวลาทีก่ าํ หนด ก่อให้เกิดผลการ
ดําเนินงานทีด่ ี ทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง และ ยังยื
่ น ทัง้ ผลการดําเนินงานที่
ได้ทนั ทีทท่ี าํ (Immediate Outcomes หรือ Outputs); ผลการดําเนินงานทีไ่ ด้ตามมาหลังทํา
แล้ว (Intermediate Outcomes หรือ Effects); และ ผลการดําเนินงานทีไ่ ด้ตามมาในระยะ
ยาว (Late Outcomes หรือ Impacts) โดยมุง่ ให้ได้ผลงานมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ ด้วย
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และทรัพยากรทีใ่ ช้ไป อย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ คือ ให้ได้ผลการ
สมชาติ โตร ก
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ดําเนินงานมากทีส่ ดุ โดยใช้ทรัพยากรทีน่ ้อยทีส่ ดุ และน้อยกว่าผลการดําเนินงานทีไ่ ด้รบั จึง
จะเรียกได้วา่ มีประสิทธิภาพ ตามสูตร
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน =

ผลการดําเนินงานทีไ่ ด้รบั
ทรัพยากรทีใ่ ช้ไปในการดําเนินงาน

ส่วนที่ 6. การพัฒนา
การบริหารมุง่ ทีจ่ ะทําให้ผลการดําเนินงาน
“ดียงิ่ ๆขึน้ ”
คือ
เกิดการพัฒนา
(Development/Improvement) อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา นักบริหารจะถือปรัชญาทีว่ า่
“There is always a better way and, the best way never achieved” คือ จะมี “สิง่ ทีด่ กี ว่า”
อยูเ่ สมอ ในอนาคต
ความเป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการบริหาร
การบริหาร เป็ นทัง้ ศาสตร์ และ ศิลป์ (Science & Art) กล่าวคือ เป็ นศาสตร์ เนื่องจากมี
หลักวิชาการด้านการบริหาร (Management Science) ทีร่ ะบุไว้อย่างแน่นอน ชัดเจน
สามารถพิสจู น์ให้เห็นจริงได้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา ทัง้ ปริญญาตรี
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงทัวโลก
่
และ เป็ นศิลป์ เนื่องจากการ
ทีจ่ ะนําไปใช้ให้เกิดผลดีนนั ้ จําเป็ นต้องอาศัยการฝึกฝน การทดลองใช้ และ การพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการทําซํ้าแล้วซํ้าอีก ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชีย่ วชาญชํานาญ
สามารถใช้งานได้ทนั ทีในแต่ละสภาวการณ์อย่างเหมาะสม สง่างาม เป็ นทีช่ น่ื ชมต่อผูพ้ บเห็น
และ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ความแตกต่าง ระหว่าง การบริหาร กับ การทํางานทัวไป
่
การบริหาร เป็ นการทํางานทีเ่ น้นให้ผลการดําเนินงาน มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ที่
สามารถจะทําได้ในขณะนัน้ และ ดีกว่าเดิม จึงเป็ นการทํางานทีต่ อ้ งใช้สติปญั ญาพิจารณา
วิเคราะห์และตัดสินใจ อย่างระมัดระวัง ตลอดเวลา จึงเป็ นการทํางานทีม่ คี ุณภาพสูงกว่าการ
ทํางานทัวไป
่

สมชาติ โตรั ก ษา
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ปัจจัยที่มีผล (Factors Affecting) ต่อการบริหาร
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการบริหาร คือ สิง่ ทีท่ าํ ให้การบริหาร “เปลีย่ นแปลง” จําแนกเป็ น ปจั จัย
เชิงบวก เป็นสิง่ ทีท่ าํ ให้การบริหาร เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และ ปจั จัยเชิงลบ เป็ น
สิง่ ทีท่ าํ ให้การบริหารเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีแ่ ย่ลง แบ่งเป็ น 12 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มปัจจัยด้านองค์ประกอบของการบริหาร ทัง้ 6 ส่วน ตามทีไ่ ด้กล่าวมา คือ สิง่
ทีจ่ ะบริหาร เป้าหมายของการบริหาร ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหาร กิจกรรมของการบริหาร
ผลการดําเนินงาน และ การพัฒนา โดยแต่ละส่วน จะพิจารณาใน 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านธรรมชาติของปจั จัย
1.2 ด้านองค์ประกอบของปจั จัย
1.3 ด้านปจั จัยทีม่ ผี ล ทัง้ เชิงบวก และ เชิงลบ
1.4 ด้านอิทธิพลของปจั จัยต่อสิง่ ต่างๆ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ทัง้ ต่อตัวปจั จัยเองและ
ต่อสิง่ ทีม่ ผี ลต่อตัวปจั จัย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2. กลุ่มปัจจัยภายนอกองค์การที่รบั ผิดชอบและดําเนินการบริหาร
(External
Factors)
2.1 ด้านการเมือง (Politics)
2.2 ด้านนโยบายรัฐบาล (Government Policy)
2.3 ด้านนโยบายของกระทรวง/กรม/จังหวัด ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานและองค์การ
2.4 ด้านเศรษฐกิจ (Economics)
2.5 ด้านสังคม (Social)
2.6 ด้านความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
2.7 ด้านกฎหมาย (Legal)
2.8 ด้านนิเวศน์วทิ ยา (Ecology)
2.9 ด้านวงการของเรือ่ งทีด่ าํ เนินการบริหาร/คูแ่ ข่ง (Industry/Competitors)
2.10 ด้านอื่นๆ (Others)
(Internal
3. กลุ่มปัจจัยภายในองค์การที่รบั ผิดชอบและดําเนินการบริหาร
Factors)
3.1 ด้านทีต่ งั ้ ของหน่วยงาน (Location)
3.2 ด้านโครงสร้าง (Structures) ทัง้ โครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้างทางการ
บริหารองค์การ (Organization Structure)
สมชาติ โตร ก
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3.3 ด้านสไตล์การบริหารองค์การของผูบ้ ริหาร (Style)
3.4 ด้านบุคคลากร (Staffs)
3.5 ด้านการเงิน (Finance)
3.6 ด้านพัสดุ (Commodity)
3.7 ด้านระบบงาน (Systems)
3.8 ด้านวัฒนธรรมองค์การ (Share value)
3.9 ด้านชือ่ เสียงของหน่วยงาน (Skills)
3.10 ด้านบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงาน (Mandate mission)
3.11 ด้านระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน (Rule & Regulation)
3.12 ด้านกลยุทธ์ (Strategies) ขององค์การ
3.13 ด้านอื่นๆ (Others)
4. กลุ่มปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงานผูด้ าํ เนินการบริหาร
4.1 ลักษณะทางประชากรทัวไป
่ (General characteristics) ของผูบ้ ริหาร
4.2 ความรู้ (Knowledge)
4.3 ความเชือ่ (Believe)
4.4 ประสบการณ์ (Experiences)
4.5 ลักษณะความเป็ นผูน้ ํา (Leadership)
4.6 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
4.7 ความคิดเชิงบวก (Positive thinking)
4.8 ลักษณะครอบครัว (Family)
4.9 สไตล์การใช้ชวี ติ (Live style)
4.10 สไตล์การบริหาร (Management style)
5. กลุ่มปัจจัยด้านทีมงานของผูด้ าํ เนินการบริหาร
5.1 ลักษณะส่วนบุคคลของทีมงาน (Personal characteristics) แต่ละคน
5.2 ลักษณะผูน้ ําทีมงาน (Group Leadership)
5.3 สไตล์การทํางาน (Group working style)
5.4 ส่วนประสมของทีมงาน (Team mixed)
5.5 บทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจของทีมงาน (Mandate tasks & duties)
6. กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ดาํ เนินการบริหาร
สมชาติ โตรั ก ษา
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6.1 สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง
ฝุน่ ละออง เหตุราํ คาญ ฯลฯ
6.2 สิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) ได้แก่ สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง ทัง้ ที่
มองเห็น และทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่า
6.3 สิง่ แวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) ได้แก่ สารเคมีทงั ้ ปวง ทัง้ ใน
สถานะทีเ่ ป็ นของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส
6.4 สิง่ แวดล้อมทางสังคม (Social Environment) ได้แก่ สิง่ ทีแ่ สดงหรือเกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมทัง้ ปวงของมนุ ษย์ทม่ี ปี ฏิสมั พันธ์ต่อกัน ทัง้ ภายใน และ ภายนอก หน่วยงาน
ั นธรรมและความเชื่อ
7. กลุ่มปัจจัยด้านขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒ
7.1 ของผูร้ บั บริการ (Customers)
7.2 ของครอบครัวผูร้ บั บริการ (Customer’s family)
7.3 ของชุมชนทีผ่ รู้ บั บริการและครอบครัวอาศัยอยู่ (Customer’s community)
7.4 ของผูใ้ ห้บริการ (Providers)
7.5 ของหน่วยงานผูใ้ ห้บริการ (Provider’s unit/section)
7.6 ขององค์การผูใ้ ห้บริการ (Provider’s Organization)
7.7 ของชุมชน ทีห่ น่วยงาน/องค์การ ผูใ้ ห้บริการ ตัง้ อยู่ (Provider’s community)
8. กลุ่มปัจจัยด้านองค์การผูด้ าํ เนินการบริหาร
8.1 ลักษณะองค์การ
8.2 ประเภทองค์การ
8.3 วิสยั ทัศน์องค์การ
8.4 พันธกิจองค์การ
8.5 ปจั จัยภายในองค์การ ตามทีก่ ล่าวมาในกลุม่ ที่ 3
8.6 ผลการดําเนินขององค์การ
8.7 ปญั หาขององค์การ
9. กลุ่มปัจจัยด้านพืน้ ที่ ที่ดาํ เนินการบริหาร
9.1 ลักษณะพืน้ ที่
9.2 ประเภทพืน้ ที่
9.3 ทรัพยากรของพืน้ ที่
9.4 ลักษณะของผูน้ ําในพืน้ ที่
สมชาติ โตร ก
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9.5 ลักษณะของประชาชน และ ชุมชน ในพืน้ ที่
9.6 ปญั หาของพืน้ ที่
9.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ําในพืน้ ที่ กับผูด้ าํ เนินการบริหาร
9.8 ทัศนคติของประชาชนในพืน้ ที่ กับผูด้ าํ เนินการบริหาร
10. กลุ่มปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องในขณะดําเนินการบริหาร
10.1 พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการ (Providers)
10.2 พฤติกรรมของผูร้ บั บริการ (Customers)
10.3 พฤติกรรมของครอบครัว/ญาติ ของผูร้ บั บริการ (Customer’s family/relative)
10.4 พฤติกรรมของผูบ้ ริหาร (Managers)
11. กลุ่มปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานบริหารอย่างเป็ นระบบ
11.1 ด้านทรัพยากร (Resources) ทีม่ อี ยู่ และ ทีใ่ ช้ไป (Inputs)
11.2 ด้านกระบวนการ (Processes) ทีท่ าํ ในแต่ละครัง้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
11.3 ด้านผลลัพธ์ (Outputs) ตัง้ แต่เริม่ ต้นดําเนินการ
11.4 ด้านผลสะท้อนย้อนกลับ (Feedbacks) ตัง้ แต่เริม่ ต้นดําเนินการ
12. กลุ่มปัจจัยที่ขดั ขวางและต่อต้านการดําเนินงานบริหาร
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทัง้ ทีเ่ จตนาและไม่ได้เจตนา

อิทธิพล (Effect) ของการบริหาร
จากความหมายของการบริหารทีว่ า่ “เป็ นกระบวนการทีท่ าํ ให้งานหนึ่งงานใด สําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ สูงยิง่ ๆขึน้ ” ทําให้การบริหารมีอทิ ธิพลต่อการดําเนินชีวติ ของ
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง ตลอดเวลา ตัง้ แต่เกิดจนสิน้ ชีวติ ทัง้ อิทธิพลเชิงบวกทีท่ าํ ให้ดขี น้ึ มากขึน้
เจริญขึน้ และ อิทธิพลเชิงลบทีท่ าํ ให้น้อยลง แย่ลง เสือ่ มลง ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ในการ
ดําเนินงานของงานหนึ่งงานใด สรุปได้เป็ น 8 ด้าน คือ
1. อิทธิพลต่อผูร้ บั บริการ
2. อิทธิพลต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. อิทธิพลต่องาน
4. อิทธิพลต่อหน่วยงาน
5. อิทธิพลต่อองค์การผูป้ ฏิบตั งิ าน และ องค์การทีเ่ กีย่ วข้อง
6. อิทธิพลต่อชุมชน
สมชาติ โตรั ก ษา
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7. อิทธิพลต่อประเทศชาติ
8. อิทธิพลต่อโลก

ความสําคัญของการบริหาร
การบริหาร มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของทุกงาน ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและสูง
ยิง่ ๆขึน้ จึงมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์และสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง ตลอดเวลา ตัง้ แต่
เกิดจนสิน้ ชีวติ สรุปได้เป็ น 8 ประการ ดังนี้
1. การบริหาร เป็ นสิง่ จําเป็ นในทุกๆหน่วยงาน ทุกองค์การ ทุกงาน และ ทุกกิจกรรม
ไม่วา่ จะเป็ นงานส่วนตัว งานส่วนรวม ทัง้ ในภาครัฐบาล ภาคเอกชน NGO หรือ รัฐวิสาหกิจ
เช่น การบริหารตัวเอง การบริหารงานในบ้าน การบริหารการศึกษาเล่าเรียน (ทุกเรือ่ ง ทุก
วิชา ทุกชัน้ ทุกระดับ) การบริหารทีมงาน การบริหารทีมฟุตบอล การบริหารบริษทั การ
บริหารโรงพยาบาล การบริหารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการบริหารประเทศชาติ ฯลฯ
2. การบริหาร ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงาน
และองค์การ อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) และ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด
2.1 เป้าหมาย คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการจะได้รบั ดังนัน้ เป้าหมายของงาน หน่วยงาน และ
องค์การ คือ ได้ผลของการดําเนินงาน “ดี” จําแนกเป็ น
2.1.1 ได้ปริมาณงานดี เช่น ได้ผลงานมาก ได้เงินมาก ฯลฯ
2.1.2 ได้คุณภาพงานดี คือ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทนทาน ไม่เสียง่าย ฯลฯ
2.1.3 เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหาร และ
ประชาชนทัวไป
่
2.1.4 ใช้เวลา ทรัพยากร และ แรงงาน น้อย
2.1.5 มีประสิทธิภาพสูง คือ ใช้ทรัพยากรน้อย แต่ได้ผลมาก ได้กาํ ไรมาก
2.1.6 มีความคุม้ ค่ามาก คือ ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก เมือ่ เทียบกับการ
ลงทุนในทางเลือกอื่นๆ
2.2 วัตถุประสงค์ (Objective) คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการจะทํา ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงาน
คือ “ต้องการทํางาน” โดยระบุวา่ ต้องการทํางานอะไรและทําเท่าไร (What) ทําทีไ่ หน
(Where) ทําเมือ่ ไร (When) ทํากับใคร (Who) ทําไมต้องทํา (Why) และ ทําอย่างไร (How)
3. การบริหาร ช่วยให้ “เกิดและรักษาสมดุล” ระหว่าง ความต้องการ วัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมต่างๆ ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องค์การ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Stake-holder) เช่น
สมชาติ โตร ก
ั ษา
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เจ้าของกิจการ เจ้าของงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูม้ าใช้บริการ ชุมชน สังคม สหภาพแรงงาน
องค์กรวิชาชีพ องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงรัฐบาลด้วย
4. การบริหาร ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงาน หน่วยงาน และ องค์การ
5. การบริหารมีความสําคัญทางวิชาการ เนื่องจากเป็ นวิชาชีพ (Profession) มีหลักสูตร
การเรียนการสอนทัง้ ระดับตํ่ากว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และ ระดับหลังปริญญา
มีการฝึกอบรมทีห่ ลากหลายและเป็ นทีน่ ิยมกัน อย่างกว้างขวางทัวโลก
่
มีองค์กรวิชาชีพมา
ดูแล และ มีการกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจน
6. การบริหาร มีความสําคัญต่อสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย “ทุกชีวติ ” ให้สามารถมีชวี ติ รอด และ
เป็ นพืน้ ฐานของการต่อสูเ้ พือ่ การอยูร่ อด
ดํารงอยู่
ไม่สญ
ู พันธุห์ รือสูญสิน้ ไปจากโลก
(Struggle for survival) ของสิง่ มีชวี ติ
7. การบริหาร มีความสําคัญมนุษย์ทุกคน ให้สามารถมีชวี ติ รอด ดํารงอยู่ และ มีความ
เจริญก้าวหน้า ทัง้ ด้านชีวติ ส่วนตัว ชีวติ ครอบครัว สังคม และ หน้าทีก่ ารงาน
8. การบริหาร มีความสําคัญและเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับประเทศชาติ ช่วยในการเพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้สามารถยืนหยัดอยูใ่ นเวทีโลกได้อย่างมันคง
่
ช่วยนําพา
ประเทศสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองอย่างมีศกั ดิ ์ศรี

วิวฒ
ั นาการของการบริหาร
การบริหาร มีววิ ฒ
ั นาการมาตัง้ แต่มสี งิ่ มีชวี ติ ทัง้ มนุ ษย์และสัตว์เกิดขึน้ ในโลก เนื่องจาก
ต้องมีการแข่งขัน การต่อสูเ้ พือ่ การอยูร่ อด (Struggle for survival) ก่อให้เกิดการรวมกลุม่ กัน
เป็ นหมูเ่ หล่า การรวมกันจัดตัง้ เป็ นเมือง เป็ นประเทศต่างๆ ฯลฯ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่
ต้องมีการบริหารร่วมด้วยเสมอ และได้มวี วิ ฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา
วิวฒ
ั นาการของการบริหารในมวลหมูม่ นุษย์ แบ่งออกได้เป็ น 5 ยุค คือ
1. ยุคโบราณ (Primitive Era) นับตัง้ แต่มมี นุษย์เกิดขึน้ ในโลก มีการบริหารตาม
วิถที างของธรรมชาติ จากการเรียนรู้ จากการสังเกต จากการทดลองทํา และถ่ายทอดต่อๆ
กันมาสูร่ นุ่ ลูก รุน่ หลาน มีความเกีย่ วข้องกับความเชือ่ ประเพณี วัฒนธรรม และ ศาสนา
รูปแบบการบริหารในยุคนี้ ปรากฏออกมาในลักษณะของผูน้ ํา การปกครอง การก่อสร้าง
ต่างๆ การสงคราม การล่าสัตว์ ฯลฯ เป็ นต้น
2. ยุคปฏิวตั ิ อตุ สาหกรรม (Industrial Revolution Era) ใน ช่วงปี ค.ศ.1700-1850 มี
การเปลีย่ นแปลงจากการผลิตสิง่ ของขึน้ ใช้เอง มาเป็ นการผลิตเพือ่ การค้า โดยเริม่ ต้นในทวีป
สมชาติ โตรั ก ษา
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ยุโรป การบริหารในยุคนี้ มีววิ ฒ
ั นาการมากในด้านการบริหารคน เช่น การสรรหา การ
ฝึกอบรม การพัฒนาคน ฯลฯ การบริหารเงิน การบริหารค่าตอบแทนในการทํางาน มีการนํา
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้า มีการพัฒนาแนวคิดและหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการเคลือ่ นย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสูเ่ มือง
เพือ่ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุและอันตรายจากการทํางานเป็ น
จํานวนมาก ทําให้คน งาน ครอบครัว และ สังคม มีความเครียดมากขึน้
3. ยุควิทยาศาสตร์การบริหาร (Scientific Managment Era) ในช่วงปี ค.ศ.1850ั นาการอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีการพัฒนาการ
1920 การบริหารได้มวี วิ ฒ
ทํางานให้เป็ นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific) Federick Winslow Taylor ถือเป็ น
บิดาแห่งการบริหารยุคนี้ มีการศึกษา วิจยั เกีย่ วกับการบริหารงานในแง่มมุ ต่างๆ มีการแบ่ง
งานเป็ นส่วนๆ มีระบบการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบงานเพือ่ ให้ม ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สูงสุด
ในช่วงเวลาเดียวกัน Henri Fayol ชาวฝรังเศษ
่
ได้ศกึ ษาค้นคว้าวิจยั ด้านการบริหาร
และ สรุป เป็ นหลักการบริหารทีส่ าํ คัญ 2 ด้าน คือ
3.1 BASIC PRINCIPLES OF MANAGMENT 14 ประการ คือ
3.1.1 การแบ่งส่วนงาน (Division of Work)
3.1.2 อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility)
3.1.3 ระเบียบวินยั (Discipline)
3.1.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)
3.1.5 ทิศทางการดําเนินงานทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity of Direction)
3.1.6 การประสานผลประโยชน์สว่ นตน ให้เป็ นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
(Subordination of Individual to General Interest)
3.1.7 การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)
3.1.8 การรวมไว้สว่ นกลาง (Centralization)
3.1.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain)
3.1.10 คําสัง่ (Order)
3.1.11 ความเสมอภาพ (Equity)
3.1.12 ความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน (Stability of Tenure)
3.1.13 ความริเริม่ (Initiative)
สมชาติ โตร ก
ั ษา
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3.1.14 ความสมัครสมานสามัคคี (Esprit de Corps)
3.2 BASIC FUNCTION OF MANAGMENT 5 ประการ คือ
3.2.1 การวางแผน (Planning)
3.2.2 การจัดองค์การ (Organizing)
3.2.3 การสังการ
่ (Commanding)
3.2.4 การประสานงาน (Coordinating)
3.2.5 การควบคุมงาน (Controlling)
ยุคนี้ มีการพัฒนาด้านจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) การพัฒนา
Gantt chart เพือ่ กําหนดและติดตามการทํางาน การพัฒนาวิธที าํ งานทีด่ ที ส่ี ดุ (One best
way to do the work) แต่แนวคิดหลัก ยังเป็ นการมองว่า “คน” เป็ น Biological Machine คือ
เป็ นเสมือน “เครือ่ งจักร” ซึง่ ทําให้เกิดปญั หาและนําไปสูว่ วิ ฒ
ั นาการในยุคที่ 4
4. ยุคมนุษย์สมั พันธ์การบริหาร (Human Relation Management Era) ในช่วงปี
ค.ศ.1920-1960 เป็ นการบริหารทีม่ งุ่ ให้ความสําคัญกับ “คน” มากขึน้ ถือว่าคนเป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ สําหรับองค์การ คนมีชวี ติ จิตใจ มีความรูส้ กึ นึกคิด George Elton Mayo
ชาวออสเตรเลีย ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งการแรงงานสัมพันธ์ (Father of Employee
Human Relations) เขาได้ศกึ ษาวิจยั สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสมรรถภาพในการทํางานของคนงาน
ผลงานทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้เขามากคือ The Hawthorne Experiments ซึง่ ทําการทดลองที่
Western Electric Company เมือง Hawthorne นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.19271932 เขาสรุปไว้วา่ สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อสมรรถภาพในการทํางานของคนงาน คือ
จึงเสนอแนะให้นําศาสตร์ดา้ นสังคมวิทยา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลในองค์การ
จิตวิทยา ปรัชญา และ ศิลปะ มาประยุกต์/ใช้ ในการบริหาร
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในยุคนี้ ได้แก่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
ของ Douglas McGregor และ ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg
5. ยุคการบริหารตามสถานการณ์ (Situation Management Era) เริม่ มาตัง้ แต่
ค.ศ.1960 เมือ่ มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์และนํามาประยุกต์/ใช้ ในงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ก่อให้เกิด “ข้อมูลข่าวสาร” ทีส่ ามารถนํามาวิเคราะห์และรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว การ
บริหารในยุคนี้ มุง่ ให้ความสนใจในการวิเคราะห์สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว (Situation Analysis) นําไปสูก่ ารตัดสินใจ และ ดําเนินการ
อย่างฉับไว ลํ้าหน้าคูแ่ ข่งขัน รวมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง
สมชาติ โตรั ก ษา

21

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

และยิง่ มีการเชือ่ มต่อข้อมูลไปทัวโลกผ่
่
านทางระบบดาวเทียม
ทําให้มขี อ้ มูลเพือ่ การ
บริหารงานมากขึน้
มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่ การบริหารงาน
(Managing
Information System: MIS) กันอย่างกว้างขวาง และยิง่ มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์สว่ นตัว
(Personal Computer: PC) ให้มขี ดี ความสามารถสูงขึน้ และสามารถเชือ่ มต่อกับ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก ทําให้การบริหารในยุคนี้ จําเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีดา้ น
ข้อมูลข่าวสาร (Information Technology: IT) มาเป็ นพืน้ ฐานของการทํางาน
นับตัง้ แต่ ค.ศ.2000 เป็ นต้นมา ได้มกี ารพัฒนา IT ให้มขี ดี ความสามารถมากขึน้ แต่ม ี
ขนาดเล็กลง ช่วยให้ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่ การบริหารงาน มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เกิดระบบปฏิบตั กิ าร (operating system) แอนดรอยด์ (Android) ซึง่
Google เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาร่วมกับ Open Handset Alliance ซึง่ เป็ นกลุม่ ของบริษทั ผลิตฮาร์ดแวร์,
ซอฟต์แวร์ และการสือ่ สารคมนาคม ทีร่ ว่ มมือกันสร้างมาตรฐานเปิ ด สําหรับอุปกรณ์พกพา
โดยสมาร์ตโฟน ช่วยให้การบริหารงาน มีความสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และ เป็ นปจั จุบนั
มากยิง่ ๆขึน้ โดยผสมผสานให้อยูใ่ นวิถชี วี ติ ประจําวัน เช่น โทรศัพท์มอื ถือ TV และการ
พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media networks) ต่างๆ เป็ นต้น
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) เป็ นวิวฒ
ั นาการของการพัฒนาด้าน
ข้อมูลข่าวสารทีว่ งการให้ความสําคัญในยุคปจั จุบนั สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ
(The National Institute of Standards and Technology) ของสหรัฐอเมริกาให้คาํ จํากัด
ความ "cloud" ว่า เป็ นอุปลักษณ์ จากคําในภาษาอังกฤษทีแ่ ปลว่า “เมฆ” โดยกล่าวว่าเป็ น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวม ในรูปของโครงสร้างสาธาณูปโภคพืน้ ฐาน (เหมือนระบบ
ไฟฟ้า ประปา) ทีพ่ ร้อมให้บริการกับผูใ้ ช้งานเมือ่ มีความต้องการใช้ ผูใ้ ห้บริการการ
ประมวลผลแบบกลุม่ เมฆส่วนใหญ่ จะให้บริการในลักษณะของ Web Application โดยให้ผใู้ ช้
ทํางานผ่าน Web Browser ขณะเดียวกัน Software และข้อมูลทัง้ หมด จะถูกเก็บไว้บน
Server ของผูใ้ ห้บริการ
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆนัน้ เป็น Model ใหม่ ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตทีเ่ น้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุน่ สามารถทีจ่ ะปรับขนาดได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเน้นการทํางานระยะไกลอย่าง
ง่าย ทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ตัวอย่าง เช่น YouTube โดยทีผ่ ใู้ ช้สามารถเก็บ
วิดโี อออนไลน์ได้ โดยไม่ตอ้ งมีความรูใ้ นการสร้างระบบวิดโี อออนไลน์ หรือ ในระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น
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จะเห็นได้วา่ การบริหารนัน้ ได้มวี วิ ฒ
ั นาการ ในมวลหมูม่ นุษย์ชาติ มานานนับพันๆปี มี
การสร้างสมองค์ความรูแ้ ละถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา เป็ นเวลายาวนาน เนื่องจากการบริหาร
นัน้ จําเป็ นต้องพิสจู น์ดว้ ย “การกระทํา” มิใช่เพียงแต่คดิ ดังนัน้ หลักการและแนวทางการ
บริหารในอดีต จึงเป็ นพืน้ ฐานของการบริหารในปจั จุบนั ทฤษฎีและหลักการบริหารใหม่ๆ
ส่วนใหญ่จะมาเสริมหรือมาช่วยให้ทฤษฎีและแนวทางการบริหารเดิมนัน้ มีความสมบูรณ์ขน้ึ
และ การบริหารจะยังคงมีววิ ฒ
ั นาการต่อไปในอนาคต อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

การบริหารแนวตะวันตก (Western Managing)
เป็ นการบริหารทีเ่ ป็ นแนวทางหลักของการบริหารในโลกยุคปจั จุบนั
มีการริเริม่ และ
พัฒนามาจากประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา (เรียกว่าประเทศตะวันตก) การบริหาร
แนวนี้ เน้นใน 4 สิง่ คือ
1. มุง่ เงิน (Money oriented)
2. มุง่ ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits)
3. มุง่ แข่งขัน (Competition)
4. มุง่ เอาชนะ (The Winner)
5. มุง่ ตัวอย่างจริงทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจ (Idol)
6. ส่วนใหญ่ไม่เกีย่ วกับศาสนา (Religion) หรือแยกเป็ นคนละส่วนกับศาสนา
สมชาติ โตรั ก ษา
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การบริหารแนวตะวันตก เน้นการมองผลประโยชน์ภายนอกตัวมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นวัตถุทเ่ี ห็น
และจับต้องได้งา่ ย แต่เนื่องจากเป็นสิง่ ทีต่ รงกับ “ความอยากมี อยากเป็ น อยากได้” ของ
มนุษย์ทวไปทุ
ั ่ กคน จึงได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม ทีห่ ลากหลาย และเป็ นทีน่ ิยมกันอย่างกว้างขวางทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตร Master of Business Administration: MBA แต่ในอีกด้านหนี่ง
อาจกล่าวได้วา่
MBA เป็ นหนึ่งในรากเหง้าของปญั หาและความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
ปจั จุบนั อันเนื่องมาจาก “ความอยากมี อยากเป็ น อยากได้” ทีเ่ ห็นเงินเป็ นพระเจ้า แก่งแย่ง
กัน โดยไม่คาํ นึงถึงศีลธรรม

การบริหารแนวตะวันออก (Eastern Managing)
การบริหารแนวตะวันออก มีวถิ ที างตามปรัชญาตะวันออก ทีส่ มั พันธ์กบั ศาสนา มีความ
เกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ กับศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ จึงเป็ นการบริหารทีเ่ น้นความสุขใน
การดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์ คือ การมองผลประโยชน์ภายในตัวมนุษย์ทเ่ี ป็ นความสุขทางใจ
มากกว่าผลประโยชน์ทางวัตถุสงิ่ ของ ทีอ่ ยูภ่ ายนอกตัวมนุษย์ จึงเป็ นการบริหารทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นคําสอนให้นําไปปฏิบตั ิ โดยมุง่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์และสังคม
อย่างยังยื
่ น
การบริหารแนวตะวันออก
จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ะสามารถช่วยแก้ปญั หาและความขัดแย้งที่
เกิดขึน้ ในโลกปจั จุบนั ได้ อันเนื่องมาจากเป็ นการบริหาร ทีค่ าํ นึงถึงคุณธรรมและศีลธรรม ไม่
เห็นเงินเป็ นพระเจ้า ไม่คดิ ร้ายทําลายกัน แต่การบริหารแนวนี้ ไม่คอ่ ยจะได้รบั ความนิยม
อย่างกว้างขวางนัก เพราะไม่ตอบสนองต่อ “ความอยากมี อยากเป็ น อยากได้” ทีเ่ ป็ นกิเลส
พืน้ ฐานของมนุ ษย์

การบริหารแนวพุทธ (Baddish Managing)
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพ ด้วยการสร้าง "ปญั ญา" ในการอยูก่ บั ความ
ทุกข์ (ความทนอยูไ่ ม่ได้ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ) อย่างรูเ้ ท่า
ทัน เพือ่ การบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด คือ “นิพพาน” ซึง่ เป็ นสภาวะทีไ่ ม่มคี วามทุกข์อย่าง
สิน้ เชิง เป็ นการอยูใ่ นโลกอย่างไม่มที ุกข์ คือ ไม่มกี ารยึดถือ เนื่องจากทุกข์ทงั ้ ปวง ล้วนเกิด
จากการยึดถือ เมือ่ "หมดการยึดถือ" จึงไม่มอี ะไรจะให้เป็ นทุกข์ เป็ นการแก้ทต่ี น้ เหตุท่ี
แท้จริงของทุกข์ทงั ้ หลาย
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นิโรธ
เป็ นสภาวะทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ คือ นิพพาน เป็ นความดับของทุกข์ เป็ นแก่นของศาสนา
พุทธ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิราคะ” คือ สภาวะทีป่ ราศจากกิเลส ไม่มคี วามอยากอีกต่อไป
ได้แก่
1. วิโมกข์ คือ พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
2. อนาลโย คือ ไม่มคี วามอาลัย
3. ปฏินิสสัคคายะ คือ การปล่อยวางจากความยึดมันถื
่ อมัน่
4. วิมตุ ติ คือ การไม่ปรุงแต่ง
5. อตัมมยตา คือ ไม่หวันไหว
่
6. สุญญตา คือ ความว่างจากตัวกูของกู
เนื่องจากธรรมดาของสัตว์โลกนัน้ มักจะทําความชัวมากโดยบริ
่
สทุ ธิ ์ใจ เห็นแก่ตวั ทําดี
น้อยซํ้าหวังผลตอบแทนมากๆ จึงรับความทุกข์มากกว่าความสุข ผูม้ ปี ญั ญาความฉลาดย่อม
รูว้ า่ เป็ นการกระทําทีข่ าดทุน และ สุขทีไ่ ด้มานัน้ เป็ นเพียงมายา วิถที างในการดับทุกข์ คือ
มรรค นัน้ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา โดยยึดหลักทางสายกลาง อันเป็ นอริยมรรค 8 ประการ เริม่
ด้วยการฝึกสติ รักษาศีล ฝึกสมาธิ และ ทําวิปสั สนา จนบรรลุมรรคผล อย่างสมบูรณ์
ในการปฏิบตั เิ พือ่ การพ้นทุกข์นนั ้ ศาสนาพุทธมุง่ เน้นให้รจู้ กั ทุกข์ คือ ความทนอยู่
ไม่ได้ของสรรพสิง่ ให้รเู้ หตุแห่งทุกข์ คือ สมุทยั ให้รสู้ ภาวะที่ไม่มีความทุกข์ คือ นิโรธ
หรือนิพพาน และ ให้รวู้ ิ ธีการดับทุกข์ คือ มรรค ให้พน้ จากความไม่รคู้ วามจริง อันเป็ นเหตุ
ให้เกิดทุกข์จากกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และ ความหลง เน้นกระบวนการศึกษาทํา
ความเข้าใจด้วยโยนิโสมนสิการ ใช้ปญั ญาพิสจู น์ทราบให้เห็นตามความเป็ นจริงว่า ทุกสรรพ
สิง่ เป็ นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ ลักษณะ 3 ประการ ของสรรพสิง่ ทัง้ ปวง อันได้แก่ อนิจจ
ลักษณะ ความไม่เทีย่ ง;
ทุกขลักษณะ ความไม่สามารถทนอยูใ่ นสภาพเดิมได้; และ
อนัตตลักษณะ ความไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามต้องการได้
พุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดได้เสมอกัน โดยไม่แบ่ง
ชัน้ วรรณะ คําสอนของพุทธศาสนาทําให้สงั คมโดยทัวไปสงบร่
่
มเย็น เป็ นศาสนาแห่งเหตุผล
เป็ นศาสนาแห่งความรูแ้ จ้ง ให้เสรีภาพในการพิจารณา ให้ใช้ปญั ญาเหนือศรัทธา เป็ นศาสนา
แห่งการศึกษาและการแสวงหาความจริง ด้วยปญั ญาของตนเอง ไม่สอนให้เชือ่ ง่ายโดยไม่
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน ไม่มกี ารบังคับให้คนศรัทธาหรือเชือ่ พระสงฆ์หรือพุทธสาวก มี
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หน้าทีเ่ พียงอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้าให้คนทีส่ นใจฟงั เท่านัน้ ใครไม่สนใจฟงั ก็ไม่เคยใช้
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบังคับให้นบั ถือ และ ไม่เคยตัง้ กฎหรือเงือ่ นไขให้มานับถือ
ศาสนาพุทธได้รบั การยอมรับจากวิญญูชนทัวโลก
่
และยกย่องว่าเป็ นศาสนาทีป่ ระกาศ
ความเป็ นอิสระของมนุษย์ให้ปรากฏแก่โลกยิง่ กว่าศาสนาใดๆ มีจุดมุง่ หมายเป็ นอิสระจาก
กิเลสตัณหาและมายาสิง่ สมมุตทิ งั ้ ปวง เป็ นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะไม่
ปรากฏว่ามีสงครามศาสนาเกิดขึน้ ในนามของพุทธศาสนา สอนให้มคี วามรักต่อสรรพชีวติ
รวมถึงสรรพสัตว์ทงั ้ หลาย ทีร่ ว่ มเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ สอนให้เมตตาทัง้ ผูอ้ น่ื
และตัวเอง สอนให้รกั ษาปกป้องสิทธิของตนเองและไม่ให้ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื สหประชาชาติ
จึงยกย่องให้ “วันวิสาขบูชา” เป็ น วันสันติภาพโลก
่ น พุทธวีธที งั ้ หลาย ล้วนมุง่
การบริหารแนวพุทธ เน้นการแก้ปญั หามนุษย์อย่างยังยื
สร้างปญั ญาให้แก่มนุษย์ ให้ใช้ปญั ญาในการแก้ปญั หาของโลก พุทธธรรมได้แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการพัฒนาคนอย่างลึกซึง้ ให้มนุษย์มอี สิ ระอย่างแท้จริง สามารถดําเนินชีวติ ใน
ลักษณะทีเ่ อือ้ อาทรต่อมนุษย์ สังคม และ ธรรมชาติ การนําพุทธธรรมมาเป็ นปรัชญาชีวติ
เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น จึงเป็ นสิง่ ทีส่ มควรอย่างยิง่
พุทธวิธีบริหาร (Buddhist Managing) สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จาก Website ภูม ิ
ปญั ญาอภิวฒ
ั น์ ที่ http://www.budmgt.com

การบริหารยุคปัจจุบนั
ด้วยสภาวะ Globalization ของโลก การบริหารงานยุคปจั จุบนั จึงใช้ หลักการ และ
แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ใช้ Information Technology: IT ให้ขอ้ มูลเป็ นปจั จุบนั (Real Timing) และ ทันสมัย
(Up to date) อยูเ่ สมอ
2. บริหารงานได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทุกวัน (All Time Managing) โดยผูบ้ ริหารจะอยูท่ ่ี
ไหนก็ได้ในโลก โดยการเชือ่ มโยงกันด้วยการติดต่อสือ่ สาร
3. วิเคราะห์สภาวการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องตลอดเวลา (Always Situation Analyzing) จึงต้องมี
การจัดการให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
4. ใช้งานเป็ นหลัก (Focus on Working) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทัง้ หลาย
ทีผ่ า่ นๆมา ผนวกกับความรูแ้ ละข้อมูลใหม่ เกีย่ วกับสภาวการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องในปจั จุบนั และทีม่ ี
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โอกาสเกิดขึน้ ในอนาคต มาประสมประสานกัน เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ ให้มคี วามถูกต้อง
แม่นยํามากขึน้
5. ใช้ผรู้ บั บริการหรือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centering) เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมากยิง่ ๆขึน้ ตลอดเวลา
6. พัฒนาภาวะผูน้ ําในผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ทุกคน (Leadership Everyone) ให้เขา
เหล่านัน้ “มีและใช้” ภาวะผูน้ ําของตนในการปฏิบตั งิ านทีท่ าํ และ งานทีร่ บั ผิดชอบ ได้ดี
เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ มากยิง่ ๆขึน้
7. มุง่ พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improving: CQI) และ
ขยายเป็ น การพัฒนาผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Working Improving:
CWI) ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ด้านเวลาทรัพยากรและแรงงานทีใ่ ช้ และ ด้านเศรษฐศาสตร์ทเ่ี น้นความคุม้ ค่า
8. ทํางานเป็ นทีมเดียวกัน (Working as A Team) ไม่มกี ารแบ่งแยกในองค์การ
เดียวกัน คือ มีความเป็ น Unity นันเอง
่
แม้จะมีการแบ่งงานกันทําเป็ นหลายๆทีมก็ตาม
9. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ทท่ี นั สมัย กว้างไกล ชัดเจน และ ถูกต้อง (Modern Visioning)
ทันต่อเหตุการณ์ ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
10.ควบคุมคุณภาพ ณ จุดปฏิบตั งิ าน (Quality Control Every time) โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
และทีมงาน ด้วยความสุขใจ ตลอดเวลา

คําถามท้ายบทที่ 1
1. อธิบายความหมายของการบริหาร พร้อมยกตัวอย่าง การบริหารในชีวติ ส่วนตัว
ประจําวัน และ การบริหารในงานหลักทีท่ า่ นทําอยูท่ ุกวัน โดยระบุสงิ่ ทีจ่ ะบริหาร เป้าหมาย
ของการบริหาร ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหาร กิจกรรมของการบริหาร ผลการดําเนินงาน และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาให้ชดั เจน
2. อธิบายการบริหารแนวพุทธ พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ ในชีวติ ส่วนตัว
ประจําวัน ในงานหลักทีท่ า่ นทําอยูท่ ุกวัน และ ในงานบริหารองค์การ หรือ ในงานบริหาร
ประเทศ ให้สมกับทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นศาสนาทีป่ ระกาศความเป็ นอิสระของมนุ ษย์ และ
เป็ นศาสนาแห่งสันติภาพ
3. อธิบายการบริหารยุคปจั จุบนั พร้อมยกตัวอย่างการบริหารงานหรือองค์การ โดย
วิเคราะห์ และ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา ให้ดี และมีประสิทธิภาพ มากขึน้
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บทที่
2
หลักการบริหาร
(PRINCIPLE OF MANAGING)

ความหมาย และ องค์ประกอบ ของหลักการบริหาร
I. การวิเคราะห์สภาวการณ์
II. การวางแผนงาน ของการบริหาร
III. การดําเนินงานตามแผน
IV. การประเมินผลการดําเนินงาน
V. การนําสิ่งที่ได้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์
VI. การติดตามงาน การควบคุมงาน และ การประสานงาน
VII. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสื่อสาร
VIII. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง สู่ความยังยื
่ น
คําถามท้ายบทที่ 2
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บทที่ 2
หลักการบริหาร
(PRINCIPLE OF MANAGING)
ความหมาย และ องค์ประกอบ ของหลักการบริหาร
จากการศึกษาค้นคว้า และ ทดลองปฏิบตั ิ มาตัง้ แต่ พ.ศ.2523 เป็ นเวลานานกว่า 30 ปี
ผูเ้ ขียนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนของสิง่ ทีอ่ าจจะถือได้วา่ เป็ นหนึ่งในหลักวิชาการทีส่ าํ คัญด้านการ
บริหาร คือ “หลักการบริหาร (Principle of Managing)” ซึง่ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก
(Main Activities) คือ
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิง่ ทีต่ อ้ งการจะบริหาร
2. การวางแผนงาน (Planning) ของการบริหาร
3. การดําเนินงานตามแผน (Implementing) ของการบริหาร
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) ของการดําเนินงานบริหาร
5. การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) อย่างต่อเนื่องและคุม้ ค่า
6. การติดตาม ควบคุม และ ประสาน งาน (Monitoring Controlling and Coordinating)
7. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information System &
Communication System Setting)
8. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูค่ วามยังยื
่ น
ซึ่งสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกัน ดังภาพที่ 1
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EOP
Continuing

Situation
Analysis

Utilizing

Planning
Monitoring
Coordinating
Controlling

Evaluating
Evaluating

Implementing

Inside

Outside

Information System & Communication System Setting
ภาพที่ 1 หลักการบริหาร (Principle of Managing)
อธิบายได้ ดังนี้

I. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis)
คือ การวิเคราะห์สภาวการณ์ ของสิง่ ทีต่ อ้ งการจะบริหาร เป็ นการศึกษาแยกแยะให้รู้
อย่างถ่องแท้วา่ สิง่ นัน้ และสิง่ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบเป็ นอย่างไร มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องอะไรบ้าง ใน
ลักษณะใด มีผลอย่างไร จากอดีตถึงปจั จุบนั และ จะเป็ นไปอย่างไรในอนาคต (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)
การวิเคราะห์สภาวการณ์ เป็ นกิจกรรมแรกของการบริหาร โดยวิเคราะห์สงิ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ “งาน” ทีต่ อ้ งการบริหาร ใน 14 ประเด็น คือ
1. ลักษณะของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร (งาน)
2. ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
3. ศักยภาพ ของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
4. การดําเนินงาน ของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
5. ผลการดําเนินงาน
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6. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ด้านของ
7. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ด้านเงิน
8. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ด้านคน
9. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ด้านเวลา
10.ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ด้านเทคโนโลยี
11.วิวฒ
ั นาการของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงปจั จุบนั
12.คูแ่ ข่งของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
13.ลักษณะทีน่ ่าสนใจของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
14.แนวโน้มในอนาคตของสิง่ ทีต่ อ้ งการบริหาร
ในการวิเคราะห์สภาวการณ์เชิงการบริหารนัน้ มุง่ ที่ “งาน” ทีต่ อ้ งการบริหาร เป็ น
ศูนย์กลาง จําแนกเป้าหมายของการวิเคราะห์เป็ น 6 ระดับ คือ ระดับงานทีต่ อ้ งการบริหาร
(Work) ระดับหน่วยงานของงานทีต่ อ้ งการบริหาร (Unit/Section) ระดับองค์การของงานที่
ต้องการบริหาร (Organization level) ระดับชุมชนโดยรอบหน่วยงาน/องค์การ (Community
level) ระดับประเทศชาติ (Country level) และ ระดับโลก (Global level) ของงานทีต่ อ้ งการ
บริหารนัน้
ดังภาพที่ 2
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โลก
7.ปัจจัยที่มีผลด้านเงิ น
8.ปัจจัยที่มีผล
ชนิ ด จํานวน
ด้านคน
การใช้
ชนิ ด ลักษณะ การควบคุม
จํานวน
6.ปัจจัยที่มีผลด้านของ
9.ปัจจัยที่มีผลด้านเวลา ความคิ ดเห็น ภาวะเศรษฐกิ จ ชนิ ด จํานวน
จํานวน ช่วงเวลา พฤติ กรรม
การใช้งาน
ข้อจํากัด
การควบคุม
10. ปัจจัยที่มีผล การใช้เวลา
5.ผลการดําเนิ นงาน
ด้านเทคโนโลยี
ปริ
ม
าณงาน
คุณภาพงาน
ความรู้ เครื่องมือ
ชุ
ม
ชน
ความพึ
ง
พอใจของผู
ท้ ี่เกี่ยวข้อง
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
11.วิ วฒ
ั นาการ
ประสิ ทธิ ภาพ
หน่ วยงาน
การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผล
ผลของวิ วฒ
ั นาการ
4.การดําเนิ นงาน
งาน
การเตรียมการ การเริ่ มต้น
12.คู่แข่ง
วิ ถีชีวิต/การทํางาน/ระบบงาน
ผลงาน ต้นทุน กําไร
การติ ดตาม ประเมิ นผล
องค์การ
ชื่อเสียง ความนิ ยม
ควบคุม ปรับปรุง
3.ศั
ก
ยภาพ
13.ลักษณะที่น่าสนใจ
ประเทศชาติ
ขีดความสามารถ
สิ่ งที่วิเคราะห์
ของทรัพยากรที่มีอยู่
2.
ภารกิ
จ
สิ่ งที่อยู่โดยรอบ
14.แนวโน้
ม
ทัง้ ทางตรง
บทบาท
หน้
า
ที
่
ข้อสังเกต
ในอนาคต
และทางอ้อม
นโยบาย
เป้
าหมาย
1. ลักษณะ
แรงผลักดัน อุปสรรค
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
รูปร่าง
เงื่อนไข และ
งานหลัก งานรอง
องค์ประกอบ
ผลที่จะตามมา
บทบาท หน้ าที่
ลักษณะเฉพาะ
ระบบการดําเนิ นงาน ความรับผิ ดชอบ
ภาพพจน์

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์เชิงการบริหาร
(Situation Analysis in Managing)

หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)
ขอเสนอแนะให้มกี ารกําหนดสิง่ สําคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ ให้ชดั เจน แน่นอน เช่น กระทรวงมหาดไทย กรม
ควบคุมโรค งานทําบัตรประชาชน งานจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก งานทําแผลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด งาน
เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยล้างไตทางช่องท้อง ฯลฯ
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2. กําหนดช่วงเวลาทีจ่ ะวิเคราะห์ เช่น ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เวลา 00.00 น ถีงวันที่ 30
กันยายน ของปี ถดั มา เวลา 24.00 น; ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยส่งใบสังยาที
่ ห่ อ้ งจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก ถีง
ผูป้ ว่ ยเดินออกจากห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอกพร้อมยาทีจ่ ดั ถูกต้องครบถ้วนและได้รบั คําอธิบาย
จนเข้าใจดีแล้ว; ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยได้รบั การวินิจฉัยจากคณะแพทย์แล้วว่าต้องได้รบั การผ่าตัด จน
ถีง ผูป้ ว่ ยมารับการติดตามผลหลังผ่าตัด 8 สัปดาห์แล้ว ฯลฯ เป็ นต้น
3. กําหนดประเด็นหลักของการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์สภาวการณ์ สามารถสรุปได้ เป็ น 3 ประเด็น โดยดําเนินการ
วิเคราะห์สงิ่ สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ “งาน” ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ ตามลําดับ ดังนี้
ประเด็นที่ 1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา เพือ่ ให้รลู้ กั ษณะ และ สภาพ
ของสภาวการณ์ ของสิง่ ทีว่ เิ คราะห์ (The Situation) ว่า เป็ นอย่างไร
ประเด็นที่ 2. การวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดจากผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมานัน้
(The
Results of The Situation) เพือ่ ให้รคู้ วามสําคัญของประเด็นที่ 1 แล้วนําไปใช้ในการจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาวการณ์ (Priority setting) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนและหนักแน่น ว่า
ควรดําเนินการอะไร และอย่างไร จีงจะดีและเหมาะสมมากทีส่ ดุ
ประเด็นที่ 3. การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลการดําเนินงาน เพือ่ ให้รถู้ งึ สาเหตุ ซึง่
จะนําไปสูก่ ารแก้ไข หรือการพัฒนาต่อไป (The Causes of The Situation) อย่างตรงจุด
และ มีประสิทธิภาพสูง
การกําหนดประเด็นหลัก ของผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา (The Situation) ของสิง่ ที่
วิเคราะห์ มี 5 ด้าน ตามตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Working Indicators) ได้แก่
1.) ปริมาณของผลงานทีไ่ ด้
2.) คุณภาพของผลงานทีไ่ ด้
3.) ความพึงพอใจของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.) เวลา แรงงาน และ ทรัพยากร ทีไ่ ด้ใช้ไปในการดําเนินงาน
5.) ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน โดยเน้น ต้นทุน ผลกําไร
ประสิทธิภาพ และ ความคุม้ ค่าของการดําเนินงานทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
การกําหนดประเด็นหลัก ของผลทีเ่ กิดจากผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมานัน้ (The
Results of The Situation) มี 7 ด้าน ได้แก่
1.) ผลกระทบต่อผูร้ บั บริการ
2.) ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
สมชาติ โตรั ก ษา
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3.) ผลกระทบต่องาน
4.) ผลกระทบต่อหน่วยงาน
5.) ผลกระทบต่อองค์การ
6.) ผลกระทบต่อชุมชน
7.) ผลกระทบต่อประเทศชาติ
การกําหนดประเด็นหลักของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลการดําเนินงาน (The Causes of
The Situation) มี 6 ด้าน ได้แก่
1.) ปจั จัยด้านตัวงาน
2.) ปจั จัยด้านหน่วยงานและองค์การ
3.) ปจั จัยด้านทรัพยากร (5Ms) ในการทํางาน
4.) ปจั จัยด้านพืน้ ที่ ทีด่ าํ เนินการ
5.) ปจั จัยด้านผูม้ ารับบริการ
6.) ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม
4. กําหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบสภาวการณ์ ให้ชดั เจน แน่นอน และ เป็ นทีย่ อมรับ
อย่างกว้างขวางในวงการวิชาการ อาทิเช่น
4.1 ใช้เป็ นอัตรา (Rate) หรือ อัตราส่วน (Ratio) เช่น ร้อยละ อัตราต่อ 1,000
ประชากร อัตราส่วนต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน 1 คน ฯลฯ ซึง่ ดีกว่าการใช้เป็ นเพียงจํานวนนับ
4.2 ใช้ชว่ งเวลา เช่น ใน 1 วัน ใน 1 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา ฯลฯ
เพือ่ ลดความคลาดเคลื่อนจากตัวแปรภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล (Seasonal
variation)
4.3 ใช้คา่ มาตรฐาน (Standard) ของวงการวิชาการ หรือ ค่าเฉลีย่ (Mean) ทีม่ กี าร
วิจยั มีการรายงานไว้ หรือ จากผลการดําเนินงานของเรา ซึง่ ถ้ามีจาํ นวนมาก หรือ มี
ระยะเวลาในการดําเนินงานนานหลายๆปี ตดิ ต่อกัน ก็จะยิง่ น่าเชือ่ ถือ
ฯลฯ
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หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) สรุปได้ ดังภาพที่ 3

หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์
(Principle of Situation Analysis)
1.แต่ละ สภาวการณ์ เกิดจากหลายสาเหตุ
2.ทุกสภาวการณ์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
3. พัฒนาปรับปรุงที่สาเหตุ วัดผลที่ตัวสภาวการณ์

ผู้รับบริการ
เงิน

ผู้ให้บริการ

ผู้บริหาร

สาเหตุ
ของสภาวการณ์

ของ
ระบบงาน

เวลา

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

ภายใน
ธรรมชาติ
ของงาน

ตัว
สภาวการณ์

ภายนอก

ผลของ
สภาวการณ์

- ผู้รับบริการ
- ผู้ให้บริการ
- เวลาและแรงงานที่ใช้ - งาน
- หน่วยงาน/องค์การ
- ความพึงพอใจ
- ชุมชน/สังคม
ของผู้เกี่ยวข้อง
- ประสิทธิภาพการทํางาน- ประเทศชาติ

สิ่ง
- ปริมาณงาน
แวดล้อม - คุณภาพงาน
S.E.C.

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

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสื่อสาร

ภาพที่ 3 หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
ผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา พิจารณาจากตัวสภาวการณ์ (The Situation) โดยวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาแล้ว (ได้ทาํ แล้ว) ใน 5 ด้าน ดังทีไ่ ด้กล่าวมา โดยเพิม่ เติม
รายละเอียดของเกณฑ์การวัดและตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Working Indicators) ทีส่ ามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้ คือ
1. ด้านปริมาณของผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา (Quantity aspect) ของ “งาน” ที่
วิเคราะห์ ได้แก่
1.1 อัตราส่วน (Ratio) ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ต่อ แรงงานทีใ่ ช้ในการทํางาน
1.2 อัตราส่วน (Ratio) ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ต่อ ค่าแรงงานทีใ่ ช้ในการทํางาน
1.3 อัตราส่วน (Ratio) ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ต่อ ต้นทุนทีใ่ ช้ในการทํางาน
1.4 อัตราส่วน (Ratio) ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ต่อ บุคลากรหลัก 1 คน ทีใ่ ช้ในการ
ให้บริการ เช่น ต่อแพทย์ทอ่ี อกตรวจ 1 คน เป็ นต้น
1.5 อัตราส่วน (Ratio) ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ต่อ จํานวนบุคลากรในหน่วยงาน
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2. ด้านคุณภาพของปริมาณผลการดําเนินงานทีท่ าํ ได้ (Qualiity aspect) ของ “งาน” ที่
วิเคราะห์ ได้แก่
2.1 อัตราความถูกต้อง (Accuracy Rate) ของการเตรียมความพร้อม ก่อนเริม่
ปฏิบตั งิ านในแต่ละเวร (Shift) หรือ ในแต่ละวัน (Day)
2.2 อัตราความถูกต้อง (Accuracy Rate) ของการเตรียมความพร้อม ก่อน
ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการ ในแต่ละครัง้
2.3 อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ (Work Instruction:
WI หรือ Standard Operating Procedure: SOP)
2.4 อัตราความถูกต้องของผลการดําเนินงาน ก่อน ส่งมอบให้กบั ผูร้ บั บริการ
(Before Delivery) เช่น อัตราความถูกต้องของการจัดยาก่อนมอบยาให้ผปู้ ว่ ย เป็ นต้น
2.5 อัตราความถูกต้องของผลการดําเนินงาน หลัง ส่งมอบให้กบั ผูร้ บั บริการ (After
Delivery) ซึง่ ก็คอื อัตราความไม่ผดิ พลาด หรือ อัตราการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน / ภาวะทีไ่ ม่
พึงประสงค์ นันเอง
่
2.6 อัตราความรวดเร็ว ของผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ อาทิเช่น
อัตราการจ่ายยาได้ภายใน 30 นาที; อัตราความรวดเร็วของการให้บริการผูป้ ว่ ยทีห่ อ้ ง
ฉุกเฉิน; อัตราระยะเวลา Door to Needle time ภายใน 30 นาที ของผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันทีเ่ ข้ารักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน เป็ นต้น
2.7 อัตราความทันเวลา ของผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ อาทิเช่น
อัตราการสรุปเวชระเบียนผูป้ ว่ ยในภายใน 7 วัน หลัง Discharge เป็ นต้น
2.8 อัตราความครบถ้วนของผลการดําเนินงาน ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ อาทิเช่น
อัตราเฉลีย่ ความครบถ้วนของการป้องกัน Risk ในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
3. ด้านเวลา แรงงาน และ ค่าแรงงาน ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Time & Labor-force
Consumed aspects) จําแนกเป็ น
3.1 ค่าเฉลีย่ ของเวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการ (Average Time utilized of service) คิด
เป็ นวินาที
3.2 ค่าเฉลีย่ ของแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ (Average Labor force utilized of
service) คิดเป็ น man-seconds
3.3 ค่าเฉลีย่ ของค่าแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ (Average Labor-cost of service)
4. ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (Satisfaction aspect) จําแนกเป็ น
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4.1 อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (Customer’s satisfaction rate)
4.2 อัตราความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการ (Provider’s satisfaction rate)
4.3 อัตราความพึงพอใจของผูบ้ ริหารหน่วยงาน (Manager’s satisfaction rate)
4.4 อัตราความพึงพอใจของประชาชนทัวไปในชุ
่
มชนทีอ่ งค์การตัง้ อยู่
(General
people’s satisfaction rate)
4.5 อัตราความพึงพอใจของผูบ้ ริหารระดับสูง (Excecutive-officer’s satisfaction rate)
4.6 อัตราความพึงพอใจของประชาคมโลก (Global’s satisfaction rate)
5. ด้านผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ (Economics aspect) อาทิเช่น
5.1 ต้นทุนเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการให้บริการ (Average Cost of service) ในแต่ละช่วงเวลา
5.2 ต้นทุนต่อหน่วยเฉลีย่ ในการให้บริการ (Average Unit cost of service)
5.3 อัตราประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Efficiency rate)
5.4 อัตราประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการดําเนินงาน (Increasing efficiency rate)
5.5 อัตราผลกําไรของการดําเนินงาน (Profit rate)
5.6 อัตราค่าใช้จา่ ยทีล่ ดได้เฉลีย่ (Average Cost reducing rate) ต่อช่วงเวลา
5.7 อัตราความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ละใช้ไป (คน เงิน ของ เวลา และ
เทคโนโลยี)
5.8 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเฉลีย่ (Average variable unit cost)
5.9 จุดคุม้ ทุน (Break-even point)
5.10 จุดคืนทุน (Return on asset: ROA)
การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
ผลทีเ่ กิดจากผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา พิจารณาจากผลของสภาวการณ์ (Results of
the Situation) โดยวิเคราะห์วา่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และสิง่ ทีเ่ กิดตามมาจากผลการดําเนินงานของสิง่ ที่
วิเคราะห์ ทัง้ ในทางบวกและในทางลบ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวนัน้ มีอะไรบ้าง ด้วยข้อมูลทัง้
ข้อมูลเชิงปริมาณ (นับเป็ นจํานวนได้) และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (นับเป็ นจํานวนไม่ได้) ที่
สามารถนําไปเป็ นกรณีศกึ ษาหรือกรณีตวั อย่าง ให้กบั หน่วยงานอื่นๆทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันได้ คือ
1. ผลกระทบต่อผูร้ บั บริการ จําแนกเป็ น
1.1 ผลประโยชน์ และ ความสูญเสียของตัวผูร้ บั บริการ ทัง้ อัตรา มูลค่า คุณภาพ
ชีวติ ร่างกาย จิตใจ ฯลฯ
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1.2 ผลประโยชน์ และ ความสูญเสีย ของครอบครัวผูร้ บั บริการ
1.3 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทัง้ ทีเ่ ป็ นวัตถุสงิ่ ของ ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด
แนวทางปฏิบตั ิ เทคนิค วิธกี าร ข้อคิด ทัง้ ทางด้านวิชาการ การปฏิบตั ิ และ การประยุกต์ ทัง้
ระยะสัน้ และ ระยะยาว
2. ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน จําแนกเป็ น
2.1 ขวัญและกําลังใจ
2.2 การพัฒนา ทัง้ ทางด้านประสบการณ์ ความคิด แนวทางปฏิบตั ิ เทคนิค วิธกี าร
และ การประยุกต์
2.3 ชือ่ เสียง เกียรติยศ
2.4 ความสูญเสีย ทัง้ สิง่ ทีว่ ดั เป็ นตัวเงินได้ และ สิง่ ทีว่ ดั เป็ นตัวเงินไม่ได้ เช่น การ
สูญเสียความมันใจในตั
่
วเอง
2.5 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทัง้ หลาย เช่นเดียวกับข้อ 1.3
3. ผลกระทบต่องาน จําแนกเป็ น
3.1 ผลดี
3.2 ผลเสีย
3.3 การเปลีย่ นแปลง
3.4 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
4. ผลกระทบต่อหน่วยงาน จําแนกเป็ น
4.1 ชือ่ เสียง เกียรติยศ
4.2 ความเสียหาย
4.3 การพัฒนา
4.4 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
5. ผลกระทบต่อองค์การ คือ หน่วยงานทีค่ วบคุม ดูแล สิง่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ เช่น
ผูด้ แู ลกรมการแพทย์ คือ กระทรวงสาธารณสุข ผูด้ แู ลอําเภอสามโคก คือ จังหวัดปทุมธานี
และกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น จําแนกเป็ น
5.1 ชือ่ เสียง เกียรติยศ
5.2 การนําไปใช้ประโยชน์ เพือ่ การศึกษา การป้องกัน และ การแก้ปญั หา
5.3 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
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6. ผลกระทบต่อชุมชน คือ ชุมชนทีส่ งิ่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ตงั ้ อยู่ หรือ ดําเนินงานอยู่
จําแนกเป็ น
6.1 คุณภาพชีวติ ของบุคคล ชุมชน
6.2 วิถชี วี ติ
6.3 การพัฒนา
6.4 ผลได้และกําไร ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตวั เงิน
6.5 ความสูญเสีย ทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาว
6.6 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทัง้ หลาย เช่นเดียวกับข้อ 1.3
7. ผลกระทบต่อประเทศชาติ จําแนกเป็ น
7.1 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
7.2 ความสูญเสียด้านกําลังคน
7.3 เกียรติยศ ชือ่ เสียง
7.4 การพัฒนา
7.5 ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงาน
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลการดําเนินงาน พิจารณาจากสาเหตุของสภาวการณ์ (Causes of the
Situation) โดยวิเคราะห์วา่ ผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และได้รบั ของสิง่ ทีว่ เิ คราะห์ ทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้ ทางบวกและทางลบ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวนัน้ เกิดจากปจั จัย
อะไรบ้าง ด้วยข้อมูลทัง้ หลาย ทีห่ น่วยงานอื่นๆทีค่ ล้ายคลึงกัน สามารถนําไปใช้เป็ นกรณี
ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาได้ คือ
1. ปจั จัยด้านตัวงาน วิเคราะห์วา่ มีลกั ษณะและการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ทัง้ ในด้าน
ตัวงาน ลักษณะงาน องค์ประกอบ ระบบงาน วิธที าํ งาน ฯลฯ พร้อมทัง้ เหตุผล/คําอธิบายว่า
ทําไมจึงมีการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การจําแนกเป็ นปจั จัยด้านบวก และ ปจั จัยด้านลบ
2. ปจั จัยด้านหน่วยงาน วิเคราะห์วา่ มีลกั ษณะและการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง ในสิง่
ต่อไปนี้
2.1 ผูบ้ ริหารสูงสุด
2.2 ผูบ้ ริหารระดับต่างๆ
2.3 ผูป้ ฏิบตั งิ าน
2.4 นโยบาย
สมชาติ โตรั ก ษา
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2.5 งาน
2.6 ระบบงาน
3. ปจั จัยด้านทรัพยากรในการทํางาน คือ คน เงิน ของ เทคโนโลยี ฯลฯ วิเคราะห์วา่ มี
ลักษณะและการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง เพราะเหตุใด มีผลต่อการดําเนินงานอะไร และ
อย่างไร
4. ปจั จัยด้านพืน้ ที่ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร ฯลฯ วิเคราะห์วา่ มี
ลักษณะและการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง เพราะเหตุใด มีผลต่อการดําเนินงานอย่างไร ฯลฯ
5. ปจั จัยด้านผูม้ ารับบริการ วิเคราะห์วา่ มีลกั ษณะและการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง เช่น
จํานวน ลักษณะ ค่านิยม ความต้องการ ช่วงเวลาทีม่ ารับบริการ ฯลฯ
6. ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม เช่น สภาพอากาศ อุณหภูม ิ สิง่ รบกวน ฯลฯ วิเคราะห์วา่ มี
ลักษณะและการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง เพราะเหตุใด มีผลต่อการดําเนินงานอย่างไร
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ได้แก่ คน เงิน ของ เทคโนโลยี เวลา และ สิง่ สนับสนุน โดย
ดําเนินการวิเคราะห์ใน 7 ด้าน คือ
1. จํานวนทีม่ ี และทีส่ ามารถใช้งานได้
2. สภาพการใช้งาน ความพร้อมใช้ การขอใช้ วิธใี ช้ทถ่ี กู ต้อง
3. การบํารุงรักษา
4. ความคุม้ ค่าของการใช้ การซ่อม
5. การพัฒนาการใช้งาน
6. การจําหน่าย
7. การจัดหาเพิม่ การจัดหาทดแทน
การวิเคราะห์องค์การ
ทําการวิเคราะห์องค์การ (Organization) ของสิง่ ทีว่ เิ คราะห์ ใน 4 ด้าน คือ
1. ระบบงาน
2. วัฒนธรรมขององค์การ
3. วิวฒ
ั นาการขององค์การ
4. จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ
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การวิเคราะห์ชมุ ชนและสังคมโดยรอบองค์การ
ทําการวิเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยรอบองค์การ ใน 4 ด้าน คือ
1. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชือ่ ค่านิยม
2. ทัศนคติทม่ี ตี ่อองค์การ
3. ศักยภาพ ทัง้ ศักยภาพทีเ่ ห็นได้ชดั เจน และ ศักยภาพแฝง
4. ความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อองค์การ
5. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และเกิดตามมา จากการดําเนินงานทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
ผลกระทบทางตรง และ ผลกระทบทางอ้อม ใน 7 ด้าน คือ
5.1 ผลกระทบต่อบุคคล
5.2 ผลกระทบต่อครอบครัว
5.3 ผลกระทบต่อผูน้ ําชุมชน
5.4 ผลกระทบต่อกลุม่ พลังในชุมชน
5.5 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
5.6 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของชุมชน
5.7 ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของชุมชน
6. แนวโน้มในอนาคตของชุมชน ใน 4 ด้าน คือ
6.1 ด้าน Demand & Supply
6.2 ด้าน Technology
6.3 ด้านธุรกิจ กิจการ คูแ่ ข่งขัน และ การแข่งขัน
6.4 ด้านการเงิน การลงทุน และ การพัฒนา

ทัง้

ผลสรุปของการวิเคราะห์สภาวการณ์
การวิเคราะห์สภาวการณ์จากอดีตถึงปจั จุบนั และ แนวโน้มในอนาคต จะได้ขอ้ สรุปของ
สิง่ ทีว่ เิ คราะห์ ว่า เราจะต้องทําอะไร (What to do?) ในอนาคต จึงจะทําให้ “งาน” ทีเ่ รา
ต้องการบริหาร มีประสิทธิภาพสูงยิง่ ๆขึน้ และควรจะต้องทําอย่างไร (How to do?) มีปจั จัย
เงือ่ นไข เวลา ข้อจํากัด ฯลฯ อะไรบ้าง
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II. การวางแผนงาน (Planning) ของการบริหาร
การวางแผนงาน เป็ นกระบวนการกําหนดรายละเอียดของเป้าหมาย แนวทาง วิธกี าร
กิจกรรม ทรัพยากร และ เวลา ทีจ่ ะต้องใช้ในการ “ทํา” งาน ในอนาคต พร้อมผูร้ บั ผิดชอบ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (PLANNING IS A
WORKING PROCESS TO DETERMINE ACTIVITIES IN THE FUTURE FOR
ACHIEVING THE HIGHEST EFFICIENCY OUTCOMES)
จากความหมายนี้ การวางแผนงาน มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การวางแผนงาน เป็ นเรือ่ งของอนาคต คือ สิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งทํา
ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
2. การวางแผนงาน เป็ นการกําหนดรายละเอียดของสิง่ ทีจ่ ะทําว่า จะทําอะไร จะทําที่
ไหน จะทําเมือ่ ไร จะทํากับใคร จะทําโดยใคร จะทําด้วยวิธใี ด และ จะใช้ทรัพยากรเท่าไร
3. การวางแผนงาน มุง่ ให้บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
4. การวางแผนงาน มุง่ ให้มกี ารดําเนินงาน อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามจํานวนและศักยภาพ ของทรัพยากรทีม่ อี ยู่
5. การวางแผนเป็ นกระบวนการ ซึง่ มีการเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic) จึง
เปลีย่ นแปลงได้ ให้เหมาะสมกับสภาพทีเ่ ป็ นจริงอยูเ่ สมอ
การกําหนดเป้ าหมายของการ “ทํา” งานในอนาคต
เป้าหมายของการ “ทํา” งานในอนาคต คือ ให้ “งาน” นัน้ เกิด “ผลสําเร็จ” สูงสุด ตาม
ศักยภาพทีผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องมีอยูแ่ ละสามารถก่อให้เกิดได้ และ สูงกว่าทีเ่ คยได้ทาํ มาแล้ว ยิง่ ๆขึน้
อย่างยังยื
่ น จําแนกตามช่วงเวลา ออกป็ น 7 Milestone ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึง สิน้ สุด ของ การ
“ทํา” งาน คือ
Milestone ที่ 0
คือ จุดเริม่ ต้นของการ “ทํา” งาน โดยระบุรายละเอียดตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจน
What = จะทําอะไร และ เท่าไร
Where = จะทําทีไ่ หน
When = จะทําเมือ่ ไร ทัง้ จุดเริม่ ต้น และจุดสิน้ สุด
Who และ Whom = จะทําโดยใคร และ จะทํากับใคร
Why = ทําไมต้องเป็ นจุดนี้
สมชาติ โตร ก
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Milestone ที่ 1
คือ จุดเป้าหมายทีบ่ ่งบอกว่า งานนี้ สามารถตัง้ ต้นได้อย่างมันคงแล้
่
ว โดยระบุ
รายละเอียดและลักษณะของจุดนี้ตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น
โครงการ/แผนงาน ได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ อี าํ นาจให้ดาํ เนินการได้โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็ นต้น
Milestone ที่ 2
คือ จุดเป้าหมายทีบ่ ่งบอกว่า งานนี้ บรรลุผลสําเร็จขัน้ ต้นแล้ว สามารถเป็ นต้นแบบ
(Role model/Prototype) ทีด่ แี ละชัดเจนให้กบั ทีอ่ ่นื ๆ โดยระบุรายละเอียดและลักษณะของ
จุดนี้ตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจน อาทิเช่น ได้ผลการดําเนินงาน ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกทีเ่ ป็ นทีเ่ ขือ่ ถือ ว่าเป็ นต้นแบบ จากการทีไ่ ด้ดาํ เนินการมาไม่น้อยกว่า
3 ปี เป็ นต้น
Milestone ที่ 3
คือ จุดเป้าหมายทีบ่ ่งบอกว่า งานนี้ ได้บรรลุผลสําเร็จของการบํารุงรักษาสําเร็จขัน้ ต้น
นัน้
ให้คงอยูแ่ ละไม่เสือ่ มสลายหรือสูญหายไป
โดยระบุรายละเอียดและลักษณะของ
จุดเป้าหมายนี้ ตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจน เช่นเดียวกัน
Milestone ที่ 4
คือ จุดเป้าหมายทีบ่ ่งบอกว่า งานนี้ ได้มกี ารขยายผลสําเร็จออกไปยังงาน/หน่วยงาน/
องค์การ อืน่ ๆ และ ในแวด-วง ของวงการทางวิชาการและการปฏิบตั ิ ให้บรรลุผลสําเร็จ
ขัน้ ต้นตามต้นแบบนี้ได้แล้ว โดยระบุรายละเอียดและลักษณะของจุดเป้าหมายนี้ตาม 5Ws,
1H มาให้ชดั เจน อาทิเช่น ได้งาน/หน่วยงาน/องค์การ ทีน่ ําผลการดําเนินงานหรือต้นแบบที่
ได้ ไปขยายผลและบรรลุ Milestone ที่ 1 ของตนแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง เป็ นต้น
Milestone ที่ 5
คือ จุดเป้าหมายทีบ่ ่งบอกว่า งานนี้ ได้มกี ารดําเนินการจนประสบผลสําเร็จทีส่ ามารถ
ยืนยันได้วา่ เกิดความยังยื
่ น (Sustainability) แล้ว โดยระบุรายละเอียดและลักษณะของจุดนี้
ตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจน เช่นเดียวกัน
Milestone สุดท้าย
คือ จุดสิน้ สุดของการ “ทํา” งาน จําแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ งานนี้ ยังต้องมีการ
ดําเนินงานต่อไป ในการนี้ จะเป็ นการระบุ 5Ws, 1H ตามวงรอบของการดําเนินงาน
(Working cycle) ซึง่ โดยทัวไป
่ จะใช้ปีงบประมาณเป็ นกรอบในการพิจารณา ส่วนอีกลักษณะ
สมชาติ โตรั ก ษา
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หนึ่ง คือ งานนี้ ไม่ตอ้ งมีการดําเนินงานต่อไป ก็จะให้ระบุ รายละเอียดและลักษณะของ
จุดเป้าหมายนี้ ตาม 5Ws, 1H มาให้ชดั เจน ว่าจะนําทรัพยากรของงานนี้ ไปอยูท่ ใ่ี ด
การจัดทําแผน การ“ทํา”งาน
แผน การ“ทํา”งาน (Plan) คือ เอกสารทีร่ ะบุ/แสดง เป้าหมาย แนวทาง วิธกี าร กิจกรรม
ทรัพยากร และ เวลา ทีจ่ ะต้องใช้ในการ“ทํา”งาน ในอนาคต พร้อมผูร้ บั ผิดชอบ ทีแ่ น่นอน
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผน (Plan) จําแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แผนพัฒนา (Development Plan) เป็ นแผน ทีน่ ําไปสูก่ ารพัฒนา คือ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่าเดิม มี “ตัวชีว้ ดั ” ทีบ่ ่งบอกอย่างชัดเจนว่า เกิดการพัฒนาหรือดีขน้ึ
หรือไม่ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคคลากร แผนพัฒนางาน R2R ฯลฯ
2. แผนปฏิบตั กิ าร (Operation Plan) เป็ น “แผน (Plan)” ทีน่ ําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ตาม
กรอบของเวลา มี “ตัวชีว้ ดั ” ทีบ่ ่งบอกว่า ปฏิบตั หิ รือไม่ ปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ าํ หนดไว้เพียงใด
เช่น แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีของหน่วยงาน แผนปฏิบตั กิ ารของโครงการ แผนการทํา
วิทยานิพนธ์ แผนการสร้างรถไฟฟ้า ฯลฯ นิยมเขียนแผนแบบ Gantt chart ทีร่ ะบุกจิ กรรม
กรอบเวลา และ ผูร้ บั ผิดชอบ ไว้อย่างแน่นอนและชัดเจน ดังนี้
ที่

กิ จกรรม

เวลา
ผูร้ บั ผิดชอบ
Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6

1
2

องค์ประกอบของแผน
ทีส่ าํ คัญมี 12 ประการ ได้แก่
1. ชือ่ แผนงาน ซึง่ ควรจะสือ่ ความหมาย เร้าใจ และ ไม่เยิน่ เย้อ ยืดยาด
2. ความเป็ นมาและความสําคัญของ “งาน” ทีว่ างแผน คือ การสรุปเนื้อหาสําคัญๆ ทีบ่ ง่
บอกถึงความเป็ นมาและความสําคัญ ของ“งาน”ทีจ่ ะดําเนินการ
3. เป้าหมายของงาน คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการจะได้รบั เมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงานตามแผน
4. วัตถุประสงค์ คือ สิง่ ทีจ่ ะกระทํา เพือ่ นําไปสู่ เป้าหมายของงาน
5. กลุม่ เป้าหมาย โดยระบุ ชนิด กลุม่ ลักษณะ และ จํานวน
สมชาติ โตร ก
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6. ระยะเวลา ตัง้ แต่เริม่ ต้น จน สิน้ สุด การดําเนินงานตามแผน
7. กิจกรรม พร้อมระยะเวลา รวมทัง้ กิจกรรม“การประเมินผล”ด้วย
8. งบประมาณ จําแนกตามระยะเวลา
9. ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ของงาน
10. บุคคลและหน่วยงาน ทีร่ บั ผิดชอบ ทัง้ ชือ่ และ ตําแหน่ง
11. ผลทีจ่ ะได้รบั ทีช่ ดั เจน เป็ นรูปธรรม และ เป็นไปได้
12. เอกสารประกอบ เพือ่ ขยายความ ของแต่ละองค์ประกอบข้างต้น
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็ นแผนของรัฐบาล
ทีแ่ สดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบตั ิ
ราชการในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีเนื้อหาสาระสําคัญ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนทีห่ นึ่ง แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสยั ทัศน์ของรัฐบาล และ
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ส่วนทีส่ อง แสดงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ประกอบด้วย รายละเอียดของ
นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการในปี แรก และแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินทีจ่ ะ
ดําเนินการในระยะ 4 ปี ของรัฐบาล
ส่วนทีส่ าม
แสดงกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ประมาณการรายได้และประมาณการ
ความต้องการใช้เงินตามนโยบาย และ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ส่วนทีส่ ่ี แสดงแผนงาน/โครงการทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ทัง้ ทีต่ อ้ งเร่ง
ดําเนินการในปีแรก และ ทีจ่ ะดําเนินการในช่วงปีต่อๆมา
ขอนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 มาเป็ นตัวอย่าง ซึง่ มีหวั ข้อที่
สําคัญ 7 หัวข้อ ได้แก่
1. บทนํา
2. แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ
2.1 วิสยั ทัศน์ของรัฐบาล
2.2 สถานะของประเทศก่อนเข้ามาบริหารประเทศ
2.3 กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
3. แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
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3.1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ดําเนินการในปีแรก
3.2 นโยบายความมันคงแห่
่
งรัฐ
3.3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
3.5 นโยบายทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
3.7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3.8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4. กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
4.2 ประมาณการรายได้และรายจ่ายตามนโยบาย
4.3 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล
5. บทสรุป
6. แผนงาน/โครงการ ทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล
7. บัญชีอกั ษรชือ่ ย่อหน่วยงาน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ยึดเจตนารมณ์ของคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีทไ่ี ด้แถลงต่อรัฐสภา ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ที่
สําคัญได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ แต่ละส่วนราชการจะต้องนําไปเป็ น
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ในการกําหนดเป็ น
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการในแต่ละปี เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
อันเป็ นการผลักดันให้ประเด็นนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีก่ าํ หนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559
มีหวั ข้อทีส่ าํ คัญ 6 หัวข้อ แบ่งเป็ น 4 ส่วน 9 บท ได้แก่
1. ปฐมบท
2. สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
3. ส่วนที่ 1: การประเมินสถานการณ์ของประเทศ
บทที่ 1 การประเมินสถานการณ์ของประเทศ
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4. ส่วนที่ 2: วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่ 2 วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ส่วนที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยังยื
่ น
่
งงาน
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมันคงของอาหารและพลั
บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยังยื
่ น
บทที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยง กับประเทศในภูมภิ าค เพือ่ ความมันคง
่
ทางเศรษฐกิจและสังคม
บทที่ 8 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างยังยื
่ น
6. ส่วนที่ 4: การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่
การปฏิบตั ิ
บทที่ 9 การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สูก่ าร
ปฏิบตั ิ
แผนงาน (Plans) ของการบริหาร
ในการบริหารนัน้ มุง่ ทีจ่ ะทําให้ “สิง่ ทีจ่ ะให้บริหาร” เกิด “ผลสําเร็จ” สูงสุด ตามศักยภาพ
ทีส่ งิ่ นัน้ และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีอยูแ่ ละสามารถก่อให้เกิดได้ จึงต้องมีแผนการทํางาน (Plan) ทีด่ ี
และครบถ้วน นําไปสูเ่ ป้าหมาย (Goal) คือ การบรรลุ
Milestone ที่ 5 ทีบ่ ่งบอกว่า งาน
นี้ ได้มกี ารดําเนินการ จนประสบผลสําเร็จ ทีส่ ามารถยืนยันได้ว่า เกิดความยังยื
่ น
(Sustainability) แล้ว
แผนงาน ของการบริหารสูค่ วามยังยื
่ น จีงประกอบด้วย 2 แผน คือ
1. แผนปฏิบตั กิ าร (Operation Plan) ในการจัดทํา แผนพัฒนา “งาน” ทีจ่ ะบริหารสู่
ความยังยื
่ น
ควรใช้เวลาในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารนี้ ไม่เกิน 3 วัน โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตามแผนทัง้ หมด 5-10 ปี
2. แผนพัฒนางาน...... (ระบุชอ่ื งาน)..... สูค่ วามยังยื
่ น
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ใช้เวลาในการจัดทําแผนนี้ ไม่เกิน 1 เดือน แบ่งช่วงเวลาดําเนินการใน 10 ปี ของ
แผนพัฒนานี้ เป็ น 7 ระยะ คือ
2.1 ระยะปี แรกทีจ่ ะดําเนินการ ซึง่ ควรจะไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนสิน้ ปี งบประมาณ
2.2 ระยะปี ท่ี 2 ซึง่ ใช้เวลาเต็มปีงบประมาณ
2.3 ระยะปีท่ี 3 จนบรรลุ Milestone ที่ 2 คือ ได้ตน้ แบบ (Role model/Prototype) ที่
ดีและชัดเจน
2.4 ระยะ 1 ปี หลังบรรลุ Milestone ที่ 2
2.5 ระยะปี ท่ี 2 หลังบรรลุ Milestone ที่ 2 ตามวงรอบของปี งบประมาณ
2.6 ระยะหลังปี ท่ี 2 ของการบรรลุ Milestone ที่ 2 ในแต่ละปี งบประมาณ
2.7 ระยะสรุปผล ในปีท่ี 10 ของการดําเนินงาน
ในแต่ละปี จะมีการวัดผลการดําเนินงาน ด้วย “ตัวชีว้ ดั ” ทีบ่ ่งบอกว่า มีการพัฒนา
หรือไม่ ใน 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ ด้าน
ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ในแต่ละระยะทัง้ 7 ของแผนพัฒนางานนี้ จะมีแผนปฏิบตั กิ าร (Operation Plan) ที่
แน่นอนและชัดเจน แนบมาด้วยเสมอ
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
มีผรู้ ไู้ ด้ให้ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) ไว้หลากหลาย อาทิเช่น
1. กลยุทธ์ คือ กระบวนการในการดําเนินงานเพือ่ ชัยชนะของการแข่งขัน
2. กลยุทธ์ คือ วิธกี ารทีช่ าญฉลาดในการเอาชนะคูต่ ่อสู้ นําไปสูค่ วามสําเร็จในระยะยาว
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบุคคล / หน่วยงาน / องค์การ ทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้กลยุทธ์
3. กลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการกําหนดวิธกี ารจัดสรรและ/หรือจัดการทรัพยากรให้
สอดคล้องสมดุลระหว่างปจั จัยทีค่ วบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ ซึง่ เรียกว่า“ปจั จัยภายนอก”
กับปจั จัยทีค่ วบคุมได้ ทีเ่ รียกว่า “ปจั จัยภายใน”
4. กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนอย่างกว้างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การในระยะยาว เป็ น“ผลสุดท้าย”ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
สรุปว่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธกี ารทํางานทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ ให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ พันธกิจ และ วิสยั ทัศน์ ทีก่ าํ หนดไว้ การกําหนดกลยุทธ์ จําเป็ นต้องอาศัยผล
จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อย่างครบถ้วนและเพียงพอ
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ระดับของกลยุทธ์ (Level of Strategy)
มี 4 ระดับคือ
1. กลยุทธ์ระดับองค์การสูงสุด (Corporate-level Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์
ของรัฐบาล กลยุทธ์ของบริษทั แม่ ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ในเชิงนโยบาย เช่น กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ํา
ด้านการค้า กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านการเกษตร กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านการรักษาโรคมะเร็ง
กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยเป็ นกลยุทธ์“ทีบ่ อกทิศทางขององค์การ”
2. กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจหลักขององค์การ (Business-level Strategy) ได้แก่ กล
ยุทธ์ของกระทรวงต่างๆ กลยุทธ์ของบริษทั ลูกต่างๆ กลยุทธ์ของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นเครือข่าย
ฯลฯ เป็ นกลยุทธ์ในเชิงนโยบายเช่นกัน แต่เป็ นของแต่ละองค์การและอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของ
องค์การทีส่ งู กว่าหรือองค์การทีม่ อี าํ นาจในการควบคุม อาทิเช่น รัฐบาล บริษทั แม่ ฯลฯ
3. กลยุทธ์ระดับงาน/หน่วยงาน/หน้าที่ หลัก ในองค์การ (Functional-level Strategy)
ได้แก่ กลยุทธ์ของฝา่ ยผลิต กลยุทธ์ของฝา่ ยขาย กลยุทธ์ของฝา่ ยการแพทย์ กลยุทธ์ของฝา่ ย
การพยาบาล กลยุทธ์ของฝา่ ยเภสัชกรรม กลยุทธ์ของกลุม่ งานอายุรกรรม ฯลฯ เป็ นกลยุทธ์
ในเชิงการสร้าง พัฒนา และ บํารุงรักษา ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์การเป็ น
ผูน้ ําด้านราคา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทีด่ งึ ดูดใจลูกค้า กลยุทธ์การเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์ กลยุทธ์การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านโรคไต ฯลฯ เป็ นต้น
4. กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร (Operational-level Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์ของหน่วย
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีต่ อ้ งจัดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ทัง้ 4 ด้าน หรือ 4Ps
(Product, Price, Place, Promotion) ให้เหมาะสม พอดี และมีประสิทธิภาพสูง จําแนกเป็ น 4
กลุม่ กลยุทธ์ คือ
4.1 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ทีด่ ี ในมุมมองของลูกค้า
4.2 กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านราคา/ต้นทุน (Cost leadership Strategy) ทีต่ ่าํ กว่า
คูแ่ ข่ง ในคุณภาพระดับเดียวกัน
4.3 กลยุทธ์การเคลือ่ นไหวรวดเร็ว (Rapid response Strategy) กว่าคูแ่ ข่ง
4.4 กลยุทธ์กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ (Niche market Strategy) อาทิเช่น กลยุทธ์ใน
กลุม่ วัยรุน่ กลุม่ ทีเ่ พิง่ มีครอบครัว กลุม่ ตัง้ ครรภ์ กลุม่ มีลกู เล็กๆ กลุม่ เกษียรอายุ กลุม่ แม่บา้ น
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคกระดูก กลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง กลุม่ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ฯลฯ
กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ ารนี้ เป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เช่น กลยุทธ์การเพิม่ ยอดขาย กลยุทธ์การลดค่าใช้จา่ ย กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินค้า กล
สมชาติ โตรั ก ษา
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ยุทธ์การขยายฐานลูกค้า กลยุทธ์การเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นต้น เป็ นกลยุทธ์ท่ี
หน่วยงานภาครัฐทัง้ หลาย ต้องเน้นให้มากขึน้ ในการนํานโยบายของรัฐบาลและหน่ วยเหนือ
ทัง้ หลาย สูก่ ารปฏิบตั ิ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มากยิง่ ๆขึน้
ขัน้ ตอนในการวางแผนกลยุทธ์
มี 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพือ่ ประเมินภาวะคุกคาม (Threats)
และ โอกาส (Opportunities) ทีจ่ ะมีผลต่อองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ปจั จัย 7 ประการ ทีเ่ รียก
กันว่า PESTELI Analysis ทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์การ คือ
1.1 ปจั จัยทางการเมือง (Political Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัยด้าน
นักการเมือง ครอบครัวนักการเมือง พรรคพวกนักการเมือง พรรคการเมืองฝา่ ยรัฐบาล พรรค
การเมืองฝา่ ยค้าน คณะรัฐบาล นโยบายรัฐบาล การเมืองใน/นอกสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นต้น
1.2 ปจั จัยทางเศรษฐกิจ (Economic Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัยด้านภาวะ
เศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออม อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
1.3 ปจั จัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component Analysis) ได้แก่
ปจั จัยด้านการเปลีย่ นแปลงของประชากร ครอบครัว ทัศนคติ ค่านิยม แฟร์ชนั ่ เป็ นต้น
1.4 ปจั จัยทางเทคโนโลยี (Technological Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัยด้าน
ความรูค้ วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ องค์ความรูท้ างวิชาการทัง้ หลายทีน่ ํามาใช้กบั
ชีวติ ประจําวันของมนุษย์ ที่ Popular มากในยุคปจั จุบนั คือ Information Technology: IT,
Nano-technology, Bio-technology, และ Management Technology.
1.5 ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมและนิเวศน์วทิ ยา (Environmental and Ecological
Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัยด้านอุณหภูมโิ ลกทีส่ งู ขึน้ (Global warming)
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (ภาษาสเปญ: El Niño) และ ลานีญา
(ภาษาสเปญ: La Niña) มลภาวะ (Pollutions) ทัง้ ทางอากาศ ทางนํ้า ทางเสียง เป็ นต้น
1.6 ปจั จัยทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด (Legal Component Analysis) ได้แก่
ปจั จัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า การกีดกันทางการค้า กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ของหน่วยงาน/องค์การ ต่างๆ เป็ นต้น
1.7 ปจั จัยทางวงการอุตสาหกรรม (Industrial Component Analysis) ของงานนัน้
ได้แก่ ปจั จัยด้านมาตรฐานของสินค้าในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ความนิยม ข้อตกลงใน
วงการนัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและทีไ่ ม่เป็ นทางการ เป็ นต้น
สมชาติ โตร ก
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพือ่ ประเมินจุดอ่อน (Weaknesses) ที่
จะต้องแก้ไข และ จุดแข็ง (Strengths) ทีจ่ ะสามารถนําใช้ให้เป็ นประโยชน์ พิจารณาโดยใช้
หลัก 7S of McKinsey ในการวิเคราะห์ปจั จัย 7 ประการ ทีอ่ ยูภ่ ายในองค์การ คือ
2.1 ปจั จัยทางโครงสร้างองค์การ (Structural Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัย
ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และ โครงสร้างทางการบริหาร ขององค์การ
2.2 ปจั จัยทางสไตล์การบริหารองค์การ (Style Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัย
ด้านสไตล์การบริหารของผูน้ ําองค์การตาม Managerial Grid ทัง้ แบบส่วนตัว และเป็ นทีม
2.3 ปจั จัยทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Staff Component Analysis) ได้แก่
ปจั จัยด้านความรูค้ วามสามารถของบุคลากรขององค์การในการปฏิบตั งิ านตามภาระกิจ
2.4 ปจั จัยทางความเชีย่ วชาญขององค์การ (Skill Component Analysis) ได้แก่
ปจั จัยด้านชือ่ เสียงขององค์การจากผลงานในอดีตทีไ่ ด้รบั การยกย่อง เป็ นต้น
2.5 ปจั จัยทางระบบงานขององค์การ (System Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัย
ด้านระบบงานขององค์การ ทัง้ ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุ นทรัพยากร ระบบงาน
พัฒนางาน/หน่วยงาน/องค์การ และ ระบบงานบริหารจัดการ ทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมยกย่อง
2.6 ปจั จัยทางกลยุทธ์ขององค์การ (Strategic Component Analysis) ได้แก่ ปจั จัย
ด้านกลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์การ ตัง้ แต่อดีต จนถึง กลยุทธ์ทใ่ี ช้อยูใ่ นปจั จุบนั
2.7 การวิเคราะห์ปจั จัยทางค่านิยมร่วมขององค์การ (Share-value Component
Analysis) ได้แก่ ปจั จัยด้านวัฒนธรรมองค์การทีเ่ ป็ นอยู่ และ การประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ปลูกฝงั
ให้เกิดเป็ นค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์การในอนาคต
3. การสรุปภาวะคุกคาม โอกาส จุดอ่อน และ จุดแข็ง ทีส่ าํ คัญมาด้านละ 10-20 ข้อ
โดยควรมีจาํ นวนข้อพอๆกัน ในแต่ละด้าน
4. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ด้วย 7 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
4.1 คัดเลือกประเด็นสําคัญของภาวะคุกคาม โอกาส จุดอ่อน และ จุดแข็ง ของ
องค์การ มาด้านละ 5-10 ข้อ (ควรมีจาํ นวนข้อพอๆ กัน ในแต่ละด้าน)
4.2 สรุปสิง่ ทีว่ เิ คราะห์เพือ่ กําหนดกลยุทธ์ ด้วย SWOT Matrix คือ การนําจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม ขององค์การ มาบรรจุในตาราง 8 ช่อง นําไปสูก่ ารกําหนด
กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม มีเหตุมผี ล มีทม่ี าทีไ่ ป ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ได้เป็ น 4 กลุม่ คือ
1.) กลุม่ SO Strategies เป็ นกลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการนําจุดแข็งและโอกาส มาร่วมกัน
กําหนดเป็ นกลยุทธ์ ซึง่ ถือว่าเป็ น “กลยุทธ์หลัก” ของหน่วยงาน/องค์การ
สมชาติ โตรั ก ษา
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2.) กลุม่ ST Strategies เป็ นกลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการนําจุดแข็ง มาลบล้าง ป้องกัน
หรือแก้ไข ภาวะคุกคาม
3.) กลุม่ WO Strategies เป็ นกลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการนําโอกาส มาเสริมจุดอ่อน
4.) กลุม่ WT Strategies เป็ นกลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการนําจุดอ่อนและภาวะคุกคาม มา
พัฒนาและกําหนดเป็ นกลยุทธ์
ใช้ตาราง SWOT Matrix ในการกําหนดกลยุทธ์ ดังแสดงในภาพที่ 4
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths: S)
ระบุรายการจุดแข็ง ทีม่ า
จากภายในองค์การ 5-10
ประเด็น ในช่องนี้
ปัจจัยภายนอก
SO Strategies
โอกาส (Opportunity: O)
ระบุรายการโอกาส ทีม่ า
กําหนดกลยุทธ์ โดยอาศัย
จากภายนอกองค์การ 5-10 จุดแข็งประสานกับความ
ประเด็น ในช่องนี้
ได้เปรียบของโอกาส
ST Strategies
ภาวะคุกคาม(Threats: T)
ระบุรายการภาวะคุกคาม กําหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
ทีม่ าจากภายนอก 5-10
โดยใช้จุดแข็งมาใช้หลบ
ประเด็น ในช่องนี้
หลีกภาวะคุกคาม

จุดอ่อน (Weakness: W)
ระบุรายการจุดอ่อนทีม่ าจาก
ภายในองค์การ 5-10
ประเด็น ในช่องนี้
WO Strategies
กําหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยใช้ความได้เปรียบใน
โอกาส มาปิดจุดอ่อน
WT Strategies
กําหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยระมัดระวังจุดอ่อนและ
หลบหลีกภาวะคุกคาม

ภาพที่ 4 การกําหนดกลยุทธ์ดว้ ย SWOT Matrix
4.3 กําหนดกลยุทธ์เบือ้ งต้น โดยนําข้อมูลประเด็นสําคัญของแต่ละคูต่ าม SWOT
Matrix คือ SO, ST, WO และ WT มาพิจารณากําหนดเป็ นกลยุทธ์เบือ้ งต้น ซึง่ อาจเริม่ เป็ น
เพียงกิจกรรมหรือโครงการเล็กๆ โดยระบุให้ชดั เจนว่า แต่ละกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม นัน้
มาจากข้อมูลประเด็นสําคัญ ในข้อใด เช่น มาจาก S3 และ T2 หมายถึง กลยุทธ์/โครงการ/
กิจกรรม นี้ มาจากข้อมูลประเด็นสําคัญของ Strength ข้อ 3 และ ข้อมูลประเด็นสําคัญของ
Threat ข้อ 2 เป็ นต้น
นํากลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ทัง้ หมด มาพิจารณาร่วมกัน แล้วทําการผสมผสาน
เข้าด้วยกัน ได้เป็ นกลุม่ กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ทีด่ ี ทีม่ คี วามครอบคลุม ไม่ซ้าํ ซ้อน และ
เหมาะสม มากขึน้ โดยขอเสนอให้จดั กลุม่ ตาม BSC (Balanced Score Card) 4 ด้าน คือ
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ด้าน Finance, Customer, Internal process, และ ด้าน Learning & Growth แล้วคัดเลือก
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกลุม่ ทีจ่ าํ เป็ น เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้
เหลือจํานวนน้อยทีส่ ดุ
ตัวอย่าง ผลการกําหนด “กลยุทธ์เบือ้ งต้น”จากผลสรุปตาม SWOT Matrix ของ
โรงพยาบาลสุขกาย สบายใจ (นามสมมติ) ได้ผลดังภาพที่ 5
Strengths
1.ผูน้ ํามีวสิ ยั ทัศน์ มีความมุง่ มัน่
2.จนท. เป็ นคนรุน่ ใหม่, โสด
3.มีนกั วิจยั R&D, นัก IT
4.มีทด่ี นิ 100 ไร่ ติดถนนใหญ่
ปัจจัยภายนอก
5.เป็ นโรงพยาบาลของรัฐ
SO Strategies
Op
p
้ ําชุมชนเข้มแข็ง
1.พัฒนาคุณภาพ รพ. สู่ HA
o 1.ผูน
r 2.พระผูใ้ หญ่สนับสนุ น
2.พัฒนารายได้
t
u 3.รัฐบาลเข้มแข็ง
3.พัฒนางานวิจยั &ผลงานวิชาการ
n
4.ส่งเสริม R&D ทุนวิจยั 4.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ
i
ties
5.ประชาชนสนใจสุขภาพ 5.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ST Strategies
T 1.โครงการ UC
1.พัฒนารายได้
h 2.มีการฟ้องร้อง รพ.
r
2.พัฒนางานวิจยั &ผลงานวิชาการ
ู้ ว่ ย
e 3.สิทธิผป
3.พัฒนาความร่วมมือร่วมใจ
a 4.ยาเสพติดมีมาก
จากชุมชนในการพัฒนา รพ.
t
5.หน่วยเหนือ เร่งรัด
s
4.พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ผลงานวิชาการ
ปัจจัยภายใน

Weaknesses
1.มีเงินน้อย
2.จนท.ขาดประสบการณ์
3.ขาดแคลนบุคลากร
4.ขาดแคลนเครือ่ งมือ อุปกรณ์
5.ระบบงานยังไม่ดี
WO Strategies
1.พัฒนารายได้
2.พัฒนาเจ้าหน้าที.่
3.พัฒนาระบบงาน
4.พัฒนาความร่วมมือร่วมใจ
จากชุมชนในการพัฒนา รพ.
WT Strategies
1.พัฒนาความร่วมมือร่วมใจ
จากชุมชนในการพัฒนา รพ.
2.พัฒนารายได้
3.พัฒนางานวิจยั &ผลงานวิชาการ
4.พัฒนาระบบงาน

ภาพที่ 5 การกําหนดกลยุทธ์เบือ้ งต้น จากผลการวิเคราะห์ SWOT
จัดทําได้ 17 กลยุทธ์ คือ 5 กลยุทธ์ ใน SO Strategies; 4 กลยุทธ์ ใน WO
Strategies; 4 กลยุทธ์ ใน ST Strategies; และ 4 กลยุทธ์ ใน WT Strategies
แต่ละกลยุทธ์ จะมีทม่ี าจากผลสรุปตาม SWOT Matrix ทีช่ ดั เจน ขอยกตัวอย่างกล
ยุทธ์ ใน SO Strategies ดังนี้
1.) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ รพ. สู่ HA มาจาก S1, S2, S3, S5 และ O1, O2,
O3, O4, O5
2.) กลยุทธ์การพัฒนารายได้ มาจาก S1, S2, S3, S4, S5 และ O1 ถึง O5
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3.) กลยุทธ์การพัฒนางานวิจยั & ผลงานวิชาการ มาจาก S1, S2, S3, S5 และ
O1, O2, O3, O4, O5
4.) กลยุทธ์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ มาจาก S1, S2, S3, S4, S5 และ O1,
O2, O3, O4, O5
5.) กลยุทธ์การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร มาจาก S1 ถึง S5 และ O1,O2,O3,O4,O5
กลยุทธ์อ่นื ๆ ก็เป็ นทํานองเดียวกัน
4.4 ผสมผสานกลยุทธ์เบือ้ งต้นเข้าด้วยกัน โดยวิเคราะห์ความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยง
แล้วสังเคราะห์เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญ ดังในตัวอย่างกลยุทธ์ทงั ้ 17 เมือ่ นํามาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน จะได้เป็ น 8 กลยุทธ์ คือ
1.) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ HA มาจาก S1,S2,S3,S5 และ
O1,O2,O3,O4,O5 และ W2,W3,W5 และ T1,T2,T3,T5
2.) กลยุทธ์การพัฒนารายได้ 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.) กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน มาจาก S1,S2,S3,S5 และ O1,O2,O3,O4,O5
และ W1,W2,W3, W4,W5 และ T1,T2,T3,T5
4.) กลยุทธ์การพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ อง 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.) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนในการพัฒนา 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.) กลยุทธ์การพัฒนางานวิจยั R&D และ ผลงานทางวิชาการ 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.) กลยุทธ์การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร 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.) กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนมาจาก S1,S2,S3,S4,S5 และ O1,O2,
O3,O4,O5 และ W1,W2,W3,W4 และ T1,T2,T3,T4,T5
4.5 วิเคราะห์กลยุทธ์สาํ คัญด้วย BSC โดยนํากลยุทธ์สาํ คัญมาวิเคราะห์ความ
ครบถ้วนและความเหมาะสม ด้วย Balanced Scorecard: BSC ซึง่ Harvard Business
Review ได้ยกย่องให้เป็ นหนึ่งในเครือ่ งมือด้านการจัดการ ทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์การธุรกิจ
มากทีส่ ดุ เครือ่ งมือหนึ่งในรอบ 75 ปี เป็ นเครือ่ งมือทีถ่ กู คิดค้นและพัฒนาขึน้ โดย Robert
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Kaplan และ David Norton ซึง่ ต่อมาเมือ่ ได้มกี ารนําไปใช้มากขึน้ ๆ พบว่า สามารถนําไปใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การช่วยใน
การวางแผนกลยุทธ์ และ การนํากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดย Kaplan และ David Norton ได้
ให้คาํ นิยามในกรณีน้ีไว้วา่ “BSC เป็ นเครือ่ งมือด้านการจัดการทีช่ ว่ ยในการนํากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ทีจ่ ะช่วยให้องค์การเกิดความสอดคล้อง เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และมุง่ เน้นในสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ”
หลักการของ Balanced Scorecard นัน้ มุง่ เน้นความครบถ้วน ความเป็ นเหตุเป็ น
ผลกัน และ ความสมดุลย์ของมุมมองทัง้ 4 ด้าน ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว เพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
(Goal) ทีอ่ งค์การได้ตงั ้ ไว้
เมื่อนํากลยุทธ์สาํ คัญทัง้ 8 กลยุทธ์ มาวิเคราะห์ดว้ ย BSC พบว่า สามารถ
ตอบสนองได้ครบทัง้ 4 ด้าน ดังตาราง
กลยุทธ์ของโรงพยาบาลทีต่ อบสนองแต่ละด้านของ BSC
1
2
3
4
5
6 7 8
การเงิน (Finance)

  
   
ผูร้ บั บริการ (Customer)

  
   
กระบวนการภายใน (Internal Process) 
  
   การเรียนรูแ้ ละการเจริญเติบโต

  
   
(Learning& Growth)
ด้านของ BSC

1.
2.
3.
4.

สรุปได้วา่ กลยุทธ์สาํ คัญทัง้ 8 กลยุทธ์ มีความเหมาะสม แม้วา่ กลยุทธ์ท่ี 8 กลยุทธ์
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน จะไม่ตอบสนองกระบวนการภายในขององค์การก็ตาม แต่
เป็ นการลด Threat จากชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
4.6 นํากลยุทธ์สาํ คัญมา Integrate เข้าด้วยกันเป็ น “กลยุทธ์รวม” จะได้เป็ น 2 กล
ยุทธ์หลัก (Main/Grand Strategy) หรืออาจเรียกว่า “ยุทธ์ศาสตร์” ขององค์การ คือ
1.) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ยอ่ ย คือ
1.1) กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาระบบงาน
1.2 กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
1.3 กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนางานวิจยั R&D และ ผลงานทางวิชาการ
1.4 กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
1.5 กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สู่ HA
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2.) กลยุทธ์การพัฒนารายได้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ยอ่ ย คือ
2.1) กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนารายได้จากงานบริการ
2.2) กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ในการ
พัฒนาโรงพยาบาล
2.3) กลยุทธ์หรือโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
การกําหนดกลยุทธ์
ในการกําหนดกลยุทธ์นนั ้ สิง่ ทีต่ อ้ งระบุในแต่ละกลยุทธ์ คือ
1. ชือ่ กลยุทธ์ ซึง่ ควรจะสัน้ กะทัดรัด เปี่ยมด้วยความหมายและเร้าใจลูกค้าและ
เจ้าหน้าที่ เช่น ไม่ยอมเป็ นคนสุดท้าย ขอเป็ นทีส่ อง ทําให้คนอื่นเดินตาม ไวกว่าผูอ้ ่นื ครึง่
ก้าว จิว๋ แต่แจ๋ว ทํางานให้สดุ ฝีมอื และคุม้ ค่า ถอยเพือ่ รุก เป็ นต้น
2. เป้าหมายของกลยุทธ์ คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะได้รบั จากกลยุทธ์ เช่น กําไร 5+ ฯลฯ
3. ทิศทางกลยุทธ์ เช่น ขยายตัว อยูค่ งที่ ตัดทอนหรือลดลง เป็ นต้น
4. วิธกี ารต่างๆในการดําเนินกลยุทธ์ (Tactics) ซึง่ ต้องระบุ 5Ws (What Where When
Who และ Why) ในการดําเนินงาน ให้ชดั เจน
การกําหนดกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์หลัก (Grand Strategy หรือ Core-Level Strategy หรือ Corporate-Level
Strategies) เป็ นกลยุทธ์ทอ่ี งค์การหรือองค์การบริหารสูงสุด ใช้เป็ นแนวทางในการชีน้ ําการ
ดําเนินงานขององค์การ เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายในระยะยาว ส่วนมากจะแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ กลยุทธ์มงุ่ ความถนัด กลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์การอยูค่ งที่ และ กลยุทธ์การตัด
ทอนหรือลดลง อาจจะเป็ นกลยุทธ์เดีย่ วๆ แต่ละประเภท หรือ เป็ นกลยุทธ์ผสมหลายๆ
ประเภท (Combination Strategies) ก็ได้
1. กลยุทธ์มงุ่ ความถนัด (Concentration Strategy) เป็ นการเลือกดําเนินงานเฉพาะ
เรือ่ งทีอ่ งค์การมีความรูค้ วามชํานาญเพียงอย่างเดียว เช่น การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
การผลิตรองเท้า การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการเสริมสวยและความงาม การเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการบริการสปา (Spa) การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านอาหารไทย การ
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านกระเบือ้ งมุงหลังคา การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการฝึกอบรม
การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการผ่าตัดโรคหัวใจ การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการรักษา
โรคมะเร็ง ฯลฯ เป็ นต้น
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2. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็ นการเลือกดําเนินงานทีม่ งุ่ สร้างความ
เจริญเติบโตให้องค์การ เป็ นกลยุทธ์ทอ่ี งค์การใช้เพือ่ ขยายตลาด ขยายงาน ฯลฯ มักจะใช้ใน
สินค้าใหม่ๆ และ สินค้าที่ “การอยูก่ บั ที”่ นัน้ หมายถึง การตายในระยะยาว ซึง่ โดยทัวไปกล
่
ยุทธ์การเจริญเติบโต จะเป็ นไปใน 4 ลักษณะ คือ
2.1 การบูรณาการแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็ นการรวมตัวกันของธุรกิจใน
สินค้า/บริการ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกันในสายการผลิตและการตลาด เช่น การเข้าซือ้ กิจการ/การควบ
่ ้ามัน การเข้าซือ้
รวมกิจการ ของบริษทั ขุดเจาะนํ้ามันกับบริษทั เรือบรรทุกนํ้ามันและโรงกลันนํ
กิจการ/การควบรวมกิจการของโรงพยาบาลกับบริษทั ขายยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ เป็ นต้น เป็ น
กลยุทธ์ทใ่ี ช้เพือ่ ขยายขอบเขต (Domain) งานขององค์การ แยกเป็ นบูรณาการแนวดิง่ ไปข้าง
หลัง (Backward Integration) การบูรณาการแบบนี้ จะสามารถควบคุมปจั จัยนําเข้าทีจ่ าํ เป็ น
ต่อการดําเนินงานได้ และ การบูรณาการแนวดิง่ ไปข้างหน้า (Forward Integration) อันจะ
สามารถควบคุมการให้บริการ และ/หรือ การจําหน่ายสินค้า ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ขนาดการผลิตทีป่ ระหยัด (Economy of Scale) ของสินค้าหรือบริการ
2.2 การบูรณาการแนวนอน (Horizontal Integration) เป็ นการขยายขนาดของ
อันจะเป็ นการเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
กิจการเพือ่ เพิม่ ยอดขายและการให้บริการ
คูแ่ ข่ง การบูรณาแบบนี้กระทําในกิจการหรือธุรกิจลักษณะเดียวกัน เช่น การเข้าซือ้ กิจการ/
การควบรวมกิจการ ของธนาคาร สายการบิน บริษทั ผลิตรถยนต์ โรงพยาบาล ฯลฯ จํานวน
หลายๆแห่งเข้าด้วยกัน เป็ นต้น
2.3 การแตกตัว หรือ การกระจายธุรกิจ (Diversification) เป็ นการขยายธุรกิจเข้าไป
ในสินค้าทีไ่ ม่เกีย่ วเนื่องกัน ในสายการผลิตและการตลาดของธุรกิจเดิม เพือ่ เป็ นการลดความ
เสีย่ งของธุรกิจจากการมีสนิ ค้าเพียงตัวเดียว เช่น การเข้าซือ้ กิจการในธุรกิจพัฒนาทีด่ นิ ของ
บริษทั ขุดเจาะนํ้ามัน การเข้าซือ้ กิจการนํ้าผลไม้ของบริษทั นํ้าอัดลม การขยายธุรกิจเข้าไปใน
การเกษตรของการปิ โตเลียมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็ นต้น กลยุทธ์ขององค์การอาจจะ
เป็ นไปในลักษณะทีแ่ ตกตัวออกไปเลย หรือยังคงกระจายธุรกิจนัน้ อยูใ่ นบริการเดิม หรือจะอยู่
ในลักษณะทีข่ ยายกิจการแตกต่างไปจากบริการ/ธุรกิจเดิมอย่างสิน้ เชิง
(Conglomerate
Diversification) ก็ได้ รวมทัง้ การร่วมลงทุน (Joint Ventures) หรือ การควบรวมกิจการเข้า
ด้วยกัน (Mergers) ฯลฯ
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2.4 การเจริญเติบโตอย่างอืน่ เช่น การเข้าซือ้ หุน้ ในกิจการอื่น การขยายธุรกิจของ
บริษทั ต่างๆ เข้าไปในธุรกิจทัวไป
่ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการสือ่ สาร ธุรกิจ Information
Technology: IT ธุรกิจการจัดการ ธุรกิจเพือ่ สุขภาพ ฯลฯ เป็ นต้น
3. กลยุทธ์การอยูค่ งทีห่ รือกลยุทธ์รกั ษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)
เป็ นการ
เลือกดําเนินการแบบเดิมๆ เพือ่ รักษาสถานภาพส่วนแบ่งตลาดและอัตราการทํากําไรเอาไว้
ไม่ขยายงาน มักใช้ในกรณีทส่ี นิ ค้าหรือบริการมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเริม่ เข้าสู่
ระยะอิม่ ตัว และยังใช้ในกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งการเสีย่ งภัยจากการลงทุนเพิม่ หรือมีความขาดแคลน
เงินทุน กลยุทธ์เหล่านี้ได้แก่ กลยุทธ์การเพิม่ จุดแข็งของบริษทั การลดจุดอ่อน การเพิม่
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ เป็ นต้น
4. กลยุทธ์การตัดทอนหรือลดลง (Retrenchment Strategy) เป็ นการเลือกกลยุทธ์ท่ี
พยายามจะรักษาองค์การเอาไว้ ในกรณีทเ่ี กิดวิกฤติการณ์ โดยการพลิกสถานการณ์
(Turnaround) จากตัดลดต้นทุนด้านต่างๆลง อาทิเช่น ต้นทุนด้านบุคลกร ด้านพัสดุครุภณ
ั ฑ์
ด้านการผลิต ด้านการบริหาร ฯลฯ ตลอดจนการลดขนาดขององค์การ (Downsizing) โดย
การขายธุรกิจบางส่วนทีท่ าํ ประโยชน์ได้น้อยออกไป การถอนการลงทุน (Divestment) การ
ขายทรัพย์สนิ เพือ่ สะสางหนี้สนิ ขององค์การ ฯลฯ เป็ นต้น
การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategies)
คําว่า “ธุรกิจ” มาจาก Business ในภาษาอังกฤษ ซึง่ คนไทยทัวไปจะเข้
่
าใจว่าเป็น
การค้าของภาคเอกชนทีม่ งุ่ ค้ากําไร
แต่ในอีกความหมายหนึ่งซึง่ ใช้กนั เป็ นสากลกว่านัน้
หมายถึง กิจธุระ งาน หน้าที่ อาชีพ เช่น I do my business หมายถึง ฉันทํากิจธุระ หรือ
ทํางาน หรือ ทําหน้าที่ หรือ ทําอาชีพการงาน ของฉัน ดังนัน้ จึงขอสรุปว่า ธุรกิจ หมายถึง
การดําเนินงานของงานหนึ่งงานใด ทีม่ กี ารผลิตหรือจัดหาสินค้า/บริการ และ มีการจําหน่าย
หรือแลกเปลีย่ นสินค้า/บริการนัน้ เช่น ธุรกิจของโรงแรมคือการบริการผูม้ าพัก ธุรกิจของ
โรงงานคือการผลิตสินค้า ธุรกิจของร้านอาหารคือการบริการอาหาร ธุรกิจของโรงพยาบาล
คือการบริการรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึง่ ในแต่ละองค์การ/หน่วยงาน อาจจะมีธรุ กิจเดียวหรือ
หลายธุรกิจก็ได้ ในการบริการประชาชนนัน้ ถือเป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ เป็ นการ
ดําเนินงานทีม่ งุ่ ประโยชน์เพือ่ สังคม แต่เนื่องจากเป็ นการดําเนินของงานหนึ่งงานใดตามพันธ
กิจ/หน้าทีข่ ององค์การ/หน่วยงานนัน้ โดยมีการผลิตหรือจัดหาสินค้า/บริการ และ มีการ
จําหน่ายหรือแลกเปลีย่ นสินค้า/บริการนัน้ ในทีน่ ้ี จึงถือว่า “งานของราชการ” เป็ นธุรกิจชนิด
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หนึ่ง ซึง่ กําไรของราชการนัน้ ไม่เน้นกําไรทีเ่ ป็ นตัวเงิน แต่ เน้นด้านมนุ ษยธรรม และ
ผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม
หน่วยธุรกิจ หรือ หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Units: SBU) คือ
หน่วยงานขององค์การ
ทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบในการบริหาร ดําเนินงาน และ พัฒนา
กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ แต่ละองค์การจะต้องมีอย่างน้อย 1 หน่ วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์เสมอ แต่ละ
SBU อาจดูแลรับผิดชอบเพียงธุรกิจเดียว (งานเดียว) หรือ หลายธุรกิจ (หลายงาน) ก็ได้ แต่
ธุรกิจเหล่านัน้ ควรเป็ นธุรกิจทีม่ สี นิ ค้า
ตลาด
ถ้าจะดูแลรับผิดชอบหลายๆธุรกิจ
กลุม่ เป้าหมาย และ เทคโนโลยี ทีค่ ล้ายคลึงกัน และ สามารถส่งเสริมซึง่ กันและกันได้
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จึงหมายถึง กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการให้คุณค่า (Value) แก่ลกู ค้า และให้
ได้รบั ความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการดําเนินการทีช่ าญฉลาด ในการแสวงหาผลประ
โยชน์จากทรัพยากรและความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององค์การ/หน่วยงาน
ในตลาดทีจ่ าํ เพาะเจาะจงสําหรับสินค้า/บริการนัน้ ๆ นําไปสูก่ ารมีชยั ชนะคูต่ ่อสู้ และ เกิด
ความสําเร็จในระยะยาว ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขององค์การ/หน่วยงาน ทีใ่ ช้กลยุทธ์
หลักการของกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ
มี 7 ประการ คือ
1. ต้องรูค้ แู่ ข่งขันเป็ นอย่างดีทุกแง่ทุกมุม ดังคําภาษิตทีว่ า่ “รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะ
ทัง้ ร้อยครัง้ ” และข้อมูลดังกล่าว นอกจากจะต้องครบถ้วนแล้ว ยังต้องเป็ นปจั จุบนั ด้วย คู่
แข่งขันนัน้ หมายถึง ทัง้ คูแ่ ข่งขันทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ คูแ่ ข่งขันทีจ่ ะเข้ามาใหม่ดว้ ย
2. ต้องมุง่ เน้นการสร้างและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากทุกสรรพสิง่ มี
การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และ คูแ่ ข่งขันของเราก็มพี ฒ
ั นาการตลอดเวลาเช่นกัน เราจึง
ต้องหมันสร้
่ างและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันของเราอยูเ่ สมอ เพือ่ จะสูเ้ ขาได้
3. ต้องรูก้ ลุม่ เป้าหมายและตลาด โดยต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีท่ าํ ให้เราสามารถรู้
ว่า กลุม่ เป้าหมายของเรามีใครบ้าง มีลกั ษณะ พฤติกรรม อุปนิสยั ความต้องการ ความชอบ
ความไม่ชอบ ฯลฯ เป็ นอย่างไร เพือ่ จะได้สามารถจัดสินค้า/บริการ ทีต่ รงใจ ได้ผลดี และ มี
ประสิทธิภาพสูง
ในส่วนของตลาดนัน้ ต้องรูล้ กั ษณะของตลาด การเคลือ่ นไหวของตลาด การ
เปลีย่ นแปลงของตลาด แนวโน้ม ทัง้ ตลาดในปจั จุบนั และตลาดในอนาคต ทัง้ ตลาดทัวไปและ
่
ตลาดเฉพาะกลุม่ ทัง้ ตลาดในพืน้ ทีแ่ ละตลาดนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ ตลาดต่างประเทศด้วย
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4. ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์การของตน เนื่องจากองค์การได้กาํ หนดกลยุทธ์
หลัก (Grand Strategy) ไว้ เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานให้
สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดความเป็ น Unity คือ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ส่งเสริม
สนับสนุ นซึง่ กันและกัน
5. ต้องคํานึงถึงทรัพยากร และ ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์การ/
หน่วยงานของตน เนื่องจากทรัพยากรนัน้ มีจาํ กัด จึงจําเป็ นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ตลอดเวลา และ ต้องเลือกวิธกี ารทีเ่ รามีความมันใจว่
่ า เราทําได้ดหี รือมีความชํานาญ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งในการดําเนินงาน โดยใช้ความสามารถหลักขององค์การ/หน่วยงานของเรา เป็ น
สิง่ สําคัญ
6. ต้องมุง่ เน้นความสําเร็จในระยะยาว เนื่องจากเรามีความมุง่ หวังให้องค์การของเรา มี
ความมันคง
่ สามารถเจริญเติบโตต่อไปอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ เราจึงต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทย่ี าวไกลและ
ชัดเจน ไม่หวังเพียงผลระยะสัน้ เท่านัน้
7. ต้องมุง่ เน้นผลกําไร/ผลประโยชน์ สูงสุด แต่ไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์แต่ฝา่ ยเดียว
ต้องมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเสมอ ใช้หลัก Give before Take อยูเ่ สมอ
อย่างจริงใจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจนัน้ จะต้องกําหนดตามกลยุทธ์หลักขององค์การ ดังนัน้ การกําหนด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จึงจําเป็ นต้องแปลงกลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ในระดับสูงหรือระดับ
นโยบาย ให้เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญและเป็ นกลวิธใี นการบริหารระดับหน่วยงาน แล้วแปลงเป็ นงาน
(Task) หรือ โครงการ (Project) ในระดับของกิจกรรม ในภายหลัง
การกําหนดกลยุทธ์ระดับงาน/หน่ วยงาน/หน้ าที่ หลัก ในองค์การ
(Functional-level Strategy)
องค์การ ประกอบด้วย 4 งานหลัก (Main Tasks) คือ
1. งานบริการ (Servicing Tasks) จําแนกเป็ น งานบริการหลัก และ งานบริการรอง
2. งานสนับสนุนทรัพยากร 5Ms ให้กบั งานบริการ (Resources Supporting Tasks)
3. งานพัฒนาบริการ และ งานพัฒนาหน่วยงาน/องค์การ (Improving Tasks)
4. งานบริหารจัดการ (Managing Tasks)
ดังนัน้ โครงสร้างองค์การทีเ่ ป็ นมาตรฐานทัวไป
่ จึงประกอบด้วย หน่วยงานหลัก (ส่วน
งาน) 5 หน่วยงาน ตือ
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1. ส่วนบริการหลักขององค์การ อาทิเช่น งานบริการรับฝากเงิน-ถอนเงิน-กูย้ มี เงินชดใช้การกูย้ มี เงิน เป็ นงานบริการหลักของธนาคาร; งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย เป็ น
งานบริการหลักของโรงพยาบาล; งานบริการรับส่งจดหมายและพัสดุภณ
ั ฑ์ เป็ นงานบริการ
หลักของทีท่ าํ การไปรษณีย์ เป็ นต้น
2. ส่วนบริการรองขององค์การ อาทิเช่น งานบริการรับประกันภัย เป็ นงานบริการรอง
ของธนาคาร; งานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็ นงานบริการรองของโรงพยาบาล
3. ส่วนสนับสนุนทรัพยากร 5Ms ให้กบั งานบริการ อาทิเช่น งานสนับสนุนทรัพยากร
คน เงิน ของ และ เทคโนโลยี/วิชาการ ขององค์การ ฯลฯ
4. ส่วนพัฒนาองค์การ อาทิเช่น งานพัฒนาคุณภาพองค์การ เป็ นต้น
5. งานบริหารจัดการ อาทิเช่น งานแผนของสํานักผูอ้ าํ นวยการองค์การ เป็ นต้น
ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 โครงสร้างองค์การทีเ่ ป็ นมาตรฐานทัวไป
่
โครงสร้างองค์การนี้ สามารถนําไปใช้ได้ ทัง้ ในภาครัฐระดับรัฐบาล กระทรวง กรม
สํานัก กอง หน่วยงาน และ ในภาคเอกชนหรือ NGO
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ขอยกตัวอย่าง กลยุทธ์ระดับงาน/หน่วยงาน/หน้าที่ หลัก ในโรงพยาบาล มาเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจทีช่ ดั เจนขึน้ โดยเราสามารถกําหนดเป็ นกลยุทธ์ต่างๆได้มากมาย ตามงานหลัก
ทัง้ หลายของโรงพยาบาล อาทิเช่น:1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ “งาน” ของโรงพยาบาล
ในงานต่อไปนี้
1.1 งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
1.2 งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ
1.3 งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
1.4 งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
1.5 งานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยใน
1.6 งานบริการด้านทันตกรรม
1.7 งานบริการด้านเภสัชกรรม
1.8 งานบริการด้านการวินิจฉัยโรค
ฯลฯ
2. กลยุทธ์การพัฒนางานวิจยั ของโรงพยาบาล
การพัฒนางานวิจยั ของโรงพยาบาล จําแนกได้ 3 กลุม่ คือ
2.1 การพัฒนางานวิจยั ในงานประจํา เพือ่ การพัฒนางานทีท่ าํ อยูเ่ ป็ นประจํา (ทําอยู่
ทุกวัน) ทัง้ หลายของโรงพยาบาล ให้ดี และ มีประสิทธิภาพยิง่ ๆขึน้ โดยใช้มาตรฐานทาง
วิชาการของแต่ละสาขาวิชาชีพเป็ นพืน้ ฐาน ให้เกิด Continuous Working Improvement:
CWI โดยวัดผลทีผ่ มู้ ารับบริการหรือผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก ซึง่ ในปจั จุบนั ใช้ชอ่ื ว่า การทํางานประจํา
สูก่ ารวิจยั (Routine to Research) โดยสามารถทําได้ “ทุกงาน” ตลอดเวลา และ ตลอดไป
ั ญัตขิ น้ึ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
Routine to Research หรือ R2R เป็ นคําทีบ่ ญ
แปลตรงๆว่า งานประจําสูง่ านวิจยั โดยมีหลักคิดและวัตถุประสงค์วา่ เป็ นการใช้ขอ้ มูลและ
ประสบการณ์จากการ “ทํา” งาน ในการสร้างความรู้ โดยมุง่ ให้ทาํ งานประจํา (Routine
work/task) ทีม่ กั จะเป็ นงานทีน่ ่าเบื่อ กลายเป็ นงานสร้างความรู้ เป็ นงานทีม่ คี ุณค่า ยิง่ ทํางาน
มานานก็ยงิ่ มีปญั ญา มีความรู้ เกิดความภาคภูมใิ จ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยการทําให้การทํางาน
ประจํานัน้ เป็ นงานวิจยั R2R จึงเป็ น “เครือ่ งมือ (Tool)” ทีท่ รงคุณค่า ในการพัฒนา “ทุน
มนุษย์ (Human Capital)” เพือ่ พัฒนางานขับเคลือ่ นองค์การสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization: LO) อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
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แต่การใช้คาํ ว่า “งานประจํา” ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่า R2R เป็ นงานธรรมดาๆทัวไป
่ เป็ น
งานทีไ่ ม่สาํ คัญมากนัก นักวิชาการ/นักวิจยั จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักวิชาการ/
นักวิจยั ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมักจะนํา R2R ไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้าน Back office ขององค์การ เช่น หน่วยงานในสํานักงานคณบดี/อธิการบดี ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ เนื่องจากนักวิชาการ/นักวิจยั เหล่านัน้ มีความเชือ่ และยึดมันถื
่ อมัน่
ใน Research Methodology ตามทีต่ นได้ปฏิบตั สิ บื ต่อๆกันมา จึงมุง่ ทําวิจยั ในงานทีว่ งการ
ทางวิชาการของตนสนใจและให้ความสําคัญ
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามก้าวหน้าในตําแหน่งทาง
วิชาการของตน โดยละเลยประโยชน์ทผ่ี รู้ บั บริการและประชาชนจะได้รบั จากผลการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)
ซึง่ เป็ นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุ น และ พัฒนางานวิจยั ของชาติ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ R2R ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจํา
สูง่ านวิจยั ” มาเป็ น “การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่ านวิจยั ”
2.2 การพัฒนางานวิจยั สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ (Excellence Research) เพือ่
การพัฒนางานทัง้ หลายของโรงพยาบาลให้มมี าตรฐานระดับสากล ซึง่ จําเป็ นต้องร่วมมือร่วม
ใจกับมหาวิทยาลัยชัน้ นํา หรือ สถาบันจากต่างประเทศ โดยควรมีการดําเนินงานในระยะยาว
2.3 การพัฒนางานวิจยั เพือ่ ความเป็ นตัวแบบระดับชาติ (National Role Model
Development Research) เพือ่ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Working Model
Development) ในงานทัง้ หลายของโรงพยาบาล ให้เป็ นตัวแบบระดับชาติ ทีว่ งการทาง
วิชาการ และ วงการทางวิชาชีพ ให้การยอมรับ
3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล ทัง้ ระบบงานบริการ ระบบงาน
สนับสนุนทรัพยากร ระบบพัฒนางานบริการ/หน่วยงาน และ ระบบงานบริหารจัดการ โดยมุง่
ไปทีก่ ารพัฒนา “งานบริการ” เป็ น Priority แรกๆ
4. กลยุทธ์การพัฒนางานพัสดุของโรงพยาบาล
5. กลยุทธ์การพัฒนางานการเงินของโรงพยาบาล
6. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ของโรงพยาบาล
7. กลยุทธ์การพัฒนาคนของโรงพยาบาล
8. กลยุทธ์การพัฒนาผูน้ ําของโรงพยาบาล
9. กลยุทธ์การพัฒนางานซ่อมบํารุงของโรงพยาบาล
10. กลยุทธ์การพัฒนางานข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล
สมชาติ โตรั ก ษา
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11. กลยุทธ์การพัฒนางานติดต่อสือ่ สารของโรงพยาบาล
12. กลยุทธ์การพัฒนางานการตลาดของโรงพยาบาล
13. กลยุทธ์การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
14. กลยุทธ์การลดการสูญเสียในกระบวนการทํางานของโรงพยาบาล
15. กลยุทธ์การลดต้นทุนของโรงพยาบาล
ฯลฯ
กลยุทธ์ในข้อ 4-15 สามารถแตกประเด็น และ หัวข้อ ได้อกี มากมาย ตามลักษณะของ
แต่ละโรงพยาบาล และ/หรือ ตามความต้องการของคนในโรงพยาบาล และ/หรือ ตาม
เงือ่ นไข/ข้อจํากัด ต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาล
การกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิ การ (Operational-level Strategy)
กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร เป็ นกลยุทธ์ของหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ นํากลยุทธ์ต่างๆ ของ
กลยุทธ์หลักขององค์การหรือองค์การบริหารสูงสุด และ กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ระดับ
งาน/หน่วยงาน/หน้าที่ หลัก ลงสูก่ ารปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่
1. กลยุทธ์ดา้ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development Strategy) เป็ นการ
ค้นคว้าหาวิธผี ลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ทีม่ คี ุณภาพและหรือมีประสิทธิภาพ ทีด่ กี ว่า ซึง่ จะ
เป็ นหน้าทีข่ องฝา่ ยวิชาการหรือฝา่ ยพัฒนา ขององค์การ
2. กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั ิ (Operations Strategy) เป็ นการคิดค้นกลยุทธ์
เพือ่ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ การควบคุมค่าใช้จา่ ยและ
ทรัพยากรทีใ่ ช้ (Inputs) และการจัดการกระบวนการผลิต (Processes) ซึง่ จะเป็ นหน้าทีข่ อง
ฝา่ ยผลิต
3. กลยุทธ์ดา้ นการเงิน (Financial Strategy) เป็ นการพิจารณาทีเ่ น้นความคุม้ ค่าในการ
ลงทุนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจดําเนินงาน และ การประเมินผลสถานะทางการเงินเพือ่ การปรับแผน
ทีจ่ ะดําเนินการต่อไป ซึง่ จะเป็ นหน้าทีข่ องฝา่ ยคลัง หรือ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
4. กลยุทธ์ดา้ นการตลาด (Marketing Strategy) เป็ นการคิดค้นกลยุทธ์การตลาด เช่น
การกําหนดราคา การขยายตลาด การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ซึง่ จะเป็ นหน้าทีข่ องฝา่ ยขาย
หรือฝา่ ยการตลาด
5. กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล (Hunan resource Strategy) เป็ นการคิดค้นกลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรบุคคล เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถขององค์การในทุกด้าน ซึง่ จะเป็ น
หน้าทีข่ องฝา่ ยบุคคลขององค์การ
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6. กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาระบบข้อมูล เพือ่ สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน (Information
supporting system Strategy) เป็ นการคิดค้นกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพือ่
สนับสนุนและเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการดําเนินงานขององค์การใน
ทุกๆด้าน ซึง่ จะเป็ นหน้าทีข่ องฝา่ ยข้อมูลข่าวสารและฝา่ ยแผนงานขององค์การ
การกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิ การ (Operational-level Strategy)
ในการดําเนินงานกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ ารนัน้ มุง่ เป้าหมายสําคัญไปที่ การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ ทุกหน่วยปฏิบตั กิ าร
จะต้องจัดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ทัง้ 4 ด้าน ของตน ทีเ่ รียกกันว่า 4 Ps
คือ Product (สินค้า) Price (ราคา) Place (สถานที)่ และ Promotion (การส่งเสริมการขาย)
ให้ออกมาเป็ นกลยุทธ์ ทีจ่ ะนําไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว ที่ Practical เหมาะสมพอดี และ มี
ประสิทธิภาพสูง เป็ นกลยุทธ์ในเชิงการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น กล
ยุทธ์การเพิม่ ยอดขาย กลยุทธ์การลดค่าใช้จา่ ย กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินค้า กลยุทธ์การ
ขยายฐานลูกค้า ฯลฯ กลยุทธ์ทเ่ี น้นเป็ นพิเศษ คือ กลยุทธ์การเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า
โดยมุง่ ที่ The moment of truth คือ จุดทีผ่ ปู้ ฏิบตั /ิ ผูใ้ ห้บริการ สัมผัสกับลูกค้า เป็ นสําคัญ
ขอยกตัวอย่าง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทีด่ กี ว่าในโรงพยาบาล มาเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจทีช่ ดั เจนขึน้ โดยเราสามารถกําหนดเป็ นกลยุทธ์ต่างๆได้มากมาย ตามบริการ
ทัง้ หลายของโรงพยาบาล อาทิเช่น :1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
3. กลยุทธ์การพัฒนางานวิจยั ของโรงพยาบาล
4. กลยุทธ์การพัฒนาผลงานวิชาการของโรงพยาบาล
5. กลยุทธ์การพัฒนา R2R2E (Routine to Research to Excellence)
6. กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของโรงพยาบาล (Model Development)
7. กลยุทธ์การพัฒนางานโรงพยาบาลด้วยเครือข่ายชุมชน
8. กลยุทธ์การบูรณาการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
9. กลยุทธ์การพัฒนาผูน้ ําทีไ่ ม่ขาดตอน
ฯลฯ
จากนี้ ทุกๆหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องนํากลยุทธ์ทต่ี นรับผิดชอบ ไปจัดทําแผนงาน/
โครงการ และ แผนปฏิบตั กิ าร (Operation Plan) เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อม ในการนํา
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กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ (Strategic Implementation) ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญยิง่ ของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และ เป็ นขัน้ ตอนที่ “ยาก” กว่า การวางแผนกลยุทธ์ หลายเท่า
แนวทางการ “เขียน”แผน
ขอนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาล มาเป็ นตัวอย่างของ
การใช้ภาษา ในการเขียนนโยบาย (Policy) เป้าประสงค์เชิงนโยบาย (Goal) เป้าหมาย/
ตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicators: KPI) กลยุทธ์/วิธดี าํ เนินการ (Strategy) แผนงาน/
โครงการ (Plan/Project) ระยะเวลา และ หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพือ่ ให้สว่ นราชการและหน่วยงานของรัฐมี
ความพร้อมและกําลังคนทีม่ ขี ดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุม้ ค่า โปร่งใส และเกิดความเป็ น
ธรรมในการให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมนโยบายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ สามารถให้บริการสาธารณะทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะปฏิรปู กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบ ให้มคี วาม
ทันสมัย ภายใต้หลักนิตธิ รรม และ ความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
ดําเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุตธิ รรม ภายใต้หลักการยุตธิ รรมชุมชน
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากทางราชการ และสือ่ สาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง ทัวถึ
่ ง และ เป็ นธรรม เพือ่ ให้เกิดการบริหาร
ราชการแผ่นดินทีด่ ี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
8.1.1 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
ได้รบั ความเชือ่ มันศรั
่ ทธาจากประชาชน
เป้าหมาย / ตัวชีว้ ดั
1.) ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ
1.1) หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และ ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
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1.2) ร้อยละความเชือ่ มันศรั
่ ทธาของประชาชนทีม่ ตี ่อภาครัฐ เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
1.3) ค่าดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทย เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
1.4) ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.) บุคลากรภาครัฐมีขดี ความสามารถสูงขึน้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมืออาชีพ ได้รบั ความเป็ นธรรมในการปฏิบตั ริ าชการ
นโยบาย
พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี
วิสยั ทัศน์และมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ให้ม ี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ มีความกระชับ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ การดูแลพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั ริ าชการ
ตามอํานาจหน้าทีป่ กติ และ การปฏิบตั ริ าชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลง และ เกิดประโยชน์สงู สุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง
กลยุทธ์ / วิธกี าร
1. พัฒนาระบบราชการให้มคี วามทันสมัย
โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางแผน การตัดสินใจ และ การติดตามประเมินผล โดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของประชาชน
2. ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มคี วามกระชับ มีความคุม้ ค่า มี
ความคล่องตัว และ ตอบสนองต่อการปฏิบตั ริ าชการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
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แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จดั ทําแบบฟอร์มการเขียนแผน
ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบตั ริ าชการตามนโยบายของรัฐบาล ของส่วนราชการทัง้ หลาย ดังนี้
การวางแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
ตามแนวทางของ กพร.

วิสัยทัศน์
KPI

Goal 1
ประสิทธิผล

Goal 2

พันธกิจ

Objective 1
Objective 1

2
Goal 3 Objective 1
2
ประสิทธิภาพ
Objective 1
Goal 4
2
3
การพัฒนาองค์การ
คุณภาพ

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

ภาพที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบตั ริ าชการ ของส่วนราชการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ ของ........................................................ ปี 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. .....................................................................
เป้ าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วดั

ข้อมูล
ฐาน

เป้ าหมาย
2557

2558

2559

2560

กลยุทธ์ หน่ วยงานที่
(Strategy) รับผิดชอบ

1. ........
2. ........

ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี 2......................................................................
เป้ าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วดั

ข้อมูล
ฐาน

เป้ าหมาย
2557

2558

2559

2560

กลยุทธ์ หน่ วยงานที่
(Strategy) รับผิดชอบ

1. ........
2. ........
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ผลสรุปของการวางแผนงาน คือ ได้แผนการทํางาน ทีแ่ น่นอน ชัดเจน สามารถ
นําไปใช้ได้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ อย่างมันใจได้
่

III. การดําเนินงานตามแผน (Implementing)
การดําเนินงานตามแผน คือ กระบวนการนําสิง่ ทีก่ าํ หนดไว้ในแผนงาน ไปดําเนินการ
ให้เกิดประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพสูงสุด (Implementing is a working process to run
the activities in a plan for the highest effective & efficiency outcomes)
จากความหมายนี้ การดําเนินงานตามแผน มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การดําเนินงานตามแผน เป็ นการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ ริง ภายใต้สภาวะการณ์ทเ่ี ป็ น
จริง จึงไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะมาทํากันเล่นๆ ต้องกระทําอย่างตัง้ ใจ จริงใจ และ สุดความสามารถ
2. การดําเนินงานตามแผน จะปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีก่ าํ หนดไว้ในแผนงาน ทัง้ ทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ ทีเ่ ป็ นความหมาย เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร/พืน้ ที่
ปฏิบตั งิ าน แม้จะมิได้ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแผนงานก็ตาม
3. การดําเนินงานตามแผน มุง่ ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด คือ ได้ผลงานสูงทีส่ ดุ ตาม
ศักยภาพของทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยู่
4. การดําเนินงานตามแผน มุง่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ให้ได้ “ผลกําไร”มากทีส่ ดุ
ตามจํานวนทรัพยากร และ เวลา ทีใ่ ช้ไป
5. การดําเนินงานตามแผน เป็ นกระบวนการซึง่ มีการเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ตาม
ปจั จัยต่างๆทีจ่ ะมามีผล จึงสามารถเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมกับสภาพทีเ่ ป็ นจริงได้อยูเ่ สมอ
การดําเนินงานตามแผน เป็ นการปฏิบตั จิ ริง ทีจ่ ะมีผลงานปรากฏออกมา ตามทีไ่ ด้
กําหนดและตัง้ ใจไว้ ไม่ใช่เพียงลมปากหรือคําพูดว่า “จะทํา” จึงถือว่า การดําเนินงานตาม
แผน เป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในการ “ทํา” งาน เป็ นศูนย์รวมใจของการบริหาร (Managing
Centered) เพราะการบริหารนัน้ มุง่ ที่ “งาน” เป็ นหลัก ให้งานนัน้ มีผลการดําเนินงานสูงทีส่ ดุ
ดังนัน้ การบริหารใดจะได้ผลดีเพียงใดนัน้ จะวัดได้จาก “การดําเนินงานจริง” นันเอง
่
และ ยัง
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะวัดความสามารถในองค์รวมของผูบ้ ริหาร และ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ว่า จะมีเพียงใด ทัง้
ความสามารถในการวิเคราะห์สภาวการณ์ การลงมือปฏิบตั ิ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า ที่
เกิดขึน้ การตัดสินใจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การประเมินผล การนําผลทีไ่ ด้ไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ ซึง่ จะเกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาทีด่ าํ เนินงานจริง ตามแผนงาน ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
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หลักในการดําเนินงานตามแผน
มี 8 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ผูด้ าํ เนินงานตามแผนต้องเข้าใจแผนงานทีจ่ ะดําเนินการ อย่างถ่องแท้ ทุกแง่ ทุกมุม
2. ให้ความสําคัญกับการเตรียมการ ก่อนเริม่ ต้นดําเนินงาน ให้มคี วามพร้อมทีส่ ดุ คือ
2.1 การเตรียมผูบ้ ริหารแผนงาน ให้รู้ เข้าใจ และสามารถบริหารแผนงานได้ อย่าง
แท้จริง ด้วยความมันใจ
่
2.2 การเตรียมผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแก้ปญั หาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ได้อย่างคล่องตัว แนบเนียน รวมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ น ปรับปรุง การปฏิบตั ิ ให้
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ได้เป็ นอย่างดี
2.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ทีจ่ าํ เป็ นในการปฏิบตั งิ าน ให้
พร้อมมูล สามารถนํามาใช้ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทันทีทต่ี อ้ งการ
2.4 การเตรียมสิง่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน เช่น สถานที่ สิง่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ฯลฯ ให้เอือ้ ส่งเสริม และสนับสนุ น การปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการ
ทํางาน ตัง้ แต่เริม่ แรก
3. ติดตามอย่างใกล้ชดิ ในระยะแรกๆของการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สร้างเสริมความเข้าใจที่
ถูกต้อง เพิม่ ขวัญและกําลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้
แต่ตอ้ งเป็ นไปในลักษณะทีใ่ ห้เกียรติ ให้อสิ ระในความคิดและการกระทํา แก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
4. ใช้อทิ ธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ คือ รักในงานทีท่ าํ รักทีจ่ ะทําให้งานนัน้ “สําเร็จ”; วิรยิ ะ
คือ พากเพียร บากบัน่ มานะ พยายาม มุง่ มัน่ ในการทํางานอย่างทุม่ เท สุดความสามารถ;
จิตตะ คือ เอาใจใส่ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จนเสร็จสิน้ สมบูรณ์; และ วิมงั สา คือ หมัน่
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว นําข้อดีขอ้ เสียทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุง/พัฒนาการทํางานให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
5. ไม่เปลีย่ นแปลงการดําเนินงานบ่อยเกินไป ถ้าจะเปลีย่ นแปลงอะไร ต้องให้เวลาแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านในการปรับเปลีย่ นนัน้ ๆ อย่างเพียงพอ
6. ให้มกี ารทํางานเป็ นทีมเดียวกัน (Working as A Team) ขององค์การ ไม่แยกตัวมา
ทําตามลําพัง เพือ่ การรวมพลังของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้เป็ นหนึ่งเดียว มุง่ สูค่ วามสําเร็จของการ
ดําเนินงานร่วมกัน ของทัง้ องค์การ
7. จัดระบบการติดต่อสือ่ สาร ให้รวดเร็ว ทัวถึ
่ ง ถูกต้อง เพียงพอ และ ทันเวลา
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8. ต้องควบคุมให้เป็ นไปตาม “เวลา” ทีก่ าํ หนดไว้ อย่างเคร่งครัด
กิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามแผน
มี 3 กิจกรรม ตามระยะเวลา คือ
1. การเตรียมการก่อนเริม่ ดําเนินงาน
2. การดําเนินงาน
3. การสรุปผลการดําเนินงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเตรียมการก่อนดําเนินงาน (Preparing phase)
เริม่ ต้น เมือ่ แผนงานได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจแล้ว จนถึง กําลังจะลงมือดําเนินงาน มี
กิจกรรมทีส่ าํ คัญ 8 กิจกรรม คือ
1. การมอบหมาย/แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบแผนงาน
1.1 ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะทําคําสังแต่
่ งตัง้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผูม้ อี าํ นาจ อย่าง
น้อย คือ จากหัวหน้าหน่วยงาน
1.2 ควรจะมีผรู้ บั ผิดชอบมากกว่า 1 คน แบ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และ ผูร้ บั ผิดชอบ
รอง เพือ่ มิให้เกิดความเสียหาย ถ้าต้องมีการเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั ผิดชอบ ในระหว่างการ
ดําเนินงาน
1.3 ระบุหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ และ ให้หวั หน้าหน่วยงานนัน้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
่ งตัง้ ด้วย ดังนัน้ ไม่
แผนงานและการดําเนินงานตามแผน โดยตําแหน่ง และระบุอยูใ่ นคําสังแต่
ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงตัวหัวหน้าหน่วยงานประการใดก็ตาม ผูท้ ม่ี าเป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
คนใหม่นนั ้ ก็จะต้องเป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบแผนงานและการดําเนินงานตามแผนงานทีว่ างไว้
ตลอดไป จนกว่าจะมีคาํ สังเปลี
่ ย่ นแปลง
2. การวิเคราะห์แผนงาน โดยผูร้ บั ผิดชอบ ให้รแู้ ละเข้าใจแผนงานอย่างลึกซึง้ ทุกแง่ทุก
มุม กิจกรรมนี้จะง่ายขึน้ ถ้าผูร้ บั ผิดชอบแผนงานได้มามีสว่ นร่วมใน “การวางแผนงาน” ตัง้ แต่
ในระยะแรกๆ
3. การคัดเลือกทีมงาน เพือ่ บริหารจัดการแผนงานนัน้ โดย “ผูร้ บั ผิดชอบ”เป็ นผู้
คัดเลือก ทาบทาม กับผูท้ จ่ี ะมาร่วมทีม แล้วควรมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูบ้ ริหารหน่วยงานด้วย เพือ่ เป็ นการให้เกียรติแก่ผทู้ จ่ี ะมาเป็ นทีมงาน ให้เป็ นทีร่ บั รูแ้ ละ
ยอมรับโดยทัวกั
่ น และ ยังเป็ นการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างเป็ นทางการ ให้กบั
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ผูท้ จ่ี ะมาเป็นทีมงานด้วย แล้วทีมงานนัน้
จะมาช่วยกันวางระบบและวิธกี าร ในการ
ดําเนินงาน และ การบริหารจัดการงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน ทําให้มนใจได้
ั่
วา่ แผนงานและการดําเนินงานตามแผนงานนัน้ ๆ จะสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง ได้อย่างแน่นอน
4. การวางแผนปฏิบตั กิ ารของทีมงาน ให้ชดั เจน แน่นอน และ วิเคราะห์ผรู้ บั ผิดชอบแต่
ละคนในทีมงานของเรา ว่า มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอทีจ่ ะทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง หรือไม่ ทัง้ ความรู้ ความสามารถรายบุคคล ทีจ่ ะต้องรู้ และ
ทักษะทีส่ าํ คัญและจําเป็ นสําหรับทีมงานทีด่ ี ถ้ายังไม่เพียงพอ ต้องรีบดําเนินการพัฒนาบุคคล
นัน้ อย่างตรงจุด และได้ผลดี ในทันที
5. การจัดเตรียมพัสดุ ทีจ่ ะต้องใช้ในการดําเนินงาน ให้พร้อม ทัง้ จํานวน คุณภาพ และ
สามารถนํามาใช้ได้ทนั ทีทต่ี อ้ งการ
6. การประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้รู้ เข้าใจ และ สามารถให้
ความร่วมมือในการดําเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ทันเวลา
7. การประชาสัมพันธ์ ให้กลุม่ เป้าหมายและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้รู้ และ เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อ
การดําเนินงานตามแผนงาน นําไปสูก่ ารให้ความร่วมมือทีด่ ใี นการดําเนินงานนี้ และงานที่
เกีย่ วข้อง ในโอกาสต่อๆไป ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
8. การทดลองปฏิบตั หิ รือการซ้อมปฏิบตั ิ ก่อนดําเนินงานจริง เป็ นสิง่ ทีด่ มี าก ถ้า
สามารถจัดให้มขี น้ึ ได้ ตามคํากล่าวทีว่ า่ “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลํา
สิบมือคลํายังไม่เท่าลงมือทําเอง”
การทดลองปฏิบตั หิ รือการซ้อมปฏิบตั กิ ่อนดําเนินงานจริงนัน้ จะช่วยให้ทมี งานและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความชํานาญ และ สามารถประสานการดําเนินงานให้
เหมาะสมและราบรืน่ ได้มากขึน้
ทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับทีมงาน
ในการดําเนินงานตามแผนงานนัน้ ถ้าทําโดยลําพังเพียงคนเดียว ก็จะไม่ยงุ่ ยากนัก แต่
ในสภาพความเป็ นจริงของการทํางานทัง้ หลายนัน้
จําเป็นต้องปฏิบตั โิ ดยบุคคลหลายๆคน
ดังนัน้ จึงต้องมีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการทํางาน
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนจึงสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรูแ้ ละมีทกั ษะ (Skills) ทีส่ าํ คัญและจําเป็ น
สําหรับทีมงานทีด่ ี 21 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective Meeting)
สมชาติ โตร ก
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2. ทักษะการระดมความคิด (Brainstorming)
3. ทักษะการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
4. ทักษะการเป็ นผูน้ ํา (Leader) การใช้ภาวะผูน้ ํา (Leadership) และ การเป็ นผูต้ าม
(Follower) ทีด่ ี
5. ทักษะการติดต่อสือ่ สาร (Communication)
6. ทักษะการประสานงาน (Coordinating)
7. ทักษะการจูงใจ (Motivation)
8. ทักษะการแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
9. ทักษะการสร้างทีม (Team Building)
10. ทักษะการทํางานเป็ นทีม (Team Working)
11. ทักษะการสร้าง เพิม่ และเสริม พลัง (Empowerment)
12. ทักษะการบริหารเวลา (Time Management)
13. ทักษะการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
14. ทักษะการบริหารความเครียด (Stress Management)
15. ทักษะการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
16. ทักษะการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
17. ทักษะการบริหารโครงการ (Project Management)
18. ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร (Analysis & Synthesis of
Data and Information)
19. ทักษะการบริหารคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
(Quality
Management & Continuous Quality Improvement: CQI)
20. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
21. ทักษะการบริหารและการพัฒนาตนเอง (Self Management & Self Improvement)
ฯลฯ
สมาชิกของทีมงาน ผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงาน “ทุกคน” ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องฝึกฝนให้
สามารถปฏิบตั ทิ กั ษะทีก่ ล่าวมานี้ ได้อย่างคล่องแคล่ว เชีย่ วชาญ สามารถประยุกต์/ใช้ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง ในทันที ในทุกๆสภาวการณ์ ทักษะดังกล่าวนี้ เป็ น
ทักษะแบบเดียวกันกับทักษะของผูน้ ําและผูบ้ ริหาร จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนา“ทีมงานทีด่ ”ี นัน้
คือ การพัฒนาผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกคน ให้สามารถเป็ นผูน้ ํา ในการนําแผนงาน ไปดําเนินการ
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การดําเนินงาน (Implementing phase)
เริม่ ตัง้ แต่ ลงมือทํากิจกรรมแรก จนถึง วัน/เวลา ทีส่ น้ิ สุดการดําเนินงาน มีกจิ กรรมที่
สําคัญ 6 กิจกรรม ดังนี้
“เปิ ดตัว
1. การสร้างความประทับใจตัง้ แต่เริม่ ต้นดําเนินงาน ในเชิงธุรกิจใช้คาํ ว่า
(Opening ceremony)” เพือ่ ให้ ลูกค้า (Customers) ได้รแู้ ละเกิดความสนใจอยากทีจ่ ะมาใช้
บริการ และ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน (Providers) เกิดความภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นเองกําลังจะปฏิบตั ิ เป็ น
การวางรากฐานความรักในงานทีท่ าํ คือฉันทะ ซึง่ จะนําไปสูค่ วาม สําเร็จของการทํางาน เป็ น
บทบาทหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานตามแผน
2. การปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในแผนงาน ให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็ นบทบาทหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ในการทํางาน “แต่ละครัง้ ” ในแต่ละวัน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
2.1 การตรวจสอบความพร้อมก่อนเริม่ ทํางาน และ ดําเนินการแก้ไขทันทีหากพบ
ความไม่พร้อม เพือ่ ให้ยงั คงสามารถดําเนินการได้ในขอบเขตและข้อจํากัดต่างๆ โดยมุง่ ให้
เกิดผลเสียน้อยทีส่ ดุ ในบางงาน อาจต้องมีการตรวจสอบความพร้อมเป็ นระยะๆ ในระหว่าง
การทํางานในแต่ละวัน เพิม่ ขึน้ ด้วย
2.2 การลงมือปฏิบตั ทิ ุกๆกิจกรรม ด้วยสติสมั ปชัญญะทีแ่ น่วแน่ มันคง
่
และมุง่ มัน่
ให้ได้ผลดี ไม่เกิดความเสียหาย และมีประสิทธิภาพ มากทีส่ ดุ
2.3 การประเมินผลการดําเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) “ทุกครัง้ ” ทีท่ าํ
และนําผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง แก้ไข ในการทําครัง้ ต่อไป ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
2.4 การประเมินและสรุปผลการดําเนินงานก่อนเลิกงาน โดยจัดทําเป็ นลายลักษณ์
อักษรสัน้ ๆเท่าทีจ่ าํ เป็ น และวางแนวทางการทําหรือการดําเนินงานในวันต่อๆไป ให้
เหมาะสม มีประสิทธิผลดี และมีประสิทธิภาพ มากยิง่ ๆขึน้
3. การติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้สามารถทุม่ เทความรู้
ความสามารถและเวลา ให้กบั การปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ เป็ นบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
และทีมผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงาน ประกอบด้วย
3.1 การสนับสนุนทรัพยากรในการทํางาน เช่น คน เงิน ของ เทคโนโลยี สิง่ อํานวย
ความสะดวก ฯลฯ อย่างถูกต้อง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกคน และก่อให้เกิดความรูส้ กึ ที่
ดีต่อการทํางาน ของทัง้ ทีมงาน และ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทุกคน
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3.2 การดูแลให้ขวัญและกําลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ให้รสู้ กึ อบอุ่นใจ มันคง
่ เชือ่ มัน่ และ
ปลอดภัย
3.3 การช่วยเหลือ ช่วยแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ ง
ส่วนตัว เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านไม่ตอ้ งพะว้าพะวน สามารถทุม่ เทความรูค้ วามสามารถให้กบั การ
ทํางาน ได้อย่างเต็มที่
4. การควบคุมการดําเนินงาน ให้เป็ นไปตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว้ เป็ นบทบาทหน้าที่
ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารทุกระดับ กับ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
4.1 การควบคุมตนเองของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Self-Control) ให้ทาํ งานและทํากิจกรรม
ต่างๆด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทในทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ เน้นการป้องกันมิให้เกิด
ความผิดพลาด และการแก้ไขความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูง ไม่ผลีผลามกระทําการแก้ไขจนเกิดความยุง่ เหยิง หรือ ปล่อยไว้จนความ
ผิดพลาดนัน้ ลุกลามบานปลายไป จนยากต่อการแก้ไข
4.2 การประเมินผลเป็ นระยะๆขณะดําเนินงาน (Formative Evaluation) ทัง้ ผลการ
ดําเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูป้ ฏิบตั งิ านร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงาน
เพือ่ นําผลการประเมินทีไ่ ด้ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานช่วงต่อๆมาให้ดขี น้ึ และให้
จัดทําเป็ นรายงานส่งให้ผบู้ ริหารรับทราบทันที ทุกครัง้
4.3 การแก้ไขสิง่ ทีเ่ บีย่ งเบนไปจากแผนงานทีก่ าํ หนดไว้ (Corrective Action) ให้
ยังคงได้ผลดี ไม่เกิดผลเสียต่อกิจกรรมทีจ่ ะทําต่อๆมา และยังคงมุง่ สูเ่ ป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ได้
อย่างมันคง
่ เป็ นหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานร่วมกับผูบ้ ริหาร
5. การสร้างความประทับใจเมือ่ จะสิน้ สุดการดําเนินงาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกคน เกิด
ความภาคภูมใิ จในสิง่ ทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันทํามาตัง้ แต่ตน้ ส่งเสริมความรักความสามัคคีใน
หมูค่ ณะ สร้างเสริมการเรียนรู้ และประสบการณ์การทํางาน ทัง้ รายบุคคลและทีมงาน เพือ่ มุง่
ไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่าในอนาคต
เป็ นบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมนี้ สามารถจัดทําได้ในหลายๆรูปแบบ ตามความเหมาะสมของกาละ เทศะ สถานที่
บุคคล และ ลักษณะงาน อาทิเช่น:5.1 การเลีย้ งฉลอง
5.2 การยกย่องชมเชยผูป้ ฏิบตั งิ าน
5.3 การมอบรางวัลแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
5.4 การรวบรวมความประทับใจ อาทิเช่น เรือ่ งเล่า ภาพถ่าย วีดโี อ เป็ นต้น
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6. การบันทึกข้อมูลของสิง่ /เหตุการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน ไว้เป็ นระยะๆ
ขณะดําเนินงาน เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบ (Soft information) ของการสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์และอธิบายผลการดําเนินงาน สมบูรณ์ขน้ึ เป็ นบทบาทหน้าที่
ของผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานตามแผน ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่
6.1 ข้อมูลของสิง่ /เหตุการณ์ ทีส่ ง่ เสริมการดําเนินงาน
6.2 ข้อมูลของสิง่ /เหตุการณ์ ทีข่ ดั ขวางการดําเนินงาน เช่น ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
โดยบรรยายลักษณะ และอิทธิพลต่อการดําเนินงาน ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามวัน-เวลา ที่
เกิดขึน้ จริง ฯลฯ
6.3 ข้อมูลของวิธกี ารแก้ปญั หาทีไ่ ด้ทาํ ไป และผลการแก้ปญั หา ทัง้ ผลทางบวก และ
ผลทางลบ
6.4 ภาพถ่ายของกิจกรรม บุคคล สิง่ /เหตุการณ์ และ วิธกี าร ในการดําเนินงาน
ตัง้ แต่เริม่ ต้น อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว เพือ่ บันทึกความทรงจําทีด่ แี ละมี
คุณค่ายิง่ ของการดําเนินงาน เป็ นการบันทึกข้อมูลทีส่ ะดวก รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยาก และ ไม่แพง
การบันทึกข้อมูลของสิง่ /เหตุการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานนี้ ควรบันทึกไว้ทนั ที
ไม่ควรทิง้ ไว้เกิน 7 วันหลังเกิดเหตุการณ์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และ ควร
รวบรวมไว้ในทีเ่ ดียวกันอย่างปลอดภัย ก่อให้เกิดสะดวกในการบันทึกเพิม่ เติม และ การ
นํามาศึกษาทบทวน ในภายหลัง
การสรุปผลการดําเนินงาน (Concluding phase)
เป็ นกิจกรรมสุดท้ายของการดําเนินงานตามแผน
ผูบ้ ริหารต้องให้ความสําคัญต่อ
กิจกรรมนี้ เพือ่ รวบรวม สรุป และจัดทําเป็ นเอกสาร ซึง่ จะช่วยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง และ ผูท้ จ่ี ะมา
ศึกษา/ต่อยอด/ขยายผล ในภายหลัง หรือผูท้ จ่ี ะมารับช่วงการดําเนินงานต่อ ได้รบั รูว้ า่ ได้ม ี
การทําอะไรไปแล้วบ้าง ทําอย่างไร ทําเมือ่ ไร ทําโดยใคร ได้ผลเป็ นอย่างไร มีปญั หาอุปสรรค
อะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร ผลการแก้ไขเป็ นอย่างไร ได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง อย่างไร
และ ควรนําไปพัฒนา/ขยายผล และ ประยุกต์/ใช้ ต่อไปอย่างไร ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วย
ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดความคุม้ ค่ามากขึน้ ในสิง่ ทีไ่ ด้
ลงทุนไปแล้ว ในการดําเนินงานทีผ่ า่ นๆมา รวมทัง้ การถอดบทเรียนต่างๆ ให้เป็ น
Knowledge Asset
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การให้รางวัล (Rewarding)
รางวัล (Reward) คือ สิง่ ตอบแทนการทํางาน ทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. รางวัลภายนอก เช่น เงิน สิง่ ของ ผลประโยชน์ การเลื่อนตําแหน่ง สิทธิพเิ ศษ
สวัสดิการ ฯลฯ
2. รางวัลภายใน เช่น ความภาคภูมใิ จ ความปิ ติ ความสุขใจ การได้รบั การยอมรับนับ
ถือ ฯลฯ
การให้รางวัล มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1. บุคคลแต่ละคนต้องการรางวัลทีเ่ ฉพาะ ตามความต้องการในขณะนัน้ ของเขา
2. รางวัลนัน้ ต้องมีคุณค่าสูงในความรูส้ กึ ของผูร้ บั รางวัล
3. ต้องเน้นคุณค่าของรางวัล ให้สงู ส่งในขณะทีใ่ ห้รางวัล ให้ผรู้ บั เกิดความภาคภูมใิ จ
4. ต้องยุตธิ รรม เสมอภาค เป็ นทีย่ อมรับของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ก่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ในหมูค่ ณะ และ เกิดการเพิม่ คุณภาพ
ของบุคคลและประสิทธิภาพขององค์การ
ลักษณะของรางวัลที่ดี มีดงั นี้
1. มีคุณค่าสูง ในความรูส้ กึ ของผูร้ บั
2. ส่งเสริมและผูกพัน กับความสําเร็จ และ ความก้าวหน้า ขององค์การ
3. มองเห็นได้ สัมผัสได้ โดยง่าย
4. เป็ นทีต่ อ้ งการของผูร้ บั จํานวนมาก และ สามารถให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สญ
ู เสีย
คุณค่า แม้มกี ารให้หลายๆครัง้
5. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความเสียขวัญ เสียกําลังใจ ในองค์การ
6. ให้แล้วคุม้ ค่า
วิธีการให้รางวัล มีมากมาย สามารถสรุปได้เป็ น 3 วิธหี ลักๆ คือ
1. การให้รางวัลทีเ่ ป็ นตัวเงิน หรือรายได้ เช่น
1.1 การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน จะได้ผลมากในบุคคลทีม่ คี วามต้องการ (Need) ระดับ
เริม่ ต้น ตามทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของมาสโลว์ แต่ถา้ จะใช้กบั บุคคลทีม่ เี งินเดือนสูงหรือ
ความต้องการระดับสูง ต้องแสดงให้เห็นว่า เขาได้รบั การยกย่อง หรือ Recognition อย่างทรง
ค่า ควบคูไ่ ปด้วยเสมอ
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1.2 การให้คา่ ตอบแทนตามความสามารถ (Pay for Performance: P4P) โดยจ่าย
ตามผลงานทีท่ าํ ทํามากได้มาก
1.3 การให้โบนัส ตามผลกําไรทีอ่ งค์การได้รบั ในแต่ละปี
1.4 การให้รางวัลกับกลุม่ ทีท่ าํ งานร่วมกัน ตามผลงาน และ การเพิม่ ผลผลิต
1.5 การให้รางวัลเป็ นหุน้ ขององค์การ
1.6 การขึน้ เงินเดือนทีจ่ า่ ยรวมครัง้ เดียว เช่น ขึน้ เงินเดือน เดือนละ 500 บาท ใน 1
ปี ได้ 6,000 บาท ก็จะจ่ายให้ทงั ้ 6,000 บาทเลย จะดูมคี า่ มากกว่า การจ่ายให้ครัง้ ละ 500
บาท ฯลฯ
2. การให้รางวัลทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน หรือรายได้ เช่น
2.1 การให้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็ นทีท่ ราบอย่างชืน่ ชมโดยทัวกั
่ น
2.2 การได้รบั ความไว้วางใจ จากผูบ้ งั คับบัญชา
2.3 การยกย่องผลงาน โดยจารึก หรือทําให้ปรากฏไว้ในองค์การตลอดไป (Hero,
Hall of Frame)
2.4 การชมเชยด้วยวาจา และ การแสดงออก ทีเ่ หมาะสม ตามกาละ เทศะ
3. การให้รางวัลแบบเลือกได้ (Flexible Reward)
เป็ นการให้ผรู้ บั รางวัล พิจารณาเลือกรางวัลทีต่ นเองต้องการมากทีส่ ดุ อาทิเช่น เงิน
ก้อน เงินสะสม สวัสดิการรักษาพยาบาล รถยนต์ บ้าน การประกันชีวติ วันหยุด หุน้ ฯลฯ
ข้อสังเกตในการให้รางวัล
เพือ่ ให้การให้รางวัล เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูง จึงขอให้ขอ้ สังเกต ดังนี้
1. เงิน เป็ นสิง่ ทีค่ วามสําคัญสูง สามารถป้องกันความไม่พงึ พอใจได้ แต่ไม่สามารถใช้
เป็ นแรงจูงใจได้มากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วาม สามารถสูงๆ แต่กย็ งั คง
สามารถใช้ได้อยูเ่ สมอ ด้วย “เทคนิคทีด่ ”ี ของผูใ้ ห้
2. การยกย่อง ชมเชย เมือ่ ใช้บ่อยเกินไป จะสูญเสียคุณค่า จากความซํ้าซาก
3. ทุกครัง้ ทีใ่ ห้รางวัล
จะต้องสร้างสถานการณ์และการแสดงออกถึงการยกย่องให้
เกียรติแก่ผไู้ ด้รบั รางวัล ให้ผไู้ ด้รบั เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและสุขใจต่อรางวัลนัน้ และให้
บุคคลอื่นยอมรับและแสดงความชืน่ ชมต่อผูไ้ ด้รบั อย่างจริงใจด้วย
4. ต้องตัง้ มาตรฐานการให้รางวัล ให้ถูกต้อง และ เหมาะสม สามารถทําได้ เป็ นที่
ยอมรับของพนักงาน/ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และต้องเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานเป็ นประจํา
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน ตัวมาตรฐานนัน้
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ปรับเปลีย่ นได้ แต่อย่าเปลีย่ นแปลงมาตรฐานให้ยากขึน้ โดยไม่มเี หตุผลอันควร เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความไม่พอใจทีร่ นุ แรงได้
5. หัวหน้างาน เป็ นบุคคลสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การให้รางวัลได้ผลดี และ มีประสิทธิภาพ
สูง จึงต้องฝึกอบรมให้เขาสามารถมามีสว่ นช่วยส่งเสริมระบบการให้รางวัล ให้เข้มแข็ง และ มี
ค่า ยิง่ ๆ ขึน้ ทัง้ ต่อผูร้ บั และ ต่อองค์การ
6. การให้รางวัล ต้องทัวถึ
่ ง ตลอดทัง้ องค์การ ทุกคนสามารถหรือมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
รางวัลนัน้ เท่าเทียมกัน
ดังนัน้ การดําเนินงานตามแผน จึงเป็ นกระบวนการ ในการนํา “แผนงาน” ทีไ่ ด้กาํ หนด
ไว้ ไปดําเนินการให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมทีส่ าํ คัญ คือ
1. การเตรียมการก่อนดําเนินงาน ให้มคี วามพร้อมในทุกๆด้าน เป็ นการลดความเสีย่ ง
หรือผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ทีอ่ าจเกิดขึน้
2. การเริม่ ต้นดําเนินงาน ให้เกิดความมันใจ
่ ดังคํากล่าวทีว่ า่ เริม่ ต้นดีมชี ยั ไปกว่าครึง่
(Good start is half done)
3. การติดตามงาน (Monitoring and Evaluation: M&E) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เพิม่ ขวัญกําลังใจ ลดปญั หาอุปสรรค และ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน ตลอดเวลา
4. การแก้ปญั หาในการทํางาน เน้นการป้องกันการเกิดปญั หา ด้วยการลดปจั จัยเสีย่ งที่
จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือสิง่ ไม่พงึ ประสงค์ และ เตรียมการแก้ปญั หา ว่า ถ้าเกิดขึน้ จะ
ดําเนินการอย่างไร ให้เกิดผลเสียน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ การทําปญั หานัน้ ให้เป็ นโอกาสในการ
พัฒนา อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพสูง
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IV. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating)
การประเมินผลการดําเนินงาน คือ กระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงาน
ของงานหนึ่งงานใดทีผ่ า่ นมา ว่า มีความหมายและมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (Evaluating is a
working process to analyze and to summarize the passing work for depict the degree
of achievement and the value)
จากความหมายนี้ การประเมินผลการดําเนินงาน มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การประเมินผลการดําเนินงาน เป็ นกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงาน
ของงานหนึ่งงานใด จึงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และ ต้องใช้บุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถสูง ในการดําเนินการ
2. ผลการดําเนินงานของงานหนึ่งงานใด จะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
2.1 ผลการใช้ทรัพยากรคน เงิน ของ ทีไ่ ด้ใช้ไปในการดําเนินงาน (Inputs)
2.2 ผลของกระบวนการดําเนินงานทีไ่ ด้กระทําไป (Processes) ทัง้ ในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ
ในแต่ละช่วงเวลา และ ในภาพรวม
2.3 ผลทีไ่ ด้จากกระบวนการดําเนินงาน (Outputs) ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
2.4 ผลทีไ่ ด้จากกระบวนการสะท้อนกลับ (Feedbacks) ของการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
ทัง้ 4 ส่วนนี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาทีม่ กี ารดําเนินงานของงานหนึ่ง
งานใด การดําเนินงานทัง้ หลายเหล่านี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นเกลียวสว่าน (Spiral) ไม่ใช่เป็ นเพียง
วงกลมหรือวงรีเพียงวงเดียว เนื่องจากในการดําเนินงานของงานหนึ่งๆนัน้ จะประกอบด้วย
การดําเนินกิจกรรม (Activity) ต่างๆมากมาย มา “ทํา” อย่างต่อเนื่องกัน โดยในแต่ละ
กิจกรรมนัน้ ๆ ต่างก็ม ี Inputs Processes Outputs และ Feedbacks ของตนเอง จึงเขียนเป็ น
วงรีซอ้ นๆกัน ดังแสดงในภาพที่ 8
ผลการดําเนินงาน

Inputs

Processes

Outputs

Feedback

ภาพที่ 8 กระบวนการ “ทํา” งาน และ ผลการดําเนินงาน
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3. การประเมินผลการดําเนินงาน เป็ นการกระทําต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต เสร็จสิน้ ไปแล้ว
ผ่านมาแล้ว ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ จึงต้องตัง้ มันอยู
่ บ่ นรากฐานของความเป็ นจริง
(Fact) ให้มากทีส่ ดุ ไม่ควรใช้ความคิดเห็น อารมณ์ และความรูส้ กึ ของแต่ละบุคคล มาทําให้
การประเมินผลการดําเนินงานนัน้ เบีย่ งเบนไปจากความเป็ นจริง จนไม่น่าเชือ่ ถือ ทัง้ ตัว
ข้อมูล ความหมาย การวิเคราะห์ การแปลผล การอธิบาย การอภิปราย และ การให้
ข้อเสนอแนะ
4. การประเมินผลการดําเนินงาน
ต้องการทราบความหมายและคุณค่าของผลการ
ดําเนินงาน จึงจําเป็ นต้องมีตวั ชีว้ ดั (Indicators) และ มีสงิ่ เปรียบเทียบ (Comparison) ว่า
การดําเนินงานและผลการดําเนินงานนี้ มีความหมายและมีคุณค่า มากน้อยเพียงใด โดย
สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แน่นอน เป็ นทีย่ อมรับในวงการของการดําเนินงาน และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน และ ไม่ยงุ่ ยากมากในทางปฏิบตั ิ
5. การประเมินผลการดําเนินงาน เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เวลา และ มีคา่ ใช้จา่ ย จึงต้อง
จัดสรรเวลา และ งบประมาณ ไว้ให้อย่างเพียงพอ ตัง้ แต่แรก มิฉะนัน้ จะไม่ได้ทาํ หรือได้ทาํ
แต่ไม่มคี ุณภาพมากพอ หรือ มีคุณภาพตํ่าจนไม่น่าเชือ่ ถือ
ความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงาน สรุปได้ 6 ประการ ดังนี้
1. เป็ นสิง่ ทีจ่ ะบอกให้ทราบว่า การดําเนินงานทีผ่ า่ นมา เป็ นอย่างไร ดี เหมาะสม และ
มีคุณค่า มากน้อยเพียงใด ซึง่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ต่อการตัดสินใจของผูม้ อี าํ นาจ
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ในการทีจ่ ะดําเนินงานต่อไปหรือไม่ ถ้าจะดําเนินงานต่อไปควรปรับปรุง
อะไร การนําไปพัฒนา/ใช้ประโยชน์ ควรทําอะไร อย่างไร และ การประยุกต์/ใช้ ให้คมุ้ ค่า
ยิง่ ๆขึน้ นัน้ ควรทําอย่างไร
2. เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทวีความสําคัญยิง่ ๆขึน้ ต่อการบริหารของ “ทุกงาน” ในอนาคต เพราะ
ต้องใช้เวลา และ มีคา่ ใช้จา่ ย จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องคํานึงถึงความประหยัดและความ
คุม้ ค่า ในการดําเนินงานทุกเรือ่ ง ประกอบกับต้องแข่งขันกับผูอ้ ่นื หรือองค์การอื่น ซึง่ ในการนี้
จําเป็ นต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็ นระยะๆอย่างสมํ่าเสมอ เพียงพอ และ ทันเวลา
เพือ่ ให้องค์การหรือบริษทั หรือกิจการ สามารถปรับตัวได้ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และ
ทันท่วงที ในการทีจ่ ะดําเนินงานต่อไป โดยสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
3. เป็ นสิง่ ทีน่ กั บริหารทุกคน ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการตัดสินใจ และ ใช้ในการบริหารงาน/
หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์
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4. เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนําไปสู่ “ข้อมูล” ทีผ่ ใู้ ห้งบประมาณหรือผูบ้ ริหาร ต้องการทราบ ซึง่ จะ
ออกมาในรูปของรายงานผลการดําเนินงาน ของงานนัน้ ๆ
5. ช่วยลดความเสียหาย และ การสูญเสีย ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
6. ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร ทัง้ การบริหารงาน การบริหารองค์การ และ
การพัฒนาคน โดยใช้ “งาน” เป็ นศูนย์กลาง
ประเด็นในการประเมินผลการดําเนินงาน มี 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. การประเมิน “ผล” ของการดําเนินงานโดยตรง (Direct Outcomes) ได้แก่ การ
วิเคราะห์และสรุปผลว่า การใช้ทรัพยากรทัง้ หลาย (Inputs) กระบวนการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ทาํ ไป
(Processes) และ ผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ทิ งั ้ หลาย (Outputs) นัน้ เมือ่ พิจารณาและ
เปรียบเทียบกับแผนงานทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ เป็ นอย่างไร ในสิง่ ต่อไปนี้
1.1 ความตรง (Relevancy) ตามเนื้อหาทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญของงานนัน้ ๆ ว่า ทําได้
ตรงหรือไม่ เพียงใด และ เพราะอะไร
1.2 ความพอเพียง (Adequacy) ของการดําเนินงาน ว่า มากเกินไป หรือน้อย
เกินไป หรือไม่ ในการทีจ่ ะทําให้ได้ผลตามเนื้อหาทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญของงาน ตาม
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
1.3 ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการดําเนินงาน ว่า ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ หรือไม่ เพียงใด และ เพราะอะไร
1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการดําเนินงาน ว่าทําได้มากน้อยเพียงใด ด้วย
ทรัพยากรทัง้ หลายทีไ่ ด้ใช้ไป คุม้ ค่าหรือไม่ เพียงใด และ เพราะอะไร
2. การประเมิน “ผล” ทางอ้อมทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน (Indirect Outcomes) ได้แก่
การวิเคราะห์และสรุปผลว่า นอกจากผลการดําเนินงานโดยตรงทีไ่ ด้รบั แล้ว ยังได้รบั อะไรอีก
ทัง้ ผลดีและผลเสีย สิง่ ทีไ่ ด้นนั ้ มีลกั ษณะอย่างไร มีคุณค่าอะไร เพียงใด มีมลู ค่าคิดเป็ นตัวเงิน
มากน้อยเพียงใด และ เพราะอะไร จึงได้รบั ผลทางอ้อมนัน้
3. การประเมินประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงาน (Experiences) ได้แก่ การ
วิเคราะห์และสรุปผลว่า ในการดําเนินงานทีผ่ า่ นมานัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารงาน/หน่วยงาน/
องค์การ และ ผูบ้ ริหารของพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน ได้รบั ประสบการณ์ คือ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการที่
ได้กระทําไปนัน้ มีอะไรบ้าง อย่างไร ทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ
4. การประเมินผลประโยชน์ (Benefit) ทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน และ การนําสิง่ ทีไ่ ด้
จากการดําเนินงานนัน้ ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Utilizing) ทัง้ ทีไ่ ด้นําไปใช้แล้ว และทีค่ วร
สมชาติ โตร ก
ั ษา

82

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

นําไปใช้ในโอกาสต่อๆไป รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะ (Recommendation) ทีด่ ี ตรงตามความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการข้อเสนอแนะ ทีเ่ ป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ และ มี
ประสิทธิภาพสูง จําแนกข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็ น 2 กลุม่ คือ
4.1 กลุม่ ข้อเสนอแนะ เพือ่ การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ สําหรับ
บุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
4.1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
4.1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผูบ้ ริหารงาน
4.1.3 ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิ
4.1.4 ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน/องค์การ ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรือผูร้ บั ผิดชอบ“งาน”
4.1.5 ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน/องค์การ อื่นๆ
4.1.6 ข้อเสนอแนะสําหรับบุคคลทัวไป
่
4.2 กลุม่ ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาต่อไป
4.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานนี้หรืองานในลักษณะเดียวกันนี้
4.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานอืน่ ๆ
4.2.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ให้กว้างขวางยิง่ ๆ ขึน้
การวิเคราะห์ตวั ชี้วดั (Indicator) ของแต่ละกิจกรรม
ผูป้ ระเมินผลการดําเนินงาน จะต้องวิเคราะห์และสรุปว่า ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน
(Working Indicators) ทีเ่ หมาะสม น้อยทีส่ ดุ วัดได้สะดวก คุม้ ค่าทีส่ ดุ และ เป็ นทีย่ อมรับของ
วงการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ นัน้ มีอะไรบ้าง มีกต่ี วั โดยมี
แนวทางในการวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน การคัดเลือก และ การสรุปผล ดังนี้
1. รวบรวม ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Working Indicators)
โดยทัวไปแนะนํ
่
าให้ใช้ตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นอัตราหรืออัตราส่วน (Rate หรือ Ratio) หรือ ค่าเฉลีย่
(Average) มากกว่าจะใช้ตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นเพียงจํานวนนับ (Number) ของผลการดําเนินงานที่
ทําได้ โดยจําแนกได้เป็ น 5 กลุม่ คือ
1.1 ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานด้าน Inputs เช่น ร้อยละของกําลังคนหรือแรงงานคน
ทีใ่ ช้ในการ “ทํา”งาน (วัดเป็ น Man-hour หรือ Man-minute หรือ Man-second); ร้อยละของ
จํานวนเงินทีใ่ ช้; ร้อยละของจํานวนวัสดุทใ่ี ช้; ร้อยละของกําลังแรงงานเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ (วัดเป็ น
Machine-hour หรือ Machine-minute หรือ Machine-second) ฯลฯ โดยเทียบกับเป้าหมาย
ทีก่ าํ หนดไว้ในแผน หรือ เทียบกับประชากรทีร่ บั ผิดชอบ หรือ งบประมาณทีไ่ ด้รบั หรือ
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บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิ หรือ กําลังแรงงานเครือ่ งจักรทีส่ ามารถใช้งานได้ หรือ มาตรฐานทีก่ าํ หนด
โดยองค์กรวิชาชีพ
1.2 ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานด้าน Processes เช่น ร้อยละของกิจกรรมทีท่ าํ ได้ ร้อย
ละของอุปสรรคข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึน้
ร้อยละของความผิดพลาดจากการดําเนินงาน โดย
เปรียบเทียบกับสิง่ ทีก่ าํ หนดไว้ในแผนงาน หรือ เปรียบเทียบกับมาตรฐานทางวิชาการ
1.3 ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานด้าน Outcomes ทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทางตรง
(Outcomes จําแนกต่อไปอีกตามระยะเวลาของผลทีเ่ กิดขึน้ เป็ น 3 ระยะ คือ Output, Effect,
และ Impact โดย Output = Immediate Outcomes หรือผลทีเ่ กิดขึน้ ทันทีทท่ี าํ , Effect =
Intermediate Outcomes หรือผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาหลังจากทีท่ าํ ไปแล้ว และ Impact = Late
Outcomes หรือผลกระทบในระยะยาวทีเ่ กิดขึน้ จากการทํา) จําแนกผลการดําเนินงาน
ทางตรงเหล่านี้ ออกได้เป็ น 5 กลุม่ ได้แก่
1.3.1 ตัวชีว้ ดั ด้านปริมาณงาน (Quantity Indicators) เช่น ในงานบริการสุขภาพ
อนามัยนัน้ ตัวชีว้ ดั ระดับ Outputs ได้แก่ ร้อยละของจํานวนผูม้ ารับบริการ; ร้อยละของ
จํานวนผูไ้ ด้รบั การเยีย่ มบ้าน ฯลฯ ในด้านตัวชีว้ ดั ระดับ Effect ได้แก่ ร้อยละของจํานวนผูม้ า
รับบริการทีม่ คี วามรูแ้ ละหรือพฤติกรรมทีด่ ขี น้ึ ฯลฯ และ ในด้านตัวชีว้ ดั ระดับ Impact ได้แก่
ร้อยละของจํานวนผูม้ ารับบริการทีม่ คี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ฯลฯ เป็ นต้น
1.3.2 ตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพงาน (Quality Indicators) เช่น อัตราความถูกต้อง
อัตราความครบถ้วน อัตราความทันเวลา ทัง้ ในระยะ Inputs, Processes และ Outputs
1.3.3 ตัวชีว้ ดั ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (Satisfaction Indicators) เช่น
อัตราความพึงพอใจต่อบริการทีไ่ ด้รบั ของผูม้ ารับบริการ อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน อัตราความพึงพอใจต่อผลการให้บริการของผูบ้ ริหารหน่วยงานหรือผูบ้ ริหาร
องค์การ อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชนในชุมชน ระดับคะแนนความพึง
พอใจเฉลีย่ ฯลฯ
1.3.4 ตัวชีว้ ดั ด้านระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ ในการดําเนินงาน หรือให้บริการ
(Time and Labor-force Indicators) เช่น ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการให้บริการ 1 ครัง้
(seconds) แรงงานเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการให้บริการ 1 ครัง้ (man-seconds)
1.3.5 ตัวชีว้ ดั ด้านเศรษฐศาสตร์ในการดําเนินงาน (Economics Indicators) เช่น
ต้นทุนเฉลีย่ (Average cost) และ ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของกิจกรรมการบริการ ใน
แต่ละกิจกรรม; อัตราผลกําไร (Profit rate); อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on
สมชาติ โตร ก
ั ษา

84

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

Invesment rate: ROI); อัตราส่วนต้นทุนต่อผลตอบแทน (Cost/Benefit ratio หรือ C/B
ratio); อัตราประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Efficiency rate); จํานวนแรงงานเฉลีย่ ต่อวันที่
สามารถประหยัดได้ในการให้บริการ ฯลฯ
1.4 ตัวชีว้ ดั ด้าน Outcomes ทีเ่ ป็ น “ผลทางอ้อม” ทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน ซึง่ แต่
ละผลทางอ้อมทีไ่ ด้รบั นัน้ สามารถจําแนกย่อยลงไปอีกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1.4.1 ตัวชีว้ ดั ด้านปริมาณงาน
1.4.2 ตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพงาน
1.4.3 ตัวชีว้ ดั ด้านผลตอบแทน (Benefit) ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และ ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
เช่น ความสุขใจ ความสบายใจ ความไม่เครียด ความภาคภูมใิ จ ฯลฯ เป็ นต้น
1.5 ตัวชีว้ ดั ด้านประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงาน ซึง่ แต่ละประสบการณ์ท่ี
ได้รบั นัน้ สามารถจําแนกย่อยเป็ นอีก 3 ด้าน ได้แก่
1.5.1 ตัวชีว้ ดั ด้านปริมาณของประสบการณ์
1.5.2 ตัวชีว้ ดั ด้านลักษณะของประสบการณ์ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.5.3 ตัวชีว้ ดั ด้านผลตอบแทนของประสบการณ์
ให้พยายามจัดทํารายการตัวชีว้ ดั ต่างๆ (List of Indicators) ทีไ่ ด้กล่าวมา ในทาง
ทฤษฎี ให้ได้มากทีส่ ดุ ทัง้ 5 ด้าน ในทุกๆกลุม่ /ด้านย่อย ซึง่ จะมีตวั ชีว้ ดั ของแต่ละ “งาน” เป็ น
จํานวนมาก เพือ่ นําไปสูก่ ารคัดเลือกทีค่ รบถ้วน
2. คัดเลือกตัวชีว้ ดั ด้วย Exclusive Method คือ ให้นํารายการตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีไ่ ด้ มา
พิจารณาตัดตัวชีว้ ดั ในแต่ละกลุม่ ทีว่ ดั ได้ยาก และ/หรือ มีอาํ นาจจําแนกความแตกต่าง
(Discrimination power) น้อย และ/หรือ มีความยุง่ ยากในการวัดและการแปลผล ฯลฯ
ออกไป ให้เหลือกลุม่ ละไม่เกิน 3 ตัว จึงมีตวั ชีว้ ดั รวมกันเพียงประมาณ 5 x 3 = 15 ตัว แล้ว
คัดเลือก “รอบสุดท้าย” ด้วยวิธกี ารเดียวกัน ก็จะได้ตวั ชีว้ ดั ทีด่ ี และ เหมาะสม ทีส่ ดุ คือ
ระหว่าง 10 ± 5 = 5 - 15 ตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะนํามาใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน ในครัง้ นี้
ดัชนี ชี้วดั ผลการดําเนินงาน ของแต่ละงาน ในแต่ละช่วงเวลา
ในการกําหนดดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงานนัน้ ต้องกําหนด/ระบุ งานและช่วงเวลา ใน
การดําเนินงาน ให้ชดั เจนและแน่นอน จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน พบว่า มีดชั นีชว้ี ดั ทีผ่ า่ น
การคัดเลือกแล้วว่าไม่ยงุ่ ยากในการวัด ในการดําเนินงาน (ทํา) แต่ละครัง้ /ช่วงเวลา รวม 20
ดัชนีชว้ี ดั (ในวงเล็บ คือ หน่วยวัดของตัวดัชนีชว้ี ดั ) ได้แก่
1. อัตราส่วนปริมาณงานเฉลีย่ (จํานวน ต่อ ค่าใช้จา่ ย 10,000 บาท)
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2. อัตราส่วนปริมาณงานเฉลีย่ (จํานวน ต่อ แรงงานทีใ่ ช้ 10,000 คน-วินาที)
3. อัตราความถูกต้องเฉลีย่ ของการเตรียมพร้อมก่อนเริม่ งานประจําวัน (%)
4. อัตราความถูกต้องเฉลีย่ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดไว้ (%)
5. อัตราความถูกต้องเฉลีย่ ของผลงานก่อนส่งมอบ (%)
6. อัตราความถูกต้องเฉลีย่ ของผลงานหลังส่งมอบ (%)
7. ระยะเวลาเฉลีย่ ในการปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ (นาที, วินาที)
8. แรงงานเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (คน-นาที, คน-วินาที)
9. อัตราความรวดเร็วเฉลีย่ ในการปฏิบตั งิ าน (%)
10. อัตราความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูร้ บั บริการ (%) หรือ คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่
(คะแนน จากคะแนนเต็ม 10)
11. อัตราความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูใ้ ห้บริการ (%)
12. อัตราความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูบ้ ริหาร หรือ เจ้าของกิจการ (%)
13. อัตราความพึงพอใจเฉลีย่ ของประชาชน หรือ ชุมชนโดยรอบ (%)
14. ค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนเฉลีย่ ในการดําเนินงาน (บาท)
15. ผลตอบแทนเฉลีย่ ของการดําเนินงาน ต่อวัน/เดือน/ปี (บาท, %ของต้นทุน)
16. อัตราผลกําไรเฉลีย่ ต่อปี ของการดําเนินงาน (%)
17. อัตราการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ ฉลีย่ (%)
17.1 ด้านคน
17.2 ด้านเงิน
17.3 ด้านของ ได้แก่ ทีด่ นิ พืน้ ทีอ่ าคาร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ วัสดุ ฯลฯ
18. อัตราส่วนประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อค่าใช้จา่ ย หรือต่อ
ต้นทุน)
19. อัตราส่วนความคุม้ ค่าเฉลีย่ ของการดําเนินงาน (ผลตอบแทน ต่อ ค่าลงทุน)
20. จํานวนแรงงานเฉลีย่ ต่อวันทีส่ ามารถประหยัดได้ในการให้บริการ (คน-นาที, คนวินาที)
ประเภท (Type) ของการประเมินผลการดําเนินงาน
จําแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การประเมินผลระหว่างการดําเนินงานของงาน/โครงการ (Formative Evaluation)
เพือ่ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรม ทีจ่ ะทําในช่วงต่อๆไป และจะ
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เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําคัญทีจ่ ะนําไปสูก่ ารประเมินผลประเภทต่อมา การประเมินผลประเภทนี้
เป็ นการประเมินผลเพือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยทัวๆไป
่
จะประเมินทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุก 3
เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี หรือ การประเมินผลเมือ่ ดําเนินงานไปได้ครึง่ หนึ่งของแผนงาน/
โครงการ
2. การประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงานตามแผน (Summative Evaluation) ของ
งานหรือโครงการ
เป็ นการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานทัง้ หมดของงาน/โครงการ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลว่าได้ผลเป็ นอย่างไร ในทุกๆด้าน ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั ้ หลาย
ของแผนงาน/โครงการ ว่า ได้รบั ประโยชน์อะไร มากน้อยเพียงใด คุม้ ค่าหรือไม่ และควรทํา
ต่อไปหรือไม่ อย่างไร และ เพราะอะไร รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะในการนําผลทีไ่ ด้จากการ
ดําเนินงานไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุม้ ค่าทีส่ ดุ เป็ นการประเมินผลเพือ่ ทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้อง
ระบบการประเมินผล (Evaluation System)
สิง่ สําคัญในการ “ทํา” งานใดๆ คือ การจัดระบบการ“ทํา”งาน การประเมินผลก็
เช่นเดียวกัน จึงต้องจัดระบบการประเมินผลการดําเนินงาน ให้สามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานทีต่ อ้ งการ ได้ทนั ทีทท่ี าํ ได้อย่างครบถ้วน ตามระบบงานบริการของงานนัน้ 1
วงรอบ (Cycle) อาทิเช่น การให้บริการแก่ลกู ค้า (Customer) หรือบุคคล 1 คน นับตัง้ แต่
บุคคลนัน้ เข้ามาใช้บริการจนกระทังบุ
่ คคลนัน้ กลับออกไปจากสถานที/่ หน่วยงาน ทีใ่ ห้บริการ;
การให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย 1 คน ของโรงพยาบาล; การให้บริการแก่ผมู้ าทานอาหาร 1 คน ของ
ร้านอาหาร; การให้บริการแก่ผมู้ าฝากเงิน 1 คน ของธนาคาร; การให้บริการแก่ผโู้ ทรศัพท์มา
ถามเลขหมายโทรศัพท์ 1 คน ของพนักงานขององค์การโทรศัพท์; การให้บริการแก่ผมู้ า
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 1 คน ของ เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของหน่วยงาน/บริษทั ฯลฯ
เป็ นต้น การประเมินในลักษณะนี้เป็ นการประเมินเพือ่ “การพัฒนา” ตามเป้าหมายทีว่ า่ ทําให้
ดียงิ่ ๆขึน้ (Do it better and better) ด้วยการนําผลการประเมินในแต่ละครัง้ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานครัง้ ต่อๆไป นันเอง
่
การประเมินผลเช่นนี้ เป็ นสิง่ ทีย่ อดเยีย่ มของการ
ทํางาน คือ เป็ นการประเมินผล “ทุกครัง้ ” ทีท่ าํ โดยมีเป้าหมายให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถบอก
ได้วา่ กิจกรรมทีต่ นได้กระทําไปนัน้ ดีเพียงใด และ ควรปรับปรุงแก้ไขอะไร อย่างไร ในการ
กระทําครัง้ ต่อไป เพือ่ ให้ได้ผลการดําเนินงานทีด่ ขี น้ึ
วิธีการ ของการประเมินผลการดําเนินงาน ในแต่ละครัง้ ดําเนินการ ดังนี้
1. ทําให้เกิด Common Value ของหน่วยงาน ในสิง่ ต่อไปนี้
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1.1 มีความมุง่ มันต่
่ อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Commitment to CQI)
1.2 มีแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึง่ กันและกัน
1.3 ใช้ผมู้ ารับบริการเป็ นศูนย์กลาง (Customer Focused)
1.4 มีความมุง่ มันในการทํ
่
างาน “ในปจั จุบนั ”ให้ดที ส่ี ดุ (Do the Best Now)
1.5 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Self Assessment) ทุกครัง้ ทีท่ าํ
1.6 ร่วมมือร่วมใจกัน ทํางานเป็ น “ทีมเดียวกัน (Working as A Team)”
2. จัดทําเอกสารแสดงระบบงาน และ วิธปี ฏิบตั งิ าน ของทุกๆ งานในหน่วยงาน ให้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรโดยผูป้ ฏิบตั งิ าน แล้วนําไปแสดงไว้ ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
และผูเ้ กีย่ วข้อง ได้นํามาใช้ในการทํางานและนํามาทบทวน ได้โดยสะดวก และ หมันปรั
่ บปรุง
แก้ไข ให้ชดั เจนขึน้ สะดวกขึน้ ง่ายต่อการปฏิบตั ยิ งิ่ ขึน้ และได้ผลดีเยีย่ มยิง่ ๆขึน้ ไป จนถือ
เป็ น มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ของหน่วยงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
3. กําหนดตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม “ในแต่ละครัง้ ”ทีด่ ี คือ วัดได้
ตรงตามทีต่ อ้ งการจะวัด วัดได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยาก
4. สร้างเครือ่ งมือวัดผลการดําเนินงาน ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละครัง้ ทีว่ ดั ได้สะดวก
ง่าย รวดเร็ว และ แน่นอน ด้วยตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
5. ทดลองวัดผลการดําเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม แล้วทําการปรับปรุงแก้ไขจนมันใจ
่
ในวิธกี ารทีท่ าํ ได้จริงแล้ว จึงจัดทําเป็ นเอกสาร “คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน” ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถือ
เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน (SOP) ทีไ่ ด้ผา่ นการนําไปใช้งานจริงแล้ว
6. ปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ตลอดไป
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม
การทีจ่ ะบอกได้วา่ การดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม จะดีหรือไม่ เพียงใด นัน้ พิจารณา
จาก สิง่ ต่อไปนี้
1. การมีระบบงานทีม่ คี ุณภาพ
2. การทําตามระบบทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัดและมีความสุขในการทําตามระบบนัน้
3. การมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน
4. มีการเตรียมการให้พร้อมก่อนเริม่ ให้บริการผูม้ ารับบริการ “แต่ละคน”
5. มีการปฏิบตั งิ าน อย่างเป็ นขัน้ ตอน ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง อย่าง
เพียงพอ และ เหมาะสม
6. ไม่ม ี ภาวะ / สิง่ แทรกซ้อน / อันตราย / ความเสียหาย ทีส่ มควรป้องกันได้
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7. ผูร้ บั บริการ / ญาติ / ผูพ้ บเห็น มีความพึงพอใจ
8. มีความเรียบร้อย น่าดู ของผลงาน
9. มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
10. มีการส่งต่อบริการ และ ส่งต่อการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ การส่งต่อภายใน
หน่วยงาน และ การส่งต่อระหว่างหน่วยงาน อย่างไร้รอยต่อ (Seamless)

สรุป
การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) สรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง โดยผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั ิ
กิจกรรม (Self Assessment) เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญและมีคุณค่าสูงสุด เพราะจะนําไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพด้วยตนเอง โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน (Self Improvement) ซึง่ จะก่อให้เกิดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (Continuous and Sustainable Working Improvement: CSWI)
อย่างแท้จริง
2. การประเมินผลการดําเนินงาน ถือเป็ นงานประจํา (Routine work) ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทุก
คน ในหน่วยงานทุกหน่วย ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่าง
สมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง โดยประเมินทัง้ Inputs, Processes, และ Outputs ซึง่ ต้องนําไป
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แผนปฏิบตั กิ ารประจําเดือน
และ แผนปฏิบตั กิ ารประจําวัน ของทุกๆงาน และ ทุกหน่วยงาน
3. การนําผลการประเมิน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ “ทันที” นัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิด
ผลตอบแทนการลงทุนทีม่ คี ุณค่ายิง่ ทัง้ ต่อผูป้ ฏิบตั แิ ละต่อหน่วยงาน จึงสมควรอย่างยิง่ ทีแ่ ต่ละ
หน่วยงานและแต่ละองค์การ จะต้องจัดระบบงานประเมินผลของตน ให้สามารถนําสิง่ ทีไ่ ด้
จากการดําเนินงานทัง้ หลายของตนนัน้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทีส่ ดุ
เช่น ผลการประเมินกิจกรรมแต่ละครัง้ สามารถนําไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านครัง้ ต่อมาได้
ทันที ซึง่ ใช้เวลาเพียงไม่เกิน 3 นาทีเท่านัน้
4. การประเมินผลการดําเนินงาน เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะบอกให้ทราบว่า การดําเนินงานที่
ผ่านมานัน้ เป็ นอย่างไร ดี เหมาะสม และ มีคุณค่า มากน้อยเพียงใด
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V. การนําสิ่งที่ได้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing)
การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ คือ กระบวนการในการนําสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การดําเนินงานทัง้ หลาย มาทําให้เกิดประโยชน์สงู สุด (Utilizing is a working process to
gain the utmost usefulness from working)
จากความหมายนี้ การนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ มีหลักสําคัญ 5
ประการ คือ
1. การนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ มุง่ พิจารณาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และได้รบั
จากการดําเนินงานทัง้ หลาย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ทันที และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ตามมา ทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ น Objective คือ สิง่ ทีเ่ ห็นได้ จับต้องได้ นับได้ เช่น การกระทํา วัตถุสงิ่ ของ
ทีไ่ ด้จากการกระทํา ฯลฯ และ สิง่ ทีเ่ ป็ น Subjective คือ สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ความรูส้ กึ
ประสบการณ์ ความสุข ความเครียด ฯลฯ
2. เป็ นกระบวนการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงสามารถกระทําได้
ทันที ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ ทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่เริม่ “ทํา” โดยไม่ตอ้ งรอใครหรือรอ
ให้ใครมาอนุ มตั ิ
3. มุง่ นําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นผลดี หรือ ผลทีไ่ ม่ดี
ไปก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย ในการช่วย หรือ อํานวยผล ให้เกิดสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณ เป็ นประโยชน์
ทัง้ ต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์การ ต่อชุมชนสังคม และ ต่อประเทศชาติ ทัง้ ในระยะสัน้
และ ระยะยาว อย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่มวี นั จบสิน้
4. มุง่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด คือ เป็ นสิง่ ทีด่ ี มีประโยชน์ ทัง้ ต่อตนเอง หน่วยงาน
่ นทีส่ ดุ และ เกิดผลเสียน้อยทีส่ ดุ
องค์การ ประเทศชาติ ต่อบุคคล ให้มากทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ ยังยื
5. ต้องมีผนู้ ําไปดําเนินการให้เกิดประโยชน์ ทัง้ การคิด การพูด และ การกระทํา ใน
รูปแบบ ลักษณะ และ วิธกี ารต่างๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีอาํ นาจ ไม่จาํ เป็ นต้องรอการอนุ มตั ิ
ยกเว้นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ สิทธิของบุคคล ฯลฯ ทีม่ กี าร
กําหนดไว้วา่ ต้องได้รบั การยินยอม หรือ อนุมตั ิ จากผูม้ อี าํ นาจเสียก่อน จึงจะกระทําได้
ความสําคัญของการนําผลที่ได้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากการนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณ มีประโยชน์
มหาศาล จึงความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารทัง้ หลาย เพือ่ ก่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการ
ดําเนินงานของทุกงาน ทุกหน่วยงาน และ ทุกองค์การ สรุปได้ 6 ประการ คือ
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1. เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้เกิดความคุม้ ค่า และ เกิดผลกําไรมากขึน้ ในการดําเนินงาน จึงมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ในการ “ทํา” งานทุกชนิด ทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่การลงทุนในภาค
ธุรกิจหรือภาคเอกชนเท่านัน้ เพราะในโลกนี้ ไม่มอี ะไรทีไ่ ด้มาโดยไม่มกี ารลงทุน
2. เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ แต่ถกู ละเลยมาตลอด เนื่องจากความจํากัดของเวลา แต่
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีสงิ่ ทีจ่ ะต้องทํามากมาย ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านจึงไม่มเี วลาทีจ่ ะมาใช้ในการ
คิดทบทวน หาวิธกี าร เพือ่ การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานทัง้ หลายนัน้ ไปใช้ประโยชน์
เพราะจําเป็ นต้องนําเวลาทีม่ อี ยู่ มาใช้ในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าอยูเ่ สมอ สิง่ ได้จากการ
ดําเนินงานทัง้ หลายเหล่านี้จงึ ถูกทิง้ ไว้เฉยๆ โดยไม่มกี ารนําไปใช้ประโยชน์ใดๆ นับเป็ น
ความสูญเปล่าทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล
3. เป็ นสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกําไรมากขึน้ โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิม่ หรือ อาจจะลงทุนเพิม่
อีกเพียงเล็กน้อย จึงเป็ นทางเลือกทีผ่ บู้ ริหารทุกระดับทุกคน ควรพิจารณาและให้ความสําคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ในการดําเนินงาน และ การลงทุน เป็ น Priority อันดับต้นๆ ของหน่วยงาน/
องค์การทัง้ หลาย
4. เป็ นแรงจูงใจในการทํางานทีม่ พี ลังอย่างยิง่ สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน คือ ก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่า ตนทํางานทีม่ คี ุณค่า มีประโยชน์ ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จ ความพึงพอใจใน
การทํางาน นําไปสูค่ วามรักงาน มุง่ มันทํ
่ างาน ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ สุขใจ
5. ก่อให้เกิดการพัฒนา ทัง้ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบงาน และ พัฒนา
องค์การ อย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรม ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ Practical ด้วย
การนําไปประยุกต์/ใช้ ทีร่ วดเร็ว หลากหลาย และ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะนัน้ ๆ
6. ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าให้กบั บุคคล ช่วยให้ม ี
ความรู้ ประสบการณ์ และ ความเชีย่ วชาญ มากขึน้ ช่วยให้มชี อ่ื เสียง ได้รบั การยอมรับ ยก
ย่อง และ การทีม่ ผี ลงานทางวิชาการทีม่ คี ุณค่าและมีคุณภาพสูง จะสามารถนําไปใช้เป็ น
ผลงานในการเลือ่ นระดับให้สงู ขึน้ ในภาคราชการได้
สิ่งที่ได้จากการดําเนินงาน (Working Outputs)
สิง่ สําคัญอันดับแรก คือ ผูท้ าํ จะต้องรูว้ า่ สิง่ ทีต่ นได้จากการดําเนินงาน “ในแต่ละครัง้ ”
นัน้ มีอะไรบ้าง สิง่ เหล่านัน้ มี “ธรรมชาติ” เป็ นอย่างไร เพือ่ จะได้สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ทนั ที อย่างเต็มที่ ตามศักยภาพของสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน
สิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน หรือ การ “ทํา”งาน นัน้ มี 5 ประการ คือ
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1. สิ่งที่เป็ นวัตถุ (Object) คือ สิง่ ทีไ่ ด้ทาํ และ สิง่ ทีไ่ ด้จากการทํา เช่น สิง่ ของ
ผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการ สิง่ ก่อสร้าง คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ โดยอาจจะเป็ นสิง่ ที่
เกิดขึน้ ใหม่ หรือเป็ นสิง่ ทีป่ รับปรุงขึน้ จากของเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็ได้ สิง่ เหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
มองเห็นหรือสัมผัสได้อย่างชัดเจน
2. ประสบการณ์ (Experience) คือ สิง่ ทีเ่ ป็ นความสามารถ ความชํานาญ จากการที่
ได้กระทํา ทัง้ การคิด การพูด และการลงมือปฏิบตั ิ เป็ นสิง่ ทีผ่ กู้ ระทําเป็ นผูไ้ ด้รบั มองเห็นได้
ยาก เพราะเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในตัวของบุคคล (Tacit Knowledge)
3. ข้อมูล (Data) คือ สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวบอกหรือยืนยันการกระทํา ว่า ใคร ทําอะไร กับใคร ที่
ไหน เมือ่ ไร อย่างไร และได้ผลเป็ นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้ใน 2 ที่ คือ ในสมอง
หรือความทรงจําของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องคือผูท้ าํ และผูร้ บั รูก้ ารกระทํา และ ในเอกสารรายงาน
ต่างๆ ในการนี้ ถ้าได้มกี ารบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะเป็ นสิง่ ทีด่ มี าก เช่น ข้อมูลผูม้ า
รับบริการ ข้อมูลการปฏิบตั งิ าน ในแบบบันทึกและรายงานของหน่วยงาน ฯลฯ เป็ นต้น
4. ความรู้ (Knowledge) โดยเป็ น “ความรูจ้ ริง” คือ ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการลงมือ “ทํา”
ด้วยตนเอง อาจเป็ นความรูท้ ย่ี งั ไม่เคยรูม้ าก่อน คือ ยังไม่เคยทํามาก่อน หรือ ความรูท้ ่ี
เพิม่ ขึน้ จากการ “ทํา”เพิม่ ขึน้ จากทีเ่ คยทํามาแล้ว เป็ นสิง่ ทีผ่ กู้ ระทํา ผูพ้ บเห็น ผูน้ ิเทศงาน ผู้
มาเยีย่ มเยียน หรือ ผูอ้ ่านเอกสาร/ข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน ได้รบั ต่างจากความรู้
ของนักวิชาการบางส่วน ที่ “ไม่เคยทํา” แต่อ่านมา หรือ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เป็ น “ความรูจ้ าํ ” คือ จําเขามาพูด
5. ความรูส้ ึกและความคิด (Feeling & Idea) คือ สิง่ ทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ และหรือ
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน ทัง้ ผูก้ ระทําหรือผูใ้ ห้บริการ;
ผูร้ บั การกระทําหรือผูร้ บั บริการ; ผูพ้ บเห็น ผูช้ ม; และ ผูอ้ ่านข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ความรูส้ กึ นี้ มีทงั ้ ความรูส้ กึ ชอบ–ไม่ชอบ; ยินดี–ไม่ยนิ ดี;
ดี-ไม่ด;ี เหมาะ-ไม่เหมาะ ฯลฯ รวมทัง้ “ความคิดใหม่ๆ (New Idea)” ทีเ่ กิดขึน้ ณ ขณะหนึ่ง
ขณะใดของการดําเนินงานด้วย Idea ใหม่ๆนี้ อาจจะเกีย่ วกับงานทีก่ าํ ลังทําอยูน่ นั ้ หรือ ไม่
เกีย่ วข้องกันเลยก็ได้ Idea ใหม่ๆแปลกๆเหล่านี้ จะแว๊บขึน้ มาอย่างกะทันหัน อาจไม่ทนั รูเ้ นื้อ
รูต้ วั เสียด้วยซํ้า แต่อาจจะเป็ น Idea ใหม่ๆ ทีอ่ าจนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่ เป็ นสิง่ ที่
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนได้รบั ตัวอย่างเช่น ยูเรก้า (กรีก: εὕρηκα! แปลว่า ฉันพบแล้ว) ของ อาร์คมิ ิ
ดีส (Archimedes) เป็ นต้น
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สิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานนี้ สามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 9
การนํ
าไปใช้
ประโยชน์
การนํ
าไปใชประโยชน

ประสบการณ
ประสบการณ์

ความรู ้
ความรู

ข้ขอมู
อมูลล

วัวัตตถุถุ

ความรูสึก้สึก
ความรู

สิสิ่ งทีที่ได้ดจากการดํ
จากการดําาเนิ
เนิ นงาน

Inputs

Processes

Outputs

Feedback

การดํ าเนิ
การดํ
าเนิน งาน
นงาน

ภาพที่ 9 สิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน
หลักการและวิธีการ ในการนําสิ่งที่ได้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์
มี 6 ประการ คือ
1. บันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที (Documenting)
การบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะเป็ นจุดตัง้ ต้นทีจ่ ะ
ช่วยให้เราได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทัง้ 5 เหล่านัน้ ทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ นวัตถุ ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้
ความรูส้ กึ ความคิดเห็น รวมทัง้ ความคิดสร้างสรรค์ทเ่ี กิดขึน้ เพราะสิง่ เหล่านี้มกั จะเกิดขึน้
เพียงชัววู
่ บหนึ่งเท่านัน้ ถ้ามิได้บนั ทึกไว้ ชัวเวลาไม่
่
นาน ก็จะเลือนหายไป แต่ถา้ ได้มกี าร
บันทึกไว้ หรือ เป็ นบันทึกช่วยจํา (Memo) ก็จะเป็ นแนวทาง ซึง่ จะช่วยให้สามารถนํามาใช้
ทบทวน คิดค้น และ ขยายผล ให้ชดั เจน สมบูรณ์ ครบถ้วน และ กว้างขวาง มากขึน้ ในเวลา
ต่อๆมา
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เราสามารถออกแบบบันทึกดังกล่าวได้หลายๆแบบ ดังตัวอย่าง บันทึกสร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้
บันทึกสร้างสรรค์
วันที่ / เรื่อง / เหตุการฌ์

แนวคิ ดสร้างสรรค์





การดําเนิ นการ / ผลการดําเนิ นการ ข้อสังเกต / ข้อคิ ด




ให้บนั ทึกไว้ทนั ที ในช่องแรก  และช่องที่  ตามเหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
นัน้ ให้หาเวลานําขึน้ มาพิจารณา ทบทวน เพิม่ เติมในรายละเอียด และ เมือ่ มีการนําไป
ดําเนินการ ก็บนั ทึกลงช่องที่  และ ช่องที่  ตามลําดับ
2. ดําเนินการทันที (Do it now!)
ถ้ามีแต่ความคิด แม้จะบันทึกไว้ ก็ยงั ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ต้องนําไปปฏิบตั ิ
ดังนัน้ จึงต้องฝึกฝนให้มคี วามสามารถในการนําความคิดทีเ่ กิดขึน้ ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่าง
รวดเร็ว เป็ นระบบทีค่ รบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทาง ดังนี้
2.1 ดําเนินการด้วยตนเอง โดยการนําไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน ทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว
งานส่วนตัว งานประจําทีท่ าํ อยู่ งานอดิเรก หรือ จัดทําเป็ นโครงการพิเศษขึน้ มาใหม่ ฯลฯ
2.2 ให้คนอื่นดําเนินการ เช่น ถ้าเราเป็ นผูบ้ ริหาร ก็สงการให้
ั่
ผใู้ ต้บงั คับบัญชานําไป
คิดค้น พัฒนา แล้วนําไปปฏิบตั ิ และติดตามผลให้เสร็จสิน้ สมบูรณ์ รวมทัง้ การขยายผลต่อไป
ด้วยแนวคิดหลักการและวิธกี าร ของการจัดการความรู(้ Knowledge Management: KM)ทีด่ ี
2.3 ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ กินอํานาจหน้าทีท่ เ่ี ราจะดําเนินการได้เอง ต้องใช้กลวิธขี ายความคิด
(Sell Idea) กับผูอ้ ่นื ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน หรือ ผูท้ จ่ี ะสามารถผลักดันให้
มีการนําความคิดดังกล่าวนัน้ ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สูงสุด
และ ต้องหมันติ
่ ดตามผลการดําเนินงาน ด้วยกลวิธที เ่ี หมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล สถานที่
และ จังหวะเวลา จนสามารถเห็น “ผล” ทีเ่ ป็ นประโยชน์เหล่านัน้ ได้อย่างชัดเจน และ
แน่นอนแล้ว
3. ใช้หลักการบริหาร (Principle of Managing)
ในการดําเนินการ ให้ “งานนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์” ประสบ
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ สูงยิง่ ๆขึน้ ไปนัน้ สามารถนํา Principle of
สมชาติ โตร ก
ั ษา

94

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

Managing ทัง้ 8 กิจกรรมหลักตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว มาใช้ได้เป็ นอย่างดี โดยเริม่ ตัง้ แต่ การ
วิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้
ประโยชน์ จนได้ขอ้ สรุปว่า สมควรจะทําอะไร กับใคร ทีไ่ หน เมือ่ ใด โดยใคร และอย่างไร
แล้ว ก็จะนําไป วางแผน (Planning) เพือ่ ให้สามารถใช้เวลาและทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แล้วนําแผนนัน้ ไปดําเนินการ (Implementing) ให้ได้ผล ตาม
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ของการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์นนั ้ ๆ โดย
มีการประเมินผล (Evaluating) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลา มีการนําสิง่ ทีไ่ ด้
จากการดําเนินงานทัง้ หลายเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) อย่างเต็มที่ รวดเร็ว มันคง
่
ยังยื
่ น และ ครบวงจร มีการติดตาม ควบคุม และ ประสาน การดําเนินงาน (Monitoring
Controlling and Coordinating) ให้กจิ กรรมทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทัง้ หลาย
นัน้ ดําเนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ไม่ซ้าํ ซ้อน และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ด้วยทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยู่ ตลอดระยะเวลาของ
การดําเนินงาน โดยมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information
System & Communication System) ทีด่ แี ละเอือ้ อํานวย ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หลาย สามารถเชือ่ มโยงกันอย่างทัวถึ
่ ง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน และ เป็นปจั จุบนั
ตลอดเวลา; และ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuity) ของการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
ดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ทงั ้ หลาย ให้มกี ารเชือ่ มต่อ ต่อยอด และ ขยายผล อย่างต่อเนื่อง
่ น คุม้ ค่าในการลงทุนทีไ่ ด้
เพือ่ เสริมสร้าง สนับสนุ น และ ก่อให้เกิดการพัฒนาสูค่ วามยังยื
ดําเนินการไปแล้ว ไม่เกิดความสูญเปล่า เกิดเป็ น “ผลกําไร” ยิง่ ๆขึน้ อย่างไม่รจู้ บ ซึง่ เป็ น
เป้าหมายหลัก ของงานนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ นันเอง
่
4. ใช้อิทธิบาท 4 (Principles of Successful Working)
อิทธิบาท 4 เป็ นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีก่ ล่าวถึงหลักในการทํางานให้
ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ
4.1 ฉันทะ (Love It) คือ ความชอบ ความพึงพอใจ และ ความรัก ในงานทีท่ าํ มุง่ ให้
การดําเนินงานนัน้ บรรลุความสําเร็จ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการทํางาน ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านมีสงิ่ นี้
ตัง้ แต่เริม่ ต้นดําเนินงาน และยังคงมีอยูอ่ ย่างเต็มทีต่ ลอดเวลา ก็เชือ่ มันได้
่ เลยว่า งานทีท่ าํ จะ
ประสบความสําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพสูงแน่นอน ฉันทะนี้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างขึน้ มาได้
ขึน้ อยูก่ บั “ใจ” ของบุคคลผูน้ นั ้ เป็ นสําคัญ
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4.2 วิรยิ ะ (Try Hard) คือ พากเพียร และ ทุม่ เท ในการทํางาน อย่างสุด
ความสามารถตลอดเวลา เพือ่ ให้งานทีท่ าํ ได้ผลดี และ ได้ผลมากทีส่ ดุ อยูเ่ สมอ เป็ น กําลัง
หลัก ในการทํางาน
4.3 จิตตะ (Keep Eye On) คือ เอาใจใส่ ให้ความสนใจ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
จนเสร็จสมบูรณ์ เป็ น กําลังเสริม ในการทํางาน
4.4 วิมงั สา (Assessment) คือ การทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว ทําการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ น แล้วนําข้อดี ข้อเสีย ทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุงสิง่ ทีจ่ ะทําต่อไป ให้ดยี งิ่ ๆขึน้ เป็ นสิง่ ที่
ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมในการทํางาน และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
อิทธิบาท 4 นี้ จะช่วยให้ผนู้ ําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ มีพลัง
สร้างสรรค์ทม่ี หาศาล ในการดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ด้วยความภาคภูมใิ จและสุขใจ
5. หาความรูเ้ พิ่มเติมตลอดเวลา (Continuous Learning)
วิชาการต่างๆ นัน้ มีการพัฒนาอยูเ่ สมอ ไม่มหี ยุดนิ่ง ผูแ้ สวงหาความก้าวหน้า จึง
จําเป็ นต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ ทัง้ การอ่าน การฟงั การพูด การวิเคราะห์ การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ การดูงาน รวมทัง้ การประชุม สัมมนา ฯลฯ เพือ่ ให้
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีหลักการและวิธกี ารทีส่ าํ คัญ คือ
5.1 เตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่า “มีผทู้ ร่ี มู้ ากกว่าเรา อยูเ่ สมอ” เปิ ดใจให้กว้าง รับฟงั ผูอ้ ่นื
ด้วยความเคารพให้เกียรติน้อมรับคําแนะนํา คําสังสอน
่
ด้วยความยินดี ไม่ถอื ตัว ไม่เป็ น “นํ้า
ชาล้นถ้วย” คือ ผูท้ ค่ี ดิ ว่าตนรูด้ แี ล้ว ตนเก่งทีส่ ดุ คนอื่นอย่ามาสอนเลย ฉันไม่ฟงั หรอก ฯลฯ
5.2 เปิ ดประตูรบั ความรูต้ ลอดเวลา เช่น เข้า Internet, รับ Journal, เข้าชมรม/
สมาคมนักวิชาการ เข้าฝึกอบรมสัมมนา อ่านหนังสือ ตําราต่างๆ ฯลฯ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ใน
สาขาวิชาทีต่ นสนใจ มีความชํานาญ และสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนํา
ความรูไ้ ปประยุกต์/ใช้ ในชีวติ ประจําวัน
5.3 ให้บริการความรูแ้ ก่ผอู้ ่นื และสังคม เช่น ให้คาํ ปรึกษา เป็ นวิทยากรบรรยาย
ตอบปญั หา ฯลฯ โดยเน้นบริการด้วยใจรัก เต็มใจ ทุม่ เท โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั เพิม่ เติมนี้ จะช่วยจุดประกายความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ในการนําสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ รามีอยู่ ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่มมุ ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขตจํากัด
6. ให้เวลา (Allocated Time)
กิจกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลาทัง้ สิน้ แม้แต่การคิดก็ยงั ต้องใช้เวลา จึงจําเป็ นต้องจัดสรร
เวลา ให้กบั การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ โดยมีคาํ แนะนํา ดังนี้
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6.1 ทุกครัง้ ทีท่ าํ ให้ถามตัวเองว่า เราได้อะไร มีประโยชน์อะไร อย่างไร และจะ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ๆขึน้ ได้อย่างไร อาทิเช่น ในการทําครัง้ ต่อไป ฯลฯ กิจกรรมนี้ใช้
เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
6.2 ทุกวัน หลังเลิกงานหรือก่อนนอน ให้ถามตัวเองว่า วันนี้ทงั ้ วัน เราได้อะไรบ้าง
มีประโยชน์อะไร อย่างไร และจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ๆขึน้ ได้อย่างไร จะใช้เวลา
ประมาณ 5-15 นาที ถ้าทําบ่อยๆ จะทําได้รวดเร็วขึน้ ได้เนื้อหาสาระ ทีก่ ่อให้เกิดกําลังใจและ
การพัฒนาตนเองได้เป็ นอย่างดี และควรบันทึกไว้ดว้ ย ดังนี้
ตัวอย่าง
บันทึกประจําวัน
วันที่

สิ่ งที่ทาํ

สิ่ งที่ได้

ประโยชน์

การนําไปใช้
ให้เกิ ดประโยชน์ ยิ่งๆ ขึน้

6.3 ทุกสัปดาห์ ให้จดั เวลาประมาณ 10-20 นาที ในวันทีแ่ น่นอน เช่น วันศุกร์ เสาร์
หรืออาทิตย์ หลังจากทํากิจกรรมประจําวันในข้อ 6.2 แล้ว เพือ่ ทบทวนว่า ในสัปดาห์น้ี ทัง้
สัปดาห์ เราได้อะไรบ้าง เราได้นําสิง่ ทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด สิง่ ทีค่ วร
ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึน้ มีอะไรบ้าง โดยกําหนดเป้าหมาย และระยะเวลาทีช่ ดั เจน
และแน่นอน กิจกรรมนี้จะใช้ขอ้ มูลจากบันทึกประจําวัน เป็ นแนวทางหลัก และ การวิเคราะห์
ในภาพรวมของทัง้ สัปดาห์ ให้มคี วามหมาย และ ควรให้มคี วามจําเพาะมากขึน้ แล้วบันทึก
ข้อมูลทัง้ หลายไว้
การนําไปใช้ทนั ที (Utilizing Immediately)
การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ทนั ทีนนั ้ เป็ นสิง่ ทีส่ มควรทําเป็ นอย่าง
ยิง่ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคน ควรฝึกฝน ให้สามารถทําได้อย่าง รวดเร็ว มี
คุณค่า และ มีประสิทธิภาพสูง มีขอ้ เสนอแนะ 5 ประการ ดังนี้
1. การนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง คือ
1.1 พัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skills)
1.1.1 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Innovative/Creative Thinking) เพือ่ พัฒนา
คิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ทีด่ กี ว่าสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
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1.1.2 พัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ให้เป็ นคนมองโลกในแง่ดี
เปี่ยมไปด้วยความหวัง มีกาํ ลังใจ มีผพู้ บว่า บรรดาบุคคลสําคัญทีโ่ ลกยกย่องนัน้ ล้วนแต่เป็ น
ผูม้ องโลกในแง่ดี ทัง้ สิน้
1.1.3 พัฒนาความคิดทีเ่ ป็ นระบบ (Systematic Thinking) คือ คิดอย่างรอบคอบ
ครอบคลุมทุกแง่มมุ และ ครบวงจร ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้น จนถึงจุดสิน้ สุด
1.1.4 พัฒนาความคิดทีเ่ ป็ นไปได้ (Practical Thinking) มิใช่การเพ้อฝนั การคิด
เรือ่ ยเปื่อย แต่เป็ นความคิดทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงๆ
จากการทีไ่ ด้ฝึกให้มกี ารคิด ทบทวน สรุป วิเคราะห์ และ หาทางนําสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การดําเนินงานไปใช้ประโยชน์อยูเ่ ป็ นประจํานี้ จะทําให้ตวั เรามีทกั ษะ และความเชีย่ วชาญใน
ด้านการคิดทีว่ อ่ งไว และ เฉียบคม ยิง่ ๆ ขึน้
1.2 พัฒนาทักษะด้านการพูด (Verbal Skills) ให้สามารถพูดจาได้ไพเราะ จับใจผูฟ้ งั
ด้วยคําพูดทีห่ ลักแหลม เปี่ยมด้วยความหมายและความรูส้ กึ และสามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว เร้าใจ เหมาะสม กับกาละ เทศะ และ บุคคล อยูเ่ สมอ
จากการทีต่ อ้ งสังเกต และทบทวน การพูดของเราเองและของบุคคลต่างๆ ทีเ่ ราพบ
เห็น ได้ยนิ รวมทัง้ พิจารณาปฏิกริ ยิ าของผูฟ้ งั อยูเ่ สมอ จะทําให้เราสามารถรูไ้ ด้วา่ คําพูด
แบบใดจึงจะเป็ นคําพูดทีเ่ หมาะสม และควรพูดอย่างไร และ ถ้าผูฟ้ งั มีปฏิกริ ยิ า ไม่วา่ จะเป็ น
ทางบวกหรือทางลบ เราจะแก้ไขสถานการณ์นนั ้ อย่างไรจึงจะได้ผลดีทส่ี ดุ ควรใช้คาํ พูดอะไร
ทีจ่ ะประทับใจผูฟ้ งั ซึง่ ต้องอาศัยการนําสิง่ ทีไ่ ด้ทงั ้ หลาย มาฝึกฝน ให้สามารถพูดได้อย่างมี
ศิลปะ ว่องไว ถูกต้อง และเหมาะสม กับแต่ละสถานการณ์
1.3 พัฒนาทักษะด้านการกระทํา (Practical Skills) ให้สามารถกระทําได้ดี
เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มากยิง่ ๆ ขึน้
จากการทีไ่ ด้ฝึกทักษะด้านความคิดตามข้อ 1.1 และจากการทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ปในแต่ละ
ครัง้ เมือ่ ได้นํามาทบทวน วิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย ผนวกกับการแสวงหาวิธปี ฏิบตั ใิ หม่ๆ ทีด่ ี
กว่าเดิม และ การฝึกฝนในการนําไปปฏิบตั อิ ย่างมุง่ มัน่ จนเชีย่ วชาญ จะทําให้ตวั เราสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างว่องไว ราบรืน่ มันคง
่
เป็ นระบบระเบียบ และ เหมาะสม ตามสภาวการณ์
ต่างๆ เป็ นทีช่ น่ื ชมและยกย่อง ในวงการและผูพ้ บเห็น หรือผูท้ ไ่ี ด้สมั ผัสกับการปฏิบตั นิ นั ้ ๆ
การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้พฒ
ั นาตนเองนี้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทําได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งรอใคร สามารถทําได้ตลอดเวลา โดยดําเนินการตามหลักการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
ดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ซึง่ ในระยะเริม่ ต้นจะมีความยากลําบากอยูบ่ า้ ง
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แต่เมือ่ ได้ทาํ อยูเ่ ป็ นประจํา ความเชีย่ วชาญชํานาญ ก็จะยิง่ มีมากขึน้ จนเป็ นวิถชี วี ติ ประจําวัน
ทีไ่ ม่มคี วามยุง่ ยาก แต่จะเป็ นกิจกรรมทีม่ คี า่ มหาศาลต่อการพัฒนาตัวเรา ให้เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว และ มันคง
่ ในอนาคต
2. การนําไปใช้ในการพัฒนางานนี้ โดยการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานที่
กําลังทําอยูใ่ นทันทีนนั ้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทําได้โดยสะดวก เพราะเป็ นกระบวนการดําเนินงาน
ทีต่ ่อเนื่องกันอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เพิม่ แนวคิดและวิธกี ารทีร่ เิ ริม่ สร้างสรรค์ลงไปในการทํางาน
ประจํา ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคน ทําการฝึกฝนการนําสิง่ ที่
ได้จากการดําเนินงาน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานทีก่ าํ ลังทําอยูใ่ นทันที อาทิเช่น
2.1 พัฒนาวิธกี ารทํางาน ให้ดขี น้ึ รวดเร็วขึน้ ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ มีผลผลิตเพิม่ ขึน้
เป็ นทีพ่ งึ พอใจมากขึน้ ฯลฯ จากการทีไ่ ด้ทาํ การทบทวน และ วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา จะทําให้เราสามารถนําข้อมูล ความรู้ และ ประสบการณ์ ทีไ่ ด้ ไปพัฒนาวิธกี าร
ทํางาน ของงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ได้ทนั ที อย่างเหมาะสมในทุกๆขัน้ ตอน หรือ ทุกๆกิจกรรม
โดยจัดทําเป็ นเอกสารคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หรือ พัฒนาเอกสารวิธกี ารทํางานต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้ชดั เจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และ เอือ้ อํานวยต่อการปฏิบตั งิ าน มากยิง่ ๆขึน้
2.2 พัฒนาระบบงาน ได้แก่ การพัฒนาสิง่ ต่อไปนี้
2.2.1 พัฒนาขัน้ ตอนการทํางาน ให้กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกันมากขึน้ ลด
เพิม่
ขัน้ ตอนทีซ่ ้าํ ซ้อนเกินความจําเป็ นลง ปรับปรุงขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนให้งา่ ยขึน้
ขัน้ ตอนการทํางานทีจ่ าํ เป็ นและทําให้ประสิทธิภาพการทํางานสูงขึน้ ฯลฯ
2.2.2 พัฒนาความต่อเนื่องของการทํางาน ให้เกิดความคล่องตัวมากขึน้ ลดสิง่ ทีเ่ ป็ น
อุปสรรคขัดขวางการทํางาน ลดระยะเวลาในการทํางาน นําไปสูก่ ารลดแรงงานและค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ าน
2.2.3 พัฒนาการเชือ่ มต่อกับระบบงานหรือกิจกรรมอืน่ ทัง้ ระบบและหรือกิจกรรม
ทีท่ าํ มาก่อนหน้า และ ระบบและหรือกิจกรรมทีจ่ ะรับช่วงไปดําเนินการต่อไป เพือ่ ก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทัง้ ระบบ (Total Quality Improvement: TQI) ของหน่วยงาน/องค์การ
อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มากยิง่ ๆขึน้
3. การนําไปใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไป
ประยุกต์/ใช้ ในการพัฒนางานอื่นๆ ทัง้ งานประจําทัง้ หลายทีท่ าํ อยูท่ ุกๆวัน หรืองาน/
โครงการพิเศษ โดยมุง่ เน้นการดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ประหยัด มี
ประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดผลกําไรมากยิง่ ๆขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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4. การนําไปใช้ในการพัฒนาคนของหน่ วยงาน โดยให้มกี ารสอน ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างผูท้ ไ่ี ด้ทาํ ไปแล้ว กับคนอืน่ ๆ เช่น การจัดการฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ านภายใน
หน่วยงาน (In-service Training) การสอนงาน การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทํางาน
การดูงาน ฯลฯ โดยจัดทําขึน้ เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินงานนัน้ ไม่เน้นรูปแบบที่
เป็ นทางการมากนัก แต่เน้นทีก่ ารดําเนินการเชิงบวก (Positive Approach) คือ การร่วมมือ
ร่วมใจกัน การสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ด้วยความรักความปรารถนาดีและความชืน่ ชมยินดีต่อกัน
(Appreciation) โดยใช้ผรู้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง (Customer Focused) และการทํางานเป็ น
ทีม ทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพสูง
5. การนําไปใช้ในการพัฒนาหน่ วยงาน โดยจัดให้มกี ารพัฒนาทัง้ ด้านอาคารสถานที่
ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ความมีชวี ติ ชีวา การดูแลอุปกรณ์
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ การบํารุงรักษา การป้องกันการชํารุดเสียหาย การใช้งานอย่างสม
ประโยชน์และคุม้ ค่า
การพัฒนาด้านระบบงานและวิธกี ารทํางานของหน่วยงาน
ให้ม ี
ประสิทธิภาพสูง เอือ้ อํานวยต่อการทํางานในภาพรวม โดยมุง่ เน้นการทํางานทีม่ คี ุณภาพสูง
ด้วยค่าใช้จา่ ยทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ (High Quality at Low Cost) และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องหน่วยงาน
ในสายตาของผูม้ ารับบริการ ประชาชนทัวไป
่ และ ผูบ้ ริหารระดับทีส่ งู กว่าหน่วยงาน ซึง่ จะ
นําไปสูค่ วามภาคภูมใิ จในหน่วยงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดความรักและความจงรักภักดี
ต่อองค์การ (Organization Loyalty) อันเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนาหน่วยงาน
และองค์การ ให้มนคงและยั
ั่
งยื
่ น
การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ในทันทีน้ี เน้นทีก่ ารนําไปปฏิบตั ทิ นั ที
ภายใต้สภาวะทีเ่ ป็ นจริง โดยใช้แนวคิดทีว่ า่ “ทุกสรรพสิง่ มีคณ
ุ ประโยชน์ทงั ้ สิน้ ” (Everything
is Useful) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละบุคคลทัง้ ในฐานะผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูใ้ ช้งาน และ/หรือ
ผูร้ บั บริการ ทีจ่ ะรูว้ า่ แต่ละบุคคลนัน้ ได้อะไรจากการดําเนินงาน? สิง่ ทีไ่ ด้นนั ้ มีประโยชน์และ
คุณค่าอะไร? และจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทนั ที หรือเร็วทีส่ ดุ ได้อย่างไร? และ ต้องนําไป
ปฏิบตั เิ ป็ นประจํา จนเป็นลักษณะนิสยั (Charactors) ทีด่ ี และเมือ่ ตระหนักแน่แก่ใจว่า สิง่ นัน้
เป็ นประโยชน์จริง ก็จะนําไปสูก่ ารกระทําต่อๆไป ด้วยความเต็มใจ และ สุขใจ ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย ต่อทุกๆฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
การเผยแพร่ผลที่ได้จากการดําเนินงาน
สิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานนัน้ ควรได้รบั การเผยแพร่ให้เกิดผลประโยชน์มากขึน้ ดังนี้
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1. การเผยแพร่ในหน่ วยงาน เป็ นวิธกี ารนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์
ทีจ่ ะช่วยสร้างบรรยากาศของการพัฒนาในหน่วยงานได้ เสนอให้ดาํ เนินการ ดังนี้
1.1 กําหนดเป็ นนโยบายของหน่วยงาน (Policy) ให้มกี ารเผยแพร่การนําผลทีไ่ ด้
จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์เป็ นประจํา “ทุกวัน” พร้อมทัง้ มีมาตรการทีจ่ ะส่งเสริม จูงใจ
และ ควบคุม ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จนเป็ นกิจวัตร หรือ เป็ นวัฒนธรรม
(Share value) ทีด่ ขี ององค์การ เช่น การจัดกิจกรรม 10 นาทีสร้างสรรค์
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้วยแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Working
Model Development) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยสะดวก
และไม่ยงุ่ ยาก โดยเริม่ ต้นจากการจัดทําแนวทางหรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการทํางาน (WI: Work
Instruction) ของแต่ละงาน/กิจกรรม แล้วพัฒนาให้เป็ นระเบียบปฏิบตั มิ าตรฐาน (Standard
Operating Procedure: SOP) ในการทํางานของหน่วยงานนัน้ แล้วพัฒนาต่อไปเป็ นรูปแบบ
การดําเนินงาน(Working Model) ทีเ่ ป็ นตัวแบบ(Role Model) ของการดําเนินงานทีด่ ี (Good
Practice)ให้กบั วงการในระดับชาติ แล้วพัฒนาต่อไปเป็ นตัวแบบทีเ่ ป็ นเลิศ(Best Practice)ใน
ระดับนานาชาติ เป็ นลําดับ อย่างยังยื
่ น
1.3 คัดเลือกผลงานเด่นอย่างสมํ่าเสมอ โดยในแต่ละสัปดาห์ ให้แต่ละกลุม่ ใน
องค์การ คัดเลือก ผลงานเด่น 2 อันดับแรก จากความเห็นของสมาชิก แล้วติดประกาศยก
ย่องชมเชยให้เป็ นทีท่ ราบทัวกั
่ น อย่างสมเกียรติ; ในแต่ละเดือน ให้แต่ละกลุม่ คัดเลือกผลงาน
จากความเห็นของสมาชิกเช่นกัน
เด่นประจําเดือนจากผลงานเด่นประจําสัปดาห์ของกลุม่
กลุม่ ละ 2 เรือ่ ง แล้วส่งไปประกวดแข่งขันกับกลุม่ อื่นๆ ของหน่วยงานหลักขององค์การ แล้ว
ติดประกาศให้ทุกคนทราบอย่างให้เกียรติ และ ยกย่องเชิดชู; จัดมหกรรมการนําเสนอผลงาน
เด่น ขององค์การ เป็ นประจํา “ทุกปี” โดยกําหนดวันจัดมหกรรมทีแ่ น่นอนไว้ลว่ งหน้า เช่น
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนตุลาคม เป็ นต้น ถ้าวันนัน้ ตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนไปเป็ น
วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถดั ไป จัดระบบ ขัน้ ตอน กิจกรรม และ วิธกี าร ในการดําเนินงาน
และการคัดเลือกผลงานดีเยีย่ มประจําปี ขององค์การให้ชดั เจนและดียงิ่ ๆขึน้ จัดพิธมี อบรางวัล
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทงั ้ กลุม่ บุคคลและหน่วยงาน ในทีป่ ระชุมใหญ่
1.4 เผยแพร่การนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ ให้ทุกๆ คนใน
องค์การสามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้ ด้วยการรวบรวมผลงานเด่นจากข้อ 1.3 มาจัดทําเป็ น
รูปเล่มอย่างน้อย 2 ชุด ไว้ทห่ี อ้ งสมุดขององค์การ/หน่วยงาน หรือ สถานทีท่ เ่ี ป็ นทีร่ วมของ
บุคคลส่วนใหญ่ โดยให้ชุดแรกอยูป่ ระจํา ณ สถานทีน่ นั ้ ส่วนชุดที่ 2 ให้ยมื ไปอ่านได้ครัง้ ละ 1
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วัน; รวบรวมผลงานเด่นในแต่ละเดือน เผยแพร่ในจุลสารหรือวารสารของหน่วยงาน ทีแ่ จกให้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน; และ รวบรวมผลงานเด่นในแต่ละปี เผยแพร่ในวารสารหรือจุลสารของ
หน่วยงาน และจัดทําเป็ นหนังสือสรุปผลงานประจําปี หรือเป็ นเอกสารวิชาการฉบับพิเศษ
เผยแพร่ไปยังบุคคลในหน่วยงาน และสามารถเผยแพร่ไปนอกหน่วยงานได้อกี ด้วย ในการนี้
สามารถจัดทําเป็ น Pdf file เผยแพร่ทาง Internet ใน Website ของหน่วยงานได้
2. การเผยแพร่ออกนอกหน่ วยงาน เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยเชิดชูศกั ดิ ์ศรี และ เผยแพร่ชอ่ื เสียง
ขององค์การให้เป็ นทีร่ จู้ กั และ เป็ นทีย่ อมรับ ในทีน่ ้ี จะขอแนะนํา 3 วิธี ทีจ่ ะก่อให้เกิด
ประโยชน์มากๆ คือ การเผยแพร่ในวงการวิชาการ การรับเป็ นสถานฝึกงานให้กบั
สถาบันการศึกษา และ การรับเป็ นสถานทีด่ งู าน ดังนี้
2.1 การเผยแพร่ในวงการวิชาการ โดยส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกคน “เขียน” ผลการ
นําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ เพือ่ เผยแพร่ในแวด-วงวิชาการของผูน้ นั ้ ซึง่ จะ
เป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญและได้ผลดี ในการพัฒนาหน่วยงาน เพราะจะได้ทงั ้ การพัฒนาบุคคล
พัฒนางาน และ การเผยแพร่ชอ่ื เสียงของหน่วยงาน ให้เป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับในวงการ
วิชาการ ในการนี้ ควรกําหนดเป็ นนโยบายของหน่วยงาน ให้ทุกคนจัดทําเอกสารวิชาการ
และ เผยแพร่ในวงการวิชาการ เป็ นประจําทุกปี โดยจัดตัง้ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาการจัดทํา
และเผยแพร่เอกสารวิชาการ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุ น และ ช่วยเหลือ ให้ทุกคนใน
หน่วยงาน จัดทําเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ในวงการวิชาการ อย่างมีความสุข และ มี
ผลผลิต (Productivity) ทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มันคง
่ และ ยังยื
่ น
การเผยแพร่ในวงการวิชาการนัน้
นิยมทํากันในรูปแบบการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซึง่ สามารถจัดขึน้ ภายในหน่วยงาน โดยดําเนินการเพิม่ เติมจาก การจัดมหกรรมการ
นําเสนอผลงานเด่นประจําปีของหน่วยงาน โดยขยายขอบเขตการจัดงานเป็ น “สัปดาห์
วิชาการและการพัฒนา” ขององค์การ ประจําปี ซึง่ จะมีกจิ กรรมทีแ่ สดงให้บุคคลทัง้ หลาย ทัง้
ภายในองค์การและภายนอกองค์การได้รวู้ า่ ในรอบ 1 ปีทผ่ี า่ นมา องค์การของเรา ได้
ดําเนินงานทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการ สังคม และ ประเทศชาติ ในด้านต่างๆ
อะไรบ้าง อย่างไร และ มีความก้าวหน้าสืบต่อกันมาอย่างไร โดยเชิญบุคคลภายนอกมาร่วม
งาน มีการนําเสนอผลงานวิชาการ จัดบรรยายทางวิชาการ และ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ซึง่
จะก่อให้เกิดความตื่นตัวในผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การ เพือ่ การพัฒนาตนเอง พัฒนางานทีท่ าํ
อยู่ พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาองค์การ โดยส่วนรวม ก่อให้เกิดภาพพจน์ทด่ี ใี ห้กบั องค์การ
ว่า เป็ นองค์การทีม่ ผี ลงานดีเด่น เป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ สังคม และ ประเทศชาติ
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อย่างน่าชืน่ ชมยกย่อง น่าภาคภูมใิ จ ซึง่ จะก่อให้เกิดความรักและความภักดีต่อองค์การ
(Organization Loyalty) ของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน
การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกหน่วยงาน เช่น การไปร่วมประชุม
วิชาการขององค์กรวิชาชีพต่างๆ ของสถาบันทางการศึกษา ของส่วนราชการ ของสมาคม
ทางวิชาการต่างๆ ฯลฯ โดยได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นทีด่ จี ากองค์การ ผ่านหน่วย
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําและเผยแพร่เอกสารวิชาการ ดังทีไ่ ด้กล่าวมา ก็จะทําให้
ผูป้ ฏิบตั งิ าน มีขวัญและกําลังใจทีด่ ี สามารถไปนําเสนอผลงานวิชาการได้อย่างมันใจ
่
มี
คุณภาพดี ซึง่ จะนํามาซึง่ ชือ่ เสียง เกียรติภมู ิ ของทัง้ ผูไ้ ปเสนอผลงาน และขององค์การด้วย
2.2 การรับเป็ นสถานทีฝ่ ึกงานให้กบั สถาบันการศึกษา ทีก่ าํ หนดให้นิสติ นักศึกษา
หรือ นักเรียน ต้องไปฝึกปฏิบตั งิ านในองค์การทีม่ ลี กั ษณะงานสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ของสถาบันนัน้ ก่อนจบการศึกษา จึงเป็ นโอกาสดีขององค์การ/หน่วยงาน ทีจ่ ะได้คนทีม่ ี
คุณภาพมาทํางานให้
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
และบางครัง้ ยังได้คา่ ตอบแทนจาก
สถาบันการศึกษาด้วย จึงเป็ นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์การ ที่
คุม้ ค่า ได้เป็นอย่างดี
ในปีแรกๆ ของการรับเป็ นสถานทีฝ่ ึกงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนมาก มักจะยังมีทศั นคติท่ี
ไม่ดนี กั ต่อการฝึกงาน โดยมองว่าเป็ นการเพิม่ ภาระ ทําความยุง่ ยากวุน่ วาย มีความเสียหาย
เกิดขึน้ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ล่าช้า ฯลฯ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่ถา้ ได้มกี าร
ซึง่ จะทําได้โดยจัดทําเป็ น
เตรียมการทีด่ ี
ป้องกันผลเสียของสิง่ เหล่านี้มใิ ห้เกิดขึน้
Documents แสดงรูปแบบ และระบบงาน ของหน่วยงานให้ชดั เจนแน่นอน ซึง่ เป็นเอกสาร
พืน้ ฐานของ “การพัฒนาสูห่ น่วยงานคุณภาพ” และ อาศัยผูม้ าฝึกปฏิบตั งิ าน ช่วยพัฒนา
Documents เหล่านี้ให้สมบูรณ์ขน้ึ ได้รวดเร็วกว่าทีเ่ ราจะทําเอง ประกอบกับมีทป่ี รึกษาทาง
วิชาการ คือ คณาจารย์ของผูฝ้ ึกงานมาดูแลด้วย ก็จะได้รบั ความรูด้ า้ นวิชาการทีถ่ กู ต้องและ
เหมาะสมมากขึน้ จากคณาจารย์ทงั ้ หลายเหล่านัน้ เมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านรับรูแ้ ละได้รบั ประโยชน์
จากกระบวนการฝึกงานแล้ว ในปีต่อๆมา ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น ความสนุกสนาน
ในการทํางาน ก็จะมีมากขึน้ พร้อมกับบรรยากาศทางวิชาการของหน่วยงานและองค์การ ก็
จะเพิม่ ขึน้ ด้วย การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ ก็จะเกิดขึน้ อย่างมากมาย
เป็ นกลยุทธ์ทด่ี มี ากของ
การรับเป็ นสถานทีฝ่ ึกงานให้กบั สถาบันการศึกษานี้
องค์การ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์การ ไปพร้อมๆ กัน ซึง่ ถือเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ขี องการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างสร้างสรรค์ ให้กบั ฝา่ ยต่างๆ
สมชาติ โตรั ก ษา
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ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ซึง่ จะเป็ นกําลัง
สําคัญของชาติต่อไปในอนาคต
2.3 การรับเป็ นสถานทีด่ งู าน เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้เกิดการพัฒนางาน/องค์การ
และการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ ได้มาก และกว้างขวาง ทัง้ ภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ โดยกําหนดเป็ นนโยบาย ให้ทุกๆหน่วยงาน เป็ นสถานทีด่ งู าน
ทีน่ ่าภาคภูมใิ จอย่างน้อย 1 ด้าน และ จัดระบบการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็ นสถานทีด่ งู านทีด่ ี
่ น โดยคัดเลือกหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม มี
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ๆขึน้ คุม้ ค่า และ ยังยื
ผลงานเด่น มีพฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง 2-3 หน่วยงาน มาพัฒนาให้เป็ นหน่วยงานตัวอย่างเพือ่
การรับเป็ นสถานทีด่ งู าน โดยมีลกั ษณะและองค์ประกอบพืน้ ฐาน คือ มีรปู แบบการดําเนินงาน
ทีด่ ี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ครบถ้วนและชัดเจน; มีผลการดําเนินงานทีด่ ี ครอบคลุมทุกๆด้าน
ของผลการดําเนินงาน ในทุกๆงาน; มีขอ้ มูลครบถ้วน; มีผนู้ ําและทีมงานดี ทีม่ ใี จพร้อม
ให้บริการ (Service mind)
หน่ วยงานและองค์การ สนับสนุ นให้มอี ุปกรณ์การนําเสนอเมือ่ มีผมู้ าดูงาน ที่
ครบถ้วน ทันสมัย พัฒนาบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน ให้มคี วามสามารถและความพร้อมใน
การรับการดูงาน อย่างน่าประทับใจ ตลอดเวลา ทัง้ การต้อนรับ; การนําเสนอ “รายงานสรุป”;
การนําชม สถานที่ / ผลงาน; การตอบข้อซักถาม; และ การแสดงออก การพูดจา การให้
เกียรติผมู้ าดูงาน ฯลฯ สิง่ ต่างๆเหล่านี้ จะเกิดขึน้ ได้ดี ถ้าได้รบั การช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุ นจากองค์การ และ มีการฝึกฝนปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็ นประจํา จนเชีย่ วชาญชํานาญ
ขัน้ ต่อไป คือ การพัฒนาหน่วยงานทุกหน่วย ให้มคี วามสามารถในการเป็ นสถานที่
ดูงาน ทีน่ ่าภาคภูมใิ จ โดยให้หน่วยงานตัวอย่างทีก่ ล่าวมานัน้ เป็ น “ต้นแบบ” ในการเป็ นที่
ปรึกษา ให้คาํ แนะนํา และการฝึกฝน โดยจัดให้มกี จิ กรรม การดูงานซึง่ กันและกัน ภายใน
องค์การ เพือ่ ให้เกิดความชํานาญ ลดความตื่นเต้น เกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจทีด่ ี ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ รวมทัง้ การจัดให้มกี ารรับดู
งานเป็ นประจําทุกเดือน โดยกําหนดช่วงเวลาทีห่ น่วยงานสะดวกไว้ลว่ งหน้า เพือ่ มิให้เกิดผล
เสียต่อการทํางานตามปกติของหน่วยงาน
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VI. การติดตามงาน การควบคุมงาน และ การประสานงาน
(Monitoring Controlling and Coordinating)
เป็ นกระบวนการดูแล ให้กจิ กรรมทัง้ หลาย ในการดําเนินงานหนึ่งงานใด ดําเนินไป
อย่างราบรืน่ สอดคล้อง ส่งเสริม และ สนับสนุ น ซึง่ กันและกัน เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ สูงสุด ตามทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ละทีใ่ ช้ไป (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) เป็ นกลุม่ กิจกรรมสําคัญทีช่ ว่ ยให้ให้กจิ กรรมทัง้ หลายของการ
บริหารงานหนึ่งงานใดนัน้ ดําเนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ไม่ซ้าํ ซ้อน และ เกิด
ประสิทธิภาพสูง ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ด้วยทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยู่
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
จากความหมายนี้ การติดตาม การควบคุม และ การประสานงาน มีหลักสําคัญ 5
ประการ คือ
1. การติดตาม การควบคุม และ การประสานงาน เป็ นกระบวนการ (Process) ทีม่ งุ่
ดูแล (Take care) ให้กจิ กรรมทัง้ หลายในการดําเนินงานของงานหนึ่งงานใด ดําเนินไปอย่าง
ราบรืน่ สอดคล้อง ส่งเสริม และ สนับสนุน ซึง่ กันและกัน ตลอดเวลา
2. มุง่ ให้มกี ารนําทรัพยากรทีม่ อี ยู่ (Existing resources) มาใช้ให้เกิดประสิทธิผล และ
เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด รวมทัง้ การติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีไ่ ด้ใช้ไปแล้ว
(Utilized resources) ให้เกิดความคุม้ ค่ายิง่ ๆขึน้
3. มุง่ ดูแล ส่งเสริม และ สนับสนุ น ให้การใช้ทรัพยากรทัง้ หลายในขณะดําเนินการ ของ
งานหนึ่งงานใด เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นการดูแลในทุกๆขณะของการ
ดําเนินการ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน ในงานนัน้ ๆ
4. ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การติดตาม การควบคุม และ การประสานงาน ทีม่ ี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันอย่างใกล้ชดิ จึงรวมกันเข้าเป็ นกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน
5. เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีเ่ ป็ น “ศูนย์กลาง” ของการบริหาร และการดําเนินงาน ของงาน
หนึ่งงานใด ให้ดาํ เนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ราบรืน่ เหมาะสม และไม่ซ้าํ ซ้อนกัน
ดังนัน้ การทํางานให้ได้ผลดีของทุกๆงาน ทุกๆครัง้ ต้องมีการติดตาม ควบคุม และ
ประสานการดําเนินงาน ทีด่ ี และ มีประสิทธิภาพสูง
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สิ่งสําคัญ ของการติดตามควบคุมและประสานการดําเนินงาน ขององค์การ
มี 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การมีระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสือ่ สารทีด่ ี คือ เป็ นระบบข้อมูลข่าวสาร
และระบบการติดต่อสือ่ สาร ทีช่ ว่ ยให้กจิ กรรมและการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล ข่าวสาร
และ การติดต่อสือ่ สารขององค์การ เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง และ
แน่นอน ยิง่ ๆขึน้ ตลอดเวลา
2. การมีระบบงานทีด่ ี ได้แก่ การมีระบบการติดตามงาน ระบบการควบคุมงาน และ
ระบบการประสานงาน ในการดําเนินงานขององค์การ ทีช่ ดั เจน กะทัดรัด สะดวก ง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิ ได้ผลแน่นอน มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง และ เอือ้ อํานวยต่อทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้อง แต่ละระบบงานดังกล่าว จะประกอบด้วยระบบงานมาตรฐาน 4 ระบบ ตามหลัก
ของระบบงานทีด่ ี คือ ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุ นทรัพยากร ระบบงานพัฒนางาน
บริการ และ ระบบงานบริหารจัดการ ในการนี้ ระบบงานทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ ระบบงานบริการ
โดยมีรายละเอียดของระบบงานบริการมาตรฐานของการดําเนินงาน ดังจะได้กล่าวต่อไป
3. การมีผปู้ ฏิบตั งิ านดี คือ ต้องการผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
3.2 มีอทิ ธิบาท 4 และ มีความอดทน มุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ
3.3 เป็ นผูม้ องโลกในแง่ดกี ่อนเสมอ
3.4 เป็ นผูม้ คี วามรอบคอบ ไม่ประมาท มองอะไรได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม
3.5 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
3.6 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถวิเคราะห์ปญั หาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3.7 เป็ นผูม้ ี Service Mind ดี
3.8 สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
3.9 มีความสามารถในการสือ่ ภาษาดี
3.10 เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการสอนดี
3.11 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ได้ดี
3.12 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถพึง่ ได้ ไว้วางใจได้
ลักษณะต่างๆเหล่านี้ สามารถพัฒนาให้มแี ละมีมากยิง่ ๆขึน้ ได้ ในบุคคลทุกคน ด้วย
การฝึกอบรม ฝึกฝน และ ให้โอกาส ฯลฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอสําหรับบุคคลแต่ละคน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและตลอดไป
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4. การมีทมี ปฏิบตั งิ านดี เนื่องจากงานติดตาม ควบคุม และ ประสาน การดําเนินงาน
เป็ นงานทีต่ อ้ งดําเนินการตลอดเวลา จึงจําเป็ นต้องมีการทํางานเป็ นทีม และมีการส่งต่องาน
ระหว่างกัน ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดเวลา ลักษณะของทีมทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ นดังนี้
4.1 มีหวั หน้าทีมดี ทีม่ แี ละสามารถใช้ “ภาวะผูน้ ํา” ได้เป็ นอย่างดีและเหมาะสม ใน
แต่ละสภาวการณ์ และ ทําได้ดยี งิ่ ๆขึน้ ตลอดเวลา
4.2 มีสมาชิกทีมทีด่ ี
4.3 มีระบบงานของทีมดี
่ ง ตลอดเวลา
4.4 มีระบบการสือ่ สารภายในทีม ทีด่ แี ละทัวถึ
4.5 มีความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
4.6 ร่วมกันแก้ปญั หา ด้วยการมองโลกในแง่ดี ใช้แนวคิดของการปรับเปลีย่ นปญั หา
ให้เป็ นโอกาสในการพัฒนาได้เสมอ
4.7 นําความเก่ง ความรอบคอบ และ ความไม่ประมาท ของแต่ละคนในทีม มา
ผสมผสาน ส่งเสริมสนับสนุ นซึง่ กันและกัน ได้อย่างรวดเร็ว กลมกลืน และ มีประสิทธิภาพสูง
4.8 สามารถทํางานแทนกันได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง
4.9 สามารถร่วมมือร่วมใจกัน ในการวิเคราะห์ปญั หาทัง้ หลาย ได้อย่างถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง อย่างครบถ้วน และ รวดเร็ว ตลอดเวลา
5. การมีผนู้ ําดี เนื่องจากในงานติดตามควบคุมและประสานการดําเนินงานนัน้ ต้องการ
ผูน้ ําทีด่ ี ทัง้ ผูน้ ําทีมและผูน้ ําหน่วยงานทุกระดับ โดยลักษณะของผูน้ ําทีด่ ี เป็ นดังนี้
5.1 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง
5.2 เป็ นผูท้ ต่ี ดิ ตามผลงานอยูเ่ สมอ หากพบข้อบกพร่อง ก็สามารถแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
5.3 เป็ นผูท้ ม่ี พี รหมวิหาร 4 อย่างเต็มเปี่ยม และ ครบถ้วน
5.4 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆอยูเ่ สมอ รวมทัง้ กระตุน้ ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้สมาชิกทีม และ/หรือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความริเริม่ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเช่นกัน
5.5 เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความสําคัญ สนใจ และ เอาใจใส่ ต่อสมาชิกทีม และ/หรือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อยูเ่ สมอ
5.6 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถวิเคราะห์ปญั หาได้อย่างละเอียดรอบคอบและครอบคลุม พร้อม
ทัง้ สามารถแก้ปญั หาเหล่านัน้ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบวงจร และ นําไปสูก่ ารป้องกัน
และการแก้ไขปญั หาในอนาคต ทีไ่ ด้ผลดี มีประสิทธิภาพ และ ยังยื
่ น
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5.7 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถสังการ
่ และ อํานวยการ ในการทํางานทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพสูง
5.8 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถพลิกผันปญั หาให้เป็ น “โอกาส” ในการพัฒนา ได้อย่างเหมาะสม
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง อยูเ่ สมอ
5.9 เป็ นผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพ การพูด การแสดงออก การวางตัว ทีเ่ หมาะสม น่าเคารพ
นับถือ อย่างน่าประทับใจ
5.10 เป็ นผูม้ องโลกในแง่ดกี ่อนเสมอ
6. การมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและตลอดไป เป็ นสิง่ ทีม่ ี
ความสําคัญอย่างยิง่ ถือเป็ นคําตอบสุดท้ายของงานติดตามควบคุมและประสานการดําเนิน
งาน ทัง้ นี้เนื่องจากเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นเป็ นผลการดําเนินงานจริง ทีช่ ดั เจน สามารถยืนยัน
ได้อย่างแน่นอน เป็ น Evident based ของการปฏิบตั งิ านทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วย
ตัวชีว้ ดั (Indicators) ทีค่ รบถ้วนและครอบคลุมผลการดําเนินงานทัง้ 5 ด้าน คือ
6.1 ด้านปริมาณงานทีท่ าํ
6.2 ด้านคุณภาพงานทีไ่ ด้รบั จากการทํา
6.3 ด้านเวลา แรงงาน และ ทรัพยากร ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
6.4 ด้านความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงาน ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
6.5 ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุน ผลได้ กําไร ประสิทธิภาพ และ ความคุม้ ค่า
ของการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานนี้ จะต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนเป็ นตัวเลขทีแ่ น่นอน และ ต้อง
สามารถบอกได้วา่ ผลการดําเนินงานทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่องนี้ ดีขน้ึ อย่างแท้จริง โดยใช้
หลักวิชาการด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักวิทยาการวิจยั
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันในแวด-วง
ของนักวิชาการระดับสูง เป็ นหลักในการยืนยัน
ขออธิบายเพิม่ เติม ในข้อ 2. การมีระบบงานทีด่ ี ของระบบการติดตามงาน ระบบการ
ควบคุมงาน และ ระบบการประสานงาน ในการดําเนินงานขององค์การ โดยเน้นระบบงานที่
สําคัญทีส่ ดุ คือ ระบบงานบริการ (Service System) ซึง่ มีระบบงานบริการมาตรฐาน ดังภาพ
ที่ 10
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1. การเตรียมพร้อมก่อนเริ่ มงานประจําวัน/เวร
.

2. การเตรียมพร้อมก่อนผูร้ บั บริ การมาถึง
ผูร้ บั บริ การมาถึง
- ปกติ
- ฉุกเฉิ น
- พิ เศษ

3. การต้อนรับอย่างประทับใจตัง้ แต่แรก
4. การให้บริ การเร่งด่วนตามลักษณะของผูม้ ารับบริ การแต่ละคน
5. การให้บริ การตามลําดับขัน้ ตามลักษณะของงาน ……
6. การให้บริ การก่อนผูร้ บั บริ การจะกลับออกไป

ผูร้ บั บริ การกลับออกไป
- ปกติ
- ฉุกเฉิ น
- พิ เศษ

5.1 ……………………..
5.2 ……………………..
5.3 ……………………..
5.4 ……………………..
5.5 ……………………..
5.6 ……………………..
5.7 ……………………..

7. การดําเนิ นงานหลังจากผูร้ บั บริ การกลับออกไปแล้ว
8. การให้บริ การหลังจากผูร้ บั บริ การกลับไปแล้ว
9. การดําเนิ นงาน ก่อนเลิ กงานประจําวัน/เวร

ภาพที่ 10 ระบบงานบริการมาตรฐาน ของการดําเนินงาน
ระบบงานบริการนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นระบบงานบริการของงานใดก็ตาม ต่างก็ประกอบด้วย
กิจกรรมมาตรฐาน 9 กิจกรรม ดังภาพนี้ ตัง้ แต่การเตรียมพร้อมก่อนเริม่ งานตามช่วงเวลาที่
กําหนด จนกระทังเสร็
่ จสิน้ การปฏิบตั งิ านในแต่ละช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้ สิน้ ในการนี้ ขอแนะนํา
่ ของการวางระบบงานบริการมาตรฐาน ของ
ให้ใช้ชว่ งเวลา 1 วัน เป็ นช่วงเวลาพืน้ ฐานทัวไป
การดําเนินงาน ในแต่ละระบบงาน
กิจกรรมมาตรฐานของระบบงานบริการ
กิจกรรมมาตรฐานของระบบงานบริการ ในแต่ละวัน ซึง่ แต่ละงานมีเหมือนกัน คือ
1. การเตรียมพร้อมก่อนเริม่ งานประจําวัน ให้มคี น เงิน ของ เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทัง้ หลาย ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการดําเนินงาน “ทัง้ วัน” อย่างพร้อมมูลและเพียงพอ เป็ นกิจกรรม
สําคัญทีช่ ว่ ยป้องกันความเสีย่ ง (Risk Prevention) ของการดําเนินงาน โดยถ้าพบว่ามีความ
ไม่พร้อมในด้านหนึ่งด้านใด หรือ สิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จะได้เตรียมการป้องกัน และ/หรือ แก้ไข ได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และ รวดเร็ว ในทันทีทเ่ี หตุการณ์นนั ้ เกิดขึน้
2. การเตรียมพร้อมก่อนผูร้ บั บริการมาถึง ให้มคี น เงิน ของ เครือ่ งมืออุปกรณ์ ทัง้ หลาย
ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการให้บริการกับผูม้ ารับบริการ “เฉพาะผูน้ นั ้ ” อย่างพร้อมมูล เพียงพอ และ
สมชาติ โตรั ก ษา
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สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ ารับบริการและญาติหรือผูเ้ กีย่ วข้องกับผูร้ บั บริการนัน้
ได้ในทันที
3. การต้อนรับผูม้ ารับบริการอย่างประทับใจตัง้ แต่แรก ทัง้ การต้อนรับทีไ่ ม่ตอ้ งใช้คน
ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านคําแนะนําจากป้ายต่างๆ ฯลฯ และ การต้อนรับด้วยบุคคล
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการ รวมทัง้ ด้านสิง่ สนับสนุ นการบริการ ตรงตามความ
ต้องการของผูม้ ารับบริการเหล่านัน้ ทัง้ ทางกายและทางจิตใจ
4. ให้บริการเร่งด่วนตามลักษณะของผูม้ ารับบริการแต่ละคน อย่างเหมาะสม ตามความ
ต้องการของผูม้ ารับบริการผูน้ นั ้ “ในทันที” โดยเน้นความเร่งด่วนด้านอารมณ์และความรูส้ กึ
เป็ นสําคัญ เช่น ความตกใจ ความกังวลใจ ความหิวกระหายนํ้า ความเมือ่ ยล้า ความเจ็บปวด
ความต้องการทีจ่ ะเข้าห้องสุขา ฯลฯ ของผูม้ ารับบริการผูน้ นั ้ รวมทัง้ ของญาติผรู้ ว่ มมากับผูม้ า
รับบริการแต่ละคนด้วย
5. การให้บริการตามลําดับขัน้ จนครบถ้วน ตามลักษณะของงานแต่ละงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และ ตามลักษณะและความต้องการ ของผูม้ ารับบริการแต่ละคน
6. การให้บริการก่อนผูม้ ารับบริการจะกลับออกไปจากบริการของเรา ให้เขาทัง้ หลาย
ได้รบั บริการ ตามทีค่ วรได้รบั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมใจ และ ไม่มอี ะไรค้างคาใจ
7. การดําเนินงานหลังจากผูม้ ารับบริการกลับออกไปแล้ว
ให้มกี ารบันทึกข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการให้บริการ “ครัง้ นี้” อย่างครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทัง้ ทําความสะอาด
สถานที่ อุปกรณ์เครือ่ งมือทัง้ หลายทีไ่ ด้ใช้ไป ให้เรียบร้อย แล้วย้อนกลับไปยังขัน้ ตอนที่ 2
เพือ่ การเตรียมพร้อมสําหรับให้บริการกับผูม้ ารับบริการ “รายต่อไป”
8. การให้บริการหลังจากผูม้ ารับบริการกลับออกไปแล้ว (After services & Follow-up)
อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ ครบวงจร
9. การดําเนินงานก่อนเลิกงานประจําวัน ให้ทาํ การทบทวนผลการดําเนินงานทัง้ หลาย
ในวันนัน้ ให้ครบถ้วนและถูกต้องทีส่ ดุ “อีกครัง้ หนึ่ง” พร้อมทัง้ ตรวจสอบเครือ่ งมืออุปกรณ์
ทัง้ หลาย ทีไ่ ด้นํามาใช้ในวันนี้ ให้ได้รบั การดูแลทําความสะอาดและจัดเก็บเข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย
เพือ่ การพร้อมใช้ ในวันต่อไป
ในขัน้ ตอนที่ 5 ของกิจกรรมมาตรฐานนัน้ มี “กิจกรรมเฉพาะ” ซึง่ แตกต่างกันในแต่ละ
งาน ขอยกตัวอย่าง การให้บริการตามลําดับขัน้ จนครบถ้วน ตามลักษณะของงานแต่ละงาน
และ ตามลักษณะและความต้องการของผูร้ บั บริการแต่ละคน ในงาน “การติดตามการ
ดําเนินงานขององค์การ” หรือ การนิเทศงาน แต่ละครัง้ ซึง่ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย คือ
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5.1 การกล่าวนําถึงวัตถุประสงค์ ของการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การ
หรือ การนิเทศงาน โดยหัวหน้าคณะ ทีม่ าติดตามการดําเนินงาน
5.2 การกล่าวต้อนรับของผูร้ บั การติดตามผลการดําเนินงาน
5.3 การบรรยายสรุปความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
5.4 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
5.5 การซักถาม อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน และการร่วมกัน
แสวงหาแนวทางและวิธกี ารในการป้องกันและแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ กับ
บริบท ข้อจํากัด และ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ของพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน
5.6 การกําหนดประเด็น และ เป้าหมาย ของการติดตามผลการดําเนินงานของ
องค์การ หรือ การนิเทศงาน ครัง้ ต่อไป ให้แน่นอน ชัดเจน และสร้างสรรค์
5.7 การสรุปผล การติดตามผลการดําเนินงานขององค์การหรือการนิเทศงาน ใน
ครัง้ นี้ ในสาระสําคัญ อย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และ มีขวัญกําลังใจดี
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ในขัน้ ตอนที่ 5 ของการควบคุมการดําเนินงานขององค์การ
ประกอบด้วย
5.1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเบีย่ งเบนไปของผลการดําเนินงาน ขององค์การ
และ ปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ชดั เจน และ ครบถ้วน
5.2 การวางแผนดําเนินการควบคุม
5.3 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสือ่ สาร ของการดําเนินการควบคุม
5.4 การจัดระบบการติดตาม ควบคุม และ ประสาน การดําเนินงาน ของการควบคุม
5.5 การเตรียมการ ก่อนเริม่ ดําเนินงานในการควบคุม
5.6 การดําเนินการควบคุม
5.7 การประเมินผลการดําเนินงานในการควบคุม
5.8 การนําผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานในการควบคุม
ไปใช้ประโยชน์
อย่าง
กว้างขวางและคุม้ ค่ายิง่ ๆขึน้ ไป
5.9 การทําให้การดําเนินงานควบคุมนี้ มีการดําเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ครบ
วงจร และ ยังยื
่ น
ดังนัน้ ความสัมพันธ์และความเชือ่ มโยงของระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานติดตาม
ควบคุม และ ประสาน การดําเนินงาน จําเป็ นต้องประกอบด้วย:-
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1. การมีระบบการเตรียมพร้อม (Preparing System) ทีด่ ี เพือ่ ให้มที รัพยากรที่
จําเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการติดตาม ควบคุม และ ประสาน การดําเนินงาน อย่าง
พร้อมมูล ทันเวลา และ มีประสิทธิภาพสูง โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านของทุกๆกิจกรรม ที่
ครบถ้วน เป็ นระบบ และ ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การมีระบบการติดตาม (Monitoring System) ทีด่ ี สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ครบถ้วน แล้วนําข้อมูลเหล่านัน้ ไปวิเคราะห์ทนั ทีวา่
“ผิดปกติ” หรือไม่ ถ้าผิดปกติกจ็ ะส่งไปให้ระบบการควบคุมทันที
3. การมีระบบควบคุม (Controlling System) ทีด่ ี สามารถดําเนินการแก้ไขสิง่ ผิดปกติท่ี
เกิดขึน้ ให้กลับมาเป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ไม่เกิดความเสียหายทีร่ นุ แรง
4. การมีระบบประสานงาน (Coordinating System) ทีด่ ี สามารถดําเนินการ
ประสานงานกิจกรรมและการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านข้อมูล ด้านข่าวสาร
และ ด้านการติดต่อสือ่ สาร ขององค์การ เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง และ
แน่นอน ยิง่ ๆขึน้ ตลอดเวลา ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนเสร็จสิน้ การดําเนินงาน อย่างสมบูรณ์
ในการนี้ แต่ละระบบทีก่ ล่าวมา จะประกอบด้วย 9 กิจกรรมของระบบงานบริการ
มาตรฐาน ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
เนื่ องจากงานติดตามควบคุมและประสานการดําเนินงานขององค์การนัน้ เป็ นงานทีม่ ี
ความสลับซับซ้อน มีรายละเอียดมากมาย มีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องจํานวนมาก ประกอบกับ
ต้องการความรวดเร็วในการดําเนินการ และ ต้องการการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชดิ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องนํา Computer และ ระบบ Information Technology
มาใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม โดยต้องเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ
กับระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสือ่ สารขององค์การ ให้เป็ นเรือ่ งเดียวกัน
สรุปได้วา่ การติดตาม ควบคุม และ ประสานการดําเนินงาน เป็ นศูนย์กลางของการ
บริหารและการดําเนินงานทัง้ ปวง บุคคล และ องค์การ จําเป็ นต้องจัดให้มขี น้ึ และใช้เป็ น
แกนกลางของการดําเนินงาน โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสือ่ สารทีท่ รง
ประสิทธิภาพเป็ นตัวรองรับ เพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินงาน
สามารถเดินทางติดต่อถึงกันได้ ระหว่างบุคคล งาน และ องค์การ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายใน และ
ภายนอก หน่วยงาน/องค์การ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ทัวถึ
่ ง เหมาะสม และ สามารถ
สอบทานได้ กิจกรรมทัง้ 3 นี้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ จึงรวมกันเข้าเป็ นกลุม่ กิจกรรม
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เดียวกัน ซึง่ เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหาร จะต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ ด้วยตนเอง ถือเป็ น “ศูนย์
ปฏิบตั กิ าร” หรือ กองบัญชาการ (Headquarter) ของการทํางาน

VII. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสื่อสาร
(Information & Communication System Setting)
เป็ นกระบวนการ ในการทําให้ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ หลาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานของ
องค์การ สามารถติดต่อและเชือ่ มโยงกันอย่างทัวถึ
่ ง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ แน่นอน
มากยิง่ ๆขึน้ ตลอดเวลา จึงเป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริม และ สนับสนุ น ให้การบริหาร การพัฒนา
และ การแก้ปญั หา ขององค์การ มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูง ยิง่ ๆขึน้ (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)
จากความหมายนี้ การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ การจัดระบบการติดต่อสือ่ สาร ของ
องค์การ มีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1. เป็ นกระบวนการ (Process) ทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านัน้ เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ภายในองค์การ และ ภายนอกองค์การ
2. เป็ นกระบวนการ ทีม่ งุ่ ให้ขอ้ มูล (Data) และข่าวสาร (Information) ทัง้ หลายที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานขององค์การหนึ่งองค์การใด สามารถติดต่อและเชือ่ มโยงกันอย่าง
ทัวถึ
่ ง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ แน่นอน ตลอดเวลา ทัง้ ระหว่างบุคคล และระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์การด้วยกันเอง และ ระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงานขององค์การ
กับ บุคคลและหน่วยงานภายนอกองค์การ
3. มุง่ ให้ได้ผลการดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการติดต่อสือ่ สาร ทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้
ตลอดเวลา
4. มุง่ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การบริหาร การพัฒนา และ การแก้ปญั หา ทัง้ หลาย
ขององค์การ ในขณะหนึ่งขณะใด เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนัน้ และ สูง
ยิง่ ๆขึน้ ไป
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5. เป็ นกลุม่ กิจกรรมทีเ่ ป็ น “ยาดํา” ทีส่ อดแทรกอยูใ่ นทุกกิจกรรมของการดําเนินงาน
ของทุกๆ งาน และ ทุกๆ ระบบงาน
ข้อมูล และ ข่าวสาร เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ทัง้ ภายนอก (Outside) และ ภายใน
(Inside) งาน/หน่วยงาน/องค์การ จึงจําเป็ นต้องจัดระบบงาน กระบวนการ และ วิธกี าร ใน
การทําให้ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ หลาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน สามารถเชือ่ มโยงกันอย่าง
ทัวถึ
่ ง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ แน่นอน ตลอดเวลา แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. ข้อมูล และ ข่าวสารเกีย่ วกับทรัพยากร (Information of Resources) ใน 6 ด้าน คือ
1.1 ด้านทรัพยากรบุคคล (Man) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ
1.2 ด้านทรัพยากรการเงิน (Money)
1.3 ด้านทรัพยากรของ (Material) คือ พัสดุ (Commodity)
1.4 ด้านทรัพยากรเวลา (Minute/Time)
1.5 ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านหรือวิธปี ฏิบตั ิ (Standard Method, SOP, WI)
1.6 ด้านลูกค้า หรือ ผูม้ ารับบริการ (Customer)
2. ข้อมูล และ ข่าวสารเกีย่ วกับการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Data & Information
of Activities) จําแนกเป็ นข้อมูล และ ข่าวสาร ทีเ่ กีย่ วกับ สิง่ ต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทรัพยากรทีใ่ ช้ไปในการดําเนินงาน (Inputs)
2.2 ข้อมูลกระบวนการดําเนินงาน (Processes)
2.3 ข้อมูลผลการดําเนินงาน (Outcomes)
2.4 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacks)
2.5 สิง่ ทีน่ ่าสนใจ (Interesting things) ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน
ความสําคัญของการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสื่อสาร ขององค์การ
ระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการติดต่อสือ่ สารขององค์การ
เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อการบริหารงานและการดําเนินงานทัง้ หลายขององค์การ ช่วยให้เกิดความราบรืน่
ช่วยเพิม่ คุณภาพ
ในการดําเนินงาน
ลดปญั หาอุปสรรคและข้อขัดแย้งในการทํางาน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการดําเนินงาน ในทุกงาน ทุกหน่วยงาน และ ทุกองค์การ
สรุปได้เป็ น 6 ประการ ดังนี้
1. เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นระบบงานพืน้ ฐาน (Fundamental System) ทีจ่ าํ เป็ นของทุกหน่วยงาน/
องค์การ เพือ่ รองรับ ส่งเสริม และ สนับสนุ น การดําเนินงานทัง้ หลาย ของหน่วยงาน/องค์การ
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2. เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยง (Linkage) ข้อมูล ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้ และ
การตอบสนอง ของบุคคลทัง้ หลายขององค์การ ให้ได้รซู้ ง่ึ กันและกัน อย่างทัวถึ
่ ง สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และ ทันเวลา
3. เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดําเนินงาน ให้เป็ นหลักฐาน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว ทัง้ ในปจั จุบนั และ ในอนาคต
4. เป็ นสือ่ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความเข้าใจทีด่ แี ละถูกต้อง (Good Relationship Media) ต่อ
กัน ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน และ ระหว่างองค์การ
5. เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยป้องกันปญั หาในการทํางาน (Problems’ Prevention Tool) ด้วยการให้
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง และ การติดต่อสือ่ สารทีด่ ี ตัง้ แต่เริม่ แรก และ ตลอดระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ช่วยให้เกิดความราบรืน่ ลดความเข้าใจทีอ่ าจคลาดเคลื่อน ช่วยป้องกันและ
ช่วยลดปญั หาอุปสรรคและข้อขัดแย้งในการทํางาน
6. เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) การดําเนินงานของ
องค์การ คือ ได้ผลงานดีขน้ึ มากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม หรือ น้อยกว่าเดิม เช่น การมี
คุณภาพดีขน้ึ ใช้เวลาน้อยลง ต้นทุนลดลง ฯลฯ เป็ นต้น

VIII. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง (Continuing) สู่ความยังยื
่ น
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นกระบวนการ ทีท่ าํ ให้ “งาน” ทัง้ หลาย เกิดความ
ต่อเนื่องกัน ระหว่าง การดําเนินงานในรอบทีผ่ า่ นมา กับ การดําเนินงานรอบต่อไป อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้ลงทุนลงแรงไปแล้ว และช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ยิง่ ๆขึน้ ไป (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)
จากความหมายนี้ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุง่ ที่ “งาน” เป็ นหลัก ดังนัน้ เมือ่ จะการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอะไร ต้องระบุให้ชดั เจนว่า งานทีจ่ ะให้การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนัน้ เป็ นงาน
อะไร มีลกั ษณะของงานเป็ นอย่างไร มีระบบงานเป็ นอย่างไร และ มีสงิ่ /ประเด็นสําคัญ ที่
เกีย่ วข้อง อะไรบ้าง
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2. เป็ นกระบวนการ (Process) ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมจํานวนมาก ทีม่ กี าร
เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic) จึงมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
หรือ ผูท้ จ่ี ะกระทํา นอกจากจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูจ้ ริงเกีย่ วกับงานทีจ่ ะทําให้เกิดการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนัน้ แล้ว ยังจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในงาน “การดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง” และต้องสามารถประยุกต์/ใช้ ได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพทีเ่ ป็ น
จริง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
3. มุง่ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อระหว่างการดําเนินงานของ “งาน” ในรอบทีผ่ า่ นมาแล้ว (Previous
Working Cycle) กับ การดําเนินงานทีจ่ ะทําในรอบต่อไป (The Next Working Cycle) ซึง่
มักจะมีสภาวะและปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจํานวนมากมาย ทีจ่ ะมามีผลทําให้ “การ
ดําเนินงาน” เป็ นอย่างไร ปจั จัยสําคัญทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จ (Key Success Factor) คือ
ผูบ้ ริหารสูงสุดของ “งาน” นัน้ และ ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงของ “งาน” นัน้
รอบของการดําเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานอย่างครบถ้วนของงานหนึ่งงานใด 1
ครัง้ หรือ 1 ช่วงเวลา หรือ 1 วาระ ตัง้ แต่เริม่ รับงานนัน้ มาทํา จนกระทังทํ
่ างานนัน้ เสร็จสิน้
หรือ ครบช่วงเวลาทีก่ าํ หนดให้ทาํ หรือ ตัง้ แต่เริม่ เข้ารับงานนัน้ มาทําโดยตําแหน่ง จนครบ
วาระของการทํางานหรือครบวาระการดํารงตําแหน่ง ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
4. มุง่ ทีจ่ ะทําให้ “ผลการดําเนินงาน” มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ได้ผลงานมากทีส่ ดุ ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้หรือตัง้ ใจไว้ โดยใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ดุ และ มุง่ ที่
จะทําให้ “ผลการดําเนินงาน” คุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้ลงทุนลงแรงไปแล้ว ไม่เกิดความสูญเปล่าทัง้
แรงงานคน เงิน ของ และ เวลา ทีไ่ ด้ใช้ไป รวมทัง้ ความรูส้ กึ ของทุกๆคนทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
5. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุง่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นยิง่ ๆขึน้ ไป
จึงคํานึงถึงองค์การและส่วนรวมเป็ นหลัก ด้วยการสร้างให้เกิดเป็ นค่านิยมร่วม (Common
Value) หรือวัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ทีเ่ ข้มแข็ง สามารถต้านทานกระแส
ความเห็นแก่ตวั ของผูท้ ม่ี งุ่ ประโยชน์สว่ นตัว ทีม่ าเป็ นผูบ้ ริหารได้
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้ เป็ นกิจกรรมที่ 8 ซึง่ เป็ นกิจกรรมสุดท้ายของ
กระบวนการบริหาร
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะมาช่วยเสริมจุดอ่อนของการบริหารหน่วยงานและ
องค์การทีผ่ า่ นๆมา ทีม่ กั จะขาดความต่อเนื่องของการบริหารและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร ทีผ่ บู้ ริหารผูม้ าใหม่ มักจะไม่ดาํ เนินงานตามแนวทาง
และโครงการของผูบ้ ริหารคนก่อนๆ แม้วา่ จะเป็ นแนวทางและโครงการทีด่ กี ต็ าม เนื่องจาก
ความเห็นแก่ตวั และ ความอิจฉาริษยา
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จุดเริ่มต้นของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้กค็ อื การพิจารณาตัดสินใจ ว่า จะ
ดําเนินงานนี้ต่อไปหรือไม่ ถ้าตัดสินใจว่าจะ “ไม่”ดําเนินงานต่อไป ก็จะเข้าสูก่ จิ กรรม “การ
สิน้ สุดของโครงการ” (End of Program: EOP) ซึง่ จะต้องดําเนินการจัดการให้สงิ่ หรือปจั จัย
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานของ “งาน” ในรอบทีผ่ า่ นมาแล้ว กระจายกลับไปยัง
หน่วยงานหรือสถานทีอ่ น่ื ๆ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง แต่ถา้ ตัดสินใจว่า
“จะดําเนินงานต่อไป” ก็จะเข้าสูจ่ ุดเริม่ ต้นของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้ โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะ “เชือ่ มต่อ” ให้การดําเนินงานต่างๆ ของรอบทีผ่ า่ น กับ การดําเนินงานหรือการบริหาร
ใน “รอบต่อไป” เกิดความสะดวก ราบรืน่ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด และ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจและความภาคภูมใิ จต่อทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานต่างๆ ของรอบทีผ่ า่ น
มา กับ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานหรือการบริหาร ใน “รอบต่อไป” ด้วย
ความสัมพันธ์ ระหว่าง การดําเนินงานของงานหนึ่งงานใดในรอบทีผ่ า่ นมา และการ
ดําเนินงานของงานนัน้ ในรอบต่อไป กับ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ เชือ่ มต่อระหว่าง
การดําเนินงานของทัง้ 2 รอบ เป็ นดังภาพที่ 11
การดําเนินงานอย่างต่ อเนื่อง

S

P

I

E

รอบที่ผ่านมา

U

S

P

I

E
รอบต่ อไป

U

S
Time

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานในรอบทีผ่ า่ นมาและการดําเนินงาน
ในรอบต่อไป กับ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงานในแต่ละรอบนัน้ เริม่ ตัง้ แต่ การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation
Analysis=S) อย่างครบถ้วนเป็ นระบบและครบวงจร แล้วต่อมาที่ การวางแผนงาน (Planning
=P) การดําเนินงานตามแผน (Implementing =I) การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating
=E) แล้วมาสิน้ สุดเมือ่ ได้มกี ารนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing =U)
อย่างกว้างขวางและคุม้ ค่า และ เมือ่ จะมีการดําเนินงานต่อไป ก็จะเข้าสูก่ จิ กรรมเริม่ แรก คือ
การวิเคราะห์สภาวการณ์ของงานนัน้ (S) ในการดําเนินงาน “รอบต่อไป”
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การพิจารณาตัดสินใจ ว่า จะดําเนินงานนี้ต่อไปหรือไม่นนั ้ ไม่จาํ เป็ นต้องรอจนใกล้ๆจะ
จบการดําเนินงานของแต่ละรอบ เพราะโดยทัวไป
่
“ส่วนใหญ่” จะสามารถรูแ้ ละตัดสินใจได้
ก่อนแล้ว ดังนัน้ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะต้องรีบเร่งดําเนินการอย่าง
ลวกๆ หรือ แบบสุกเอาเผากิน เพราะการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนัน้ ต้องการการ
เตรียมการทีด่ ี และต้องใช้เวลาทีม่ ากพอในการดําเนินการอย่างมีคุณภาพสูงในแต่ละกิจกรรม
ข้อเสนอแนะสําหรับกรณีทวๆไป
ั่
คือ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนัน้ จะครอบคลุมตัง้ แต่
สิน้ สุดการดําเนินงานตามแผน (Implementing = I) ในรอบทีผ่ า่ นมา ไปจนถึง เริม่ การ
ประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating = E) ในรอบต่อไป โดยจะสอดแทรกเข้าไปใน
กระบวนการ ของการดําเนินงานของกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกลมกลืน และ มี
ประสิทธิภาพ
ความสําคัญของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
1. เป็ นงานทีเ่ ป็ นกิจกรรมหลัก 1 ใน 8 ของการบริหาร ทีท่ ุกหน่วยงานและทุกองค์การ
ต้องจัดให้มแี ละต้องดําเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง เพือ่ ความต่อเนื่องของ
การบริหารและการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ของหน่วยงานและองค์การ
2. ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของหน่วยงาน องค์การ และ ประเทศชาติ
3. ช่วยให้เกิดและเพิม่ ความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ละทีไ่ ด้ใช้ไปแล้ว อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ช่วยสร้างสรรค์ ส่งเสริม และ เพิม่ พูน ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ
ร่วมใจกัน ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การยกย่องผูก้ ระทําความดี และ ความเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้อง รวมทัง้ วัฒนธรรมการ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในหน่วยงาน องค์การ และ ประเทศชาติ ด้วย
5. ช่วยลดความเป็ น “ตัวกูของกู” ลดการคิดทําลายล้างซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในบุคคลทีม่ อี าํ นาจจากตําแหน่งหน้าที่
หลักการของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
1. ต้องมีระบบงานของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทีเ่ ข้มแข็ง ชัดเจน แน่นอน
เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพสูง
2. ต้องมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับทีม่ อี าํ นาจมากพอทีจ่ ะทําให้ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้อง
ปฏิบตั ิ มารองรับ โดยไม่มขี อ้ ยกเว้นแม้แต่ผบู้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานและองค์การนัน้ ๆ
เช่น กฎหมาย นโยบายระดับสูง นโยบายของชาติ ฯลฯ ในการนี้ ถ้ามีวฒ
ั นธรรมขององค์การ
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วัฒนธรรมของชุมชนและสังคม และ วัฒนธรรมของชาติ มารองรับด้วย จะช่วยให้เกิดพลัง
อํานาจมากยิง่ ขึน้
3. ต้องมีคณะบุคคลทีเ่ ข้มแข็ง มีบารมีสงู เป็ นทีย่ อมรับของทุกๆคน ทัง้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ
มาเป็นผูค้ วบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับทีก่ าํ หนดไว้ ด้วยเทคนิคและวิธกี ารทีน่ อกจากจะไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากผูม้ ี
อํานาจแล้ว ยังจะทําให้ทุกคนยินดี เต็มใจ และ ยินยอมพร้อมใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ด้วย
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน
4. ต้องมีระบบ กระบวนการ และ วิธกี าร ทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์ ส่งเสริม และ เพิม่ พูน ให้
เกิดการพัฒนา “งานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง” นี้ ต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจกันอย่างจริงจังของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทงั ้ ภายในและ
ภายนอกองค์การ ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อย่างเหมาะสม ทันสมัย
และ ทันการ
ระบบงาน ของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
หน่วยงานและองค์การ จะต้องจัดทําระบบงานของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตน และ มีประสิทธิภาพสูง ทีช่ ดั เจน แน่นอน เป็ นลายลักษณ์
่ น
อักษร เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และ การต่อยอดการพัฒนาต่อๆไป อย่างยังยื
เมือ่ นําแนวคิดและหลักการของระบบการดําเนินงาน (Working System) ทีม่ ี Key
words 4 ตัว คือ จุดตัง้ ต้น (Starting point) กิจกรรม (Activities) ลําดับของกิจกรรม
(Sequence) และ จุดสิน้ สุด (Ending point) มาประยุกต์/ใช้ ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
พบว่า ลักษณะระบบงานของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ จะเป็ นดังภาพที่ 12
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ถึงกําหนดเวลา ให้ มกี าร
ดําเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง
- รู้ล่วงหน้า
- ไม่รู้ล่วงหน้า
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การเตรียมพร้ อม

การเตรียมการก่ อนเริ่มดําเนินการ
ในแต่ ละครั้ง

การดําเนินการ ตามลําดับขั้นตอน อย่ างถูกต้ อง รวดเร็ว
ครบถ้ วน และ เป็ นทีป่ ระทับใจ

การดําเนินการ ก่อนเสร็จสิ้น
การดําเนินงาน ในครั้งนี้

ภาพที่ 12 ลักษณะระบบงานของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ
อธิบายได้ ดังนี้
1. จุดตัง้ ต้น ของระบบงานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ คือ “การ
เตรียมพร้อม” ซึง่ องค์การจะต้องจัดเตรียมทัง้ คน เงิน ของ เวลา วิชาการ เทคโนโลยี
ระบบงาน และ วิธกี ารปฏิบตั ิ ทีจ่ ะต้องใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของทุกๆงานของ
องค์การ ทีจ่ ะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในกรณีทร่ี ลู้ ว่ งหน้า และ ในกรณีทไ่ี ม่รู้
ล่วงหน้า ไว้อย่างพร้อมมูล ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้
1.1 การเตรียมพร้อมด้านคน โดยกําหนดตัวบุคคลผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถระดับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ ทีส่ ามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นที่
มันใจได้
่
ในทันที ไม่น้อยกว่า 10 คน ในจํานวนนี้ มีผมู้ คี วามสามารถทีจ่ ะเป็ น “ผูน้ ํา” ในการ
จัดทีมงานผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง คือ เป็ นแกนนํา
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
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นอกจากการเตรียมพร้อมด้านผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะเป็ น “แกนนํา” ในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องดังกล่าวแล้ว ยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมด้านบุคคลทีจ่ ะมาช่วยสนับสนุ น อํานวย
ความสะดวก ช่วยดําเนินการ ช่วยพิมพ์เอกสารและหนังสือต่างๆ ช่วยติดต่อประสานงาน
ช่วยในการติดตามงาน และ อืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและช่วยให้เกิดความสําเร็จอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสูง และ เป็ นทีป่ ระทับใจ โดยกําหนดตัวบุคคลผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ
ดังกล่าว ทีเ่ ปี่ยมไปด้วยความมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี มีใจทีพ่ ร้อมให้บริการ (Service Mind) มี
ความเสียสละ อดทน อุตสาหะ มุง่ มัน่ ทีส่ ามารถลงมือปฏิบตั งิ านได้ในทันที จํานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน ในจํานวนนี้ มีผทู้ ส่ี ามารถทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ าน “เต็มเวลา” ได้ทนั ที จํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ตลอดเวลา
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านเงิน ทีต่ อ้ งเตรียมไว้สาํ รองจ่ายในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อย่าง
เพียงพอ ทีส่ าํ คัญคือ ต้องมีความคล่องตัวในการเบิก-จ่าย โดยมีระบบการควบคุมทีด่ ี
เอือ้ อํานวยต่อผูท้ ม่ี จี ติ เป็ นกุศล ตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําความดี ให้สามารถทําได้โดยสะดวก ง่าย
และ มีความโปร่งใส ชัดเจน
1.3 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ทัง้ ชนิด จํานวน และ
ความพร้อมใช้งานได้ทนั ทีทต่ี อ้ งการ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน รวมทัง้ การแก้ไขซ่อมแซม
ถ้าเกิดการชํารุดเสียหายขณะใช้งาน รวมทัง้ การสํารองไว้ ให้สามารถมีใช้ได้เพียงพอและ
ทันเวลา จนการดําเนินงานสําเร็จอย่างสมบูรณ์
1.4 การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ แบบฟอร์มต่างๆ ให้มจี าํ นวนเพียงพอ สามารถ
นํามาใช้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัด
1.5 การเตรียมความพร้อมด้านเวลา ให้มจี าํ นวนและระยะเวลาทีเ่ พียงพอ ทัง้ ใน
เวลาราชการ นอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ รวมทัง้ มีการสํารองเวลาไว้ เผือ่ เหตุ
สุดวิสยั หรือมีความจําเป็ นฉุกเฉิน ให้สามารถมีเวลาทีจ่ ะใช้ได้มากพอทีจ่ ะให้การดําเนินงาน
สําเร็จตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลสูง
1.6 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ชนิด เนื้อหา หลักการ แนวทาง และวิธกี ารในการประยุกต์/ใช้ พร้อมทัง้
“ตัวอย่าง” ทีช่ ดั เจน ของการประยุกต์/ใช้จริง ในหลายๆกรณีทม่ี คี วามแตกต่างกัน
1.7 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีทจ่ี าํ เป็ นต้องใช้ ให้พร้อมใช้งานได้ทนั ทีท่ี
ต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนัน้ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ Internet,
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e-mail ฯลฯ รวมทัง้ โปรแกรมช่วยการทํางานต่างๆ ให้สามารถมีใช้ได้เพียงพอและทันเวลา
จนการดําเนินงานสําเร็จอย่างสมบูรณ์
1.8 การเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน ทัง้ 4 ระบบ คือ ระบบงานบริการในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การในทุกๆงาน; ระบบงานสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ ที่
จําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ; ระบบงานพัฒนาการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องขององค์การนี้ให้ดยี งิ่ ๆขึน้ ; และ ระบบงานบริหารจัดการในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องขององค์การ ให้มคี วามราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆสถานการณ์ โดย
จัดทําระบบงานทัง้ 4 นี้ ให้เป็ น Document คือ เป็ นเอกสารทีเ่ ป็ นทางการขององค์การ ที่
ชัดเจน ง่ายต่อการทําความเข้าใจ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ การ
ประเมินผลงาน และ การพัฒนาให้ดยี งิ่ ๆขึน้ ระบบงานเหล่านี้จะต้องได้รบั การเตรียมให้
พร้อมทีจ่ ะสามารถดําเนินการได้ทนั ที ทีจ่ ะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ ใน
ทุกๆงาน
1.9 การเตรียมความพร้อมด้านวิธกี ารปฏิบตั ิ ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
องค์การ ในแต่ละกิจกรรม ของทุกๆกิจกรรมของทุกๆงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ทัง้ ในกรณีทร่ี ู้
ล่วงหน้า และ ในกรณีทไ่ี ม่รลู้ ว่ งหน้ามาก่อน โดยต้องจัดทําให้เป็ น Document ทีเ่ ป็ นทางการ
ขององค์การด้วยเช่นเดียวกัน และจะต้องมีการซักซ้อมในการปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ ให้สามารถลง
มือปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงในทันทีทต่ี อ้ งการ พร้อมทัง้ จัดให้มที ป่ี รึกษาที่
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการปฏิบตั จิ ริง ทีม่ คี วามพร้อม จริงใจ และ เต็มใจ ไว้อย่างพร้อมมูลและ
พร้อมทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ านได้ในทันทีดว้ ย
1.10 การเตรียมความพร้อมด้านระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่ การบริหารขององค์การ (Management Information System:
MIS) ทีส่ ามารถจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของงานหรือหน่วยงานหรือขององค์การ
ในแต่ละช่วงเวลา ได้ในทันทีทต่ี อ้ งการ
2. การเตรียมการก่อนเริม่ ดําเนินการในแต่ละครัง้
เมือ่ ถึงกําหนดเวลาทีจ่ ะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในงานหนึ่งงานใดของ
องค์การ เช่น การสับเปลีย่ นตําแหน่ง การสับเปลีย่ นหน้าที่ การสิน้ สุดวาระของกรรมการหรือ
ทีมงานหรือคณะบุคคล ฯลฯ หรือทีจ่ ะมีความสําคัญมากๆ คือ เมือ่ มีการสับเปลีย่ นตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การ หรือแม้แต่การเปลีย่ น “ผูน้ ํา” ของประเทศ

สมชาติ โตร ก
ั ษา

122

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

กําหนดเวลาทีจ่ ะต้องมีการดําเนินงานนัน้ อาจจะรูล้ ว่ งหน้าแน่นอนแล้ว ซึง่ บางครัง้ อาจ
รูล้ ว่ งหน้าเป็ นเวลานานหลายเดือน เช่น การเกษียณอายุ การหมดวาระการดํารงตําแหน่งที่
ได้กาํ หนดไว้แน่นอน ฯลฯ บางครัง้ อาจรูล้ ว่ งหน้าเป็ นเวลาไม่นาน เช่น การแต่งตัง้ โยกย้าย
ประจําปี การเปลีย่ นตําแหน่ง ฯลฯ และ บางครัง้ ทีเ่ กือบไม่รลู้ ว่ งหน้าเลย เช่น การแต่งตัง้ หรือ
โยกย้ายด่วน โดยให้เวลาเพียง 24 ชัวโมง
่ หรือ ไม่เกิน 7 วัน เป็ นต้น
การเตรียมการก่อนเริม่ ดําเนินการในแต่ละครัง้ นัน้
สามารถนํา หลักการบริหาร
(Principle of Managing) มาประยุกต์/ใช้ ได้เช่นเดียวกัน โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 ผูร้ บั ผิดชอบงานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ
จะต้องกําหนด
ช่วงเวลาในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของงานนี้ ในครัง้ นี้ ว่าจะใช้เวลาเท่าใด เริม่ ต้น
เมือ่ ใด และ สิน้ สุดเมือ่ ใด
2.2 ผูร้ บั ผิดชอบงานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ จะต้องดําเนินการ
สรรหาบุคคลทีจ่ ะมาเป็ น “แกนนํา” ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของงานดังกล่าว แล้ว
ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกแก่ผนู้ นั ้ ในการตัง้ ทีมงานในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ให้เสร็จสิน้ อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ ดําเนินการจัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ อย่างเป็ นทางการ รวมทัง้
การจัดหาสถานทีป่ ฏิบตั งิ านและบุคคลทีจ่ ะมาช่วยสนับสนุน อํานวยความสะดวก ช่วย
ดําเนินการ ช่วยพิมพ์เอกสารและหนังสือต่างๆ ช่วยติดต่อประสานงาน ให้พร้อมมูล
2.3 ทีมงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากองค์การ จะมาประชุมเพือ่ วิเคราะห์สภาวการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของงานนี้ ให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม
ถูกต้อง รวดเร็ว และ ทันเวลา รวมทัง้ การจัดหาทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในทุกๆด้าน และ
กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดอย่างชัดเจนแน่นอนและครบถ้วนสมบูรณ์
2.4 ทีมงานจะช่วยกันวางแผนการดําเนินงาน ของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของ
งานนี้ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และ เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ ภายในช่วงเวลาทีก่ าํ หนด โดยกิจกรรม
แรกของแผนงานนี้ ก็คอื การเตรียมการก่อนเริม่ ดําเนินการ ในครัง้ นี้
2.5 ทีมงานจะช่วยกันดําเนินการตามแผน
ของกิจกรรมการเตรียมการก่อนเริม่
ดําเนินการในครัง้ นี้ ให้มคี วามพร้อมในทุกๆด้าน ทัง้ คน เงิน ของ อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ วัสดุ แบบฟอร์ม ต่างๆ วิชาการทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนินงาน เทคโนโลยี
ระบบงาน วิธกี ารปฏิบตั ิ และ ระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไว้อย่างพร้อมมูล
และ เพียงพอ
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2.6 ทีมงานจะช่วยกันติดตามประเมินผล และนําผลทีไ่ ด้จากกิจกรรมการเตรียมการ
ก่อนเริม่ ดําเนินการในครัง้ นี้ ในทุกๆกิจกรรมย่อย ไปใช้ประโยชน์ อย่างคุม้ ค่า
3. การดําเนินการตามลําดับขัน้ ตอน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และ เป็ นที่
ประทับใจ ของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีมงานผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินการ
ของการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของงานนี้ จะช่วยกันดําเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูล ผลการดําเนินงาน ของงานทีต่ อ้ งการให้มกี ารดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในครัง้ นี้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ เพียงพอ โดยให้อยูใ่ นฐานข้อมูล (Database)
ทีเ่ อือ้ ต่อการนําไปใช้ การวิเคราะห์เพิม่ เติม และ การแสดงผลหรือการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน ทีด่ แี ละชัดเจน รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดําเนินงาน ของงานทีต่ อ้ งการให้มกี ารดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในครัง้ นี้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม และ ชัดเจน
3.3 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเบือ้ งต้น
ของงานทีต่ อ้ งการให้มกี าร
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในครัง้ นี้ โดยขอเสนอให้ม ี 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
3.3.1 ชือ่ รายงาน
3.3.2 คํานํา
3.3.3 บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
3.3.4 ลักษณะของงาน
3.3.5 ภารกิจโดยสรุป
3.3.6 สรุปผลการดําเนินงาน จําแนกตาม “แต่ละงานย่อย” ในประเด็นต่อไปนี้
1.) เป้าหมายของการดําเนินงาน
2.) การบรรลุเป้าหมาย ของการดําเนินงาน
3.) ทรัพยากรทีใ่ ช้ไปแล้ว ในการดําเนินงาน
4.) ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินงาน การแก้ไข และ ผลการแก้ไข
5.) ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงาน
6.) แนวทางการนําประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงาน ไปใช้ประโยชน์ให้
คุม้ ค่ายิง่ ๆขึน้ ทัง้ ในทันที ในระยะสัน้ และ ในระยะยาว
7.) แนวทางในการขยายผล และ การต่อยอด ในด้านและประเด็นต่างๆ
8.) ผลเสียหากมิได้ดาํ เนินงานต่อไป
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9.) แนวทางในการทําให้บรรลุเป้าหมายของการดําเนินงาน ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ที่
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิง่ ขึน้
10.) ถ้าจะไม่ดาํ เนินงานต่อไป มีขอ้ ดีอะไร มาก-น้อยเพียงใด และ ควรทํา
อย่างไร เพือ่ ให้ได้ผลดีมากทีส่ ดุ และ/หรือ เกิดผลเสียน้อยทีส่ ดุ
11.) แนวทางในการดําเนิน “งานย่อย” นี้ต่อไป อย่างต่อเนื่อง
3.3.7 สรุปประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั “โดยรวม” จากการดําเนินงาน
3.3.8 สรุปเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ระหว่าง การดําเนินงานนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กับ การหยุดดําเนินงาน
3.3.9 เอกสารอ้างอิง ในการจัดทํารายงาน
3.3.10 ภาคผนวก เป็ นรายละเอียดของการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงาน
ในแต่ละงานย่อย สอดคล้องกับสรุปผลการดําเนินงานทีไ่ ด้กล่าวมา
3.4 นําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานเบือ้ งต้นนี้ ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่
เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านนี้ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน ของงานทีต่ อ้ งการให้มกี าร
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในครัง้ นี้
แล้วดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอทีม่ หี ลักฐาน
ยืนยันชัดเจน เสร็จแล้วให้ลงนามรับรองรายงานสรุปผลการดําเนินงานฉบับนี้
3.5 จัดดําเนินการในการ “นําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานนี้ (Presentation)”
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ านแทนทีต่ ่อไป โดยควรจะนําเสนอในทีเ่ ปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ ต่อหน้าบุคคลหรือคณะบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านนี้มา เพือ่ ความโปร่งใส
3.6 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานนี้ (Report) เพือ่ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่ง
ในการ “ส่งมอบหน้าที”่ ระหว่างบุคคลหรือคณะบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านนี้ ทีก่ าํ ลังจะพ้น
หน้าทีก่ บั บุคคลหรือคณะบุคคลทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป ในพิธสี ง่ มอบหน้าที่ (ถ้ามี)
3.7 เข้าพบบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ ด้เข้ามาปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่อไป ภายใน 3
วันแรกของการเข้ารับหน้าที่ เป็ นการส่วนตัว เพือ่ ให้ขอ้ มูล ชีแ้ จง อธิบาย ตอบข้อซักถาม
ฯลฯ ซึง่ อาจจะเข้าพบมากกว่า 1 ครัง้ ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความเห็นชอบของบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านแทนทีต่ ่อไปนัน้ หรือ ตามความจําเป็ น
3.8 ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุ น ประสานงาน ประสานความเข้าใจ และ อํานวย
ความสะดวกแก่บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ด้เข้ามาปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่อไปนัน้
ในการ
ดําเนินงานนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในแนวทางของการสมานฉันท์ เคารพให้เกียรติ และ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจทีด่ ตี ่อกัน ระหว่างบุคคลหรือคณะบุคคลชุดเดิม
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กับ ผูท้ ม่ี าปฏิบตั งิ านชุดใหม่ โดยใช้ประโยชน์ของส่วนรวมคือองค์การหรือประเทศชาติเป็ น
เป้าหมายหลัก ด้วยการเสริมแรง (Empowerment) และ การใช้แรงเสริมทางสังคม (Social
Motivation & Social Force) กับบุคคลหรือคณะบุคคลทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านในหน้านัน้ อย่าง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพสูง โดยถือเป็ น “ผลงานเด่น” ของผูเ้ ข้ามาปฏิบตั งิ านชุดใหม่
3.9 กระตุน้ ส่งเสริม ผลักดัน และ เข้าร่วมดําเนินการ ในการทําให้มกี ารดําเนินงาน
นี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของในการดําเนินงานนี้ ทัง้ ตัวบุคคล
หรือคณะบุคคลทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านใหม่ และ ทีมงานของพวกเขาเหล่านัน้ ด้วยกุศโลบายและ
เทคนิคทีด่ ี ตามแนวทางของการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความเป็ นนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน ของคนทัง้ องค์การหรือคนทัง้ ชาติ ในการนี้ ต้องมีกระบวนการในการป้องกันมิให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านชุดเดิม มาพูดหรือแสดงทีทา่ ความเป็ นเจ้าของผลงาน แต่ให้ออกมาในเชิงการยก
ย่องให้เกียรติ และ การชมเชย ผูป้ ฏิบตั งิ านชุดใหม่
3.10 ติดตามผล ของการทําให้มกี ารดําเนินงานนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างใกล้ชดิ
โดยเน้นผลงานเป็ นหลัก คือใช้ Result Base Management: RBM แต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายใน
กระบวนการดําเนินงานของผูป้ ฏิบตั งิ านชุดใหม่ ให้เขามีความรูส้ กึ เป็ นอิสระในการคิดและ
การปฏิบตั ติ ามทีเ่ ขาอยากจะทํา อยูต่ ลอดเวลา จนกิจกรรมของงานทีต่ อ้ งการให้มกี าร
ดําเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องนี้
ได้ถกู ผสมผสานเข้าไปในกระบวนการดําเนินงานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านชุดใหม่ อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายขององค์การแล้ว ทีมงาน
ผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินการ ของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของงานนี้
ก็จะเสร็จสิน้ ภารกิจ
4. การดําเนินการ ก่อนเสร็จสิน้ การดําเนินงาน ในครัง้ นี้
ทีมงานผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินการ
ของการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของงานนี้ จะดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการในครัง้ นี้ โดยใช้แนวคิด
และวิธกี ารเชิงบวกทีส่ ร้างสรรค์ ด้วยการยกย่องชมเชยทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่มกี ารตําหนิ
ผูห้ นึ่งผูใ้ ด มุง่ ให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคนทัง้ องค์การหรือคนทัง้ ชาติ ด้วยการ
จารึกไว้ในแผ่นดิน คือ “รายงานสรุปผลการดําเนินการ” ในครัง้ นี้ ว่า ได้มบี ุคคลหรือคณะ
บุคคล 2 ชุด มาร่วมมือร่วมใจกัน โดยใช้ประโยชน์ของส่วนรวมคือองค์การหรือประเทศชาติ
เป็ นเป้าหมายหลัก มาก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ุณค่ายิง่ คือ การร่วมมือร่วมใจกัน
ดําเนินงานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมันคง
่ และ ความยังยื
่ น
ขององค์การและประเทศชาติของ “พวกเรา” ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
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นอกจากนี้ ทีมงานผูร้ บั ผิดชอบฯ จะดําเนินการจัดทํารายงานสรุปเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หลาย และ ความคุม้ ค่าของการดําเนินงานในครัง้ นี้ แล้วนําเสนอผูบ้ ริหารสูงสุดของ
องค์การหรือประเทศชาติ ก็จะถือว่าเป็ นการเสร็จสิน้ ภารกิจอย่างสมบูรณ์
หลักการบริหาร (Principle of Managing) 8 กิจกรรมหลักนี้ สามารถนํามา ใช้ได้ใน
ทุกๆกรณีของการทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานเพียง 1 ครัง้ ซึง่ อาจจะใช้เวลาเพียงไม่ก่ี
วินาที หรือการทํางาน 1 วัน หรือการทํางาน 1 เดือน หรือการทํางาน 1 ปี หรือการทํางาน 1
โครงการ หรือการบริหารงานทัง้ หน่วยงาน/องค์การ ไปจนถึงการบริหารงานทัง้ ประเทศใน
บทบาทของผูบ้ ริหารสูงสุด กิจกรรมหลักทัง้ 8 กิจกรรมนี้ จะก่อให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิผล
และประสิทธิภาพ สูงสุด ตามทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยูแ่ ละได้ใช้ไป จึงขอเชิญชวนพวกเรา
ทุกๆคน นําสิง่ ทีเ่ ป็ นหลักการบริหารนี้ ไปทดลองใช้ในการดําเนินชีวติ ทัง้ ด้านชีวติ ส่วนตัว
และชีวติ การทํางาน ผูเ้ ขียนมันใจว่
่ าพวกเราจะประสบความสําเร็จอย่างน่าภาคภูมใิ จ ดังนัน้
Principle of Managing นี้ สามารถถือได้วา่ เป็ นหลักวิชา (Principle) จริง เพราะสิง่ ทีเ่ ป็ น
หลักวิชาหรือแก่นของวิชานัน้ จะต้องสัน้ กะทัดรัด ชัดเจน แต่ตอ้ งสามารถนํามาใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถนํามาประยุกต์หรือใช้ ในชีวติ ประจําวันของพวกเรา
อย่างได้ผลดียงิ่ ในทุกๆกรณี

คําถามท้ายบทที่ 2
1. อธิบายหลักการบริหาร และ ยกตัวอย่าง การนําหลักการบริหารใปใช้ในการทํางาน
ประจํา ทีท่ า่ นทําอยูใ่ นช่วงปี ทผ่ี า่ นมา พร้อมทัง้ วิเคราะห์การดําเนินงาน และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงให้ดยี งิ่ ๆขึน้
โดยระบุจุดเด่น-จุดด้อย ของสิง่ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการไป อย่าง
สร้างสรรค์และชัดเจน
2. อธิบายหลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ และ แสดงตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
สภาวการณ์ ของหน่วยงานทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านอยูใ่ นปจั จุบนั มาให้ครบถ้วนและชัดเจน
3. อธิบายการกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร พร้อมยกตัวอย่าง กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบตั กิ าร ของหน่วยงาน/องค์การ ทีท่ า่ นวิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็ นกลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร
ทีด่ ี สามารถนํามาเป็ นแบบอย่างให้กบั ตัวท่านและวงการทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านอยู่ ในการนําไปใช้
ได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์
4. อธิบายตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทางทฤษฎี และ คัดเลือกตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะนํามาใช้ใน
การประเมินผลการดําเนินงาน ของหน่วยงานหรือองค์การ ทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านอยูใ่ นปจั จุบนั
สมชาติ โตรั ก ษา
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มาให้ครบถ้วนทัง้ 5 ด้าน และ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปจั จุบนั
5. อธิบายการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ และ แสดงตัวอย่าง การนํา
สิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน “ในแต่ละวัน” ไปใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านอยู่
ในปจั จุบนั มาให้ครบถ้วนและชัดเจนเป็ นรูปธรรม
6. อธิบายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูค่ วามยังยื
่ น และ แสดงตัวอย่าง
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ ทีท่ า่ นวิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็ น
แบบอย่างทีด่ ี (Good Practice) ให้กบั ตัวท่านและวงการ อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์
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บทที่
3
การประยุกต์หลักการบริหาร
(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING)

ความหมายของการประยุกต์
เป้ าหมายของการประยุกต์
องค์ประกอบของการประยุกต์
ความสําคัญ ของการประยุกต์
วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 ครัง้
วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 วัน
วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 ปี
คําถามท้ายบทที่ 3
บทสรุปเรือ่ งการบริหาร
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บทที่ 3
การประยุกต์หลักการบริหาร
(THE APPLY OF PRINCIPLE OF MANAGING)
ความหมายของการประยุกต์
การประยุกต์ (Apply) หมายถีง การนํา “บางสิง่ ” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับสภาวะทีเ่ ฉพาะเจาะจง “บางสิง่ ” ทีน่ ํามานัน้ อาจเป็ นทฤษฎี หลักการ แนวคิด
หรือ ความรู้ เกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง และนํามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ โดยปรับให้เข้า
กับบริบท และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิง่ ” นัน้ อาจเป็ น
วัตถุ/สิง่ ของ ทีน่ ํามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าทีเ่ ดิม เพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ “ประยุกต์” ว่า เป็ น “การนํา
ความรูใ้ นวิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนํา
ความรูใ้ นวิชาการต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ ในด้านต่างๆ รวมทัง้
การนํามาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน ฯลฯ
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศักดิ ์ ได้กล่าวถึงการประยุกต์ ใน “การคิดเชิงประยุกต์” ไว้ดงั นี้
1. การประยุกต์ เป็ นการนํา “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบตั ”ิ
2. การประยุกต์ เป็ นการนํา “ความรูส้ าขาหนึ่ง” มาปรับใช้กบั “อีกสาขาหนึ่ง”
3. การประยุกต์ เป็ น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน”
4. การประยุกต์ นํา “บางส่วน” ของ “บางสิง่ ” มาใช้
5. การประยุกต์เป็ นการนําสิง่ หนึ่งมาปรับใช้ใน“บทบาทหน้าทีใ่ หม่”เพือ่ “เป้าหมายใหม่”
การประยุกต์ เป็ นการนํา “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบตั ”ิ หมายความว่า การประยุกต์เป็ น
การนําทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด เกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์ในการนําไปใช้จริง ในการแก้ปญั หา อย่างเป็ นรูปธรรม
การประยุกต์ เป็ น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน” หมายความว่า การประยุกต์เป็ น
การนําสิง่ หนึ่งหรือแนวคิดหนึ่ง
มาปรับใช้เพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง การประยุกต์จงึ แตกต่างจากการลอกเลียน เพราะการลอกเลียนนัน้ เป็ นการ
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นําสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นบริบทหนึ่งมาใช้ในอีกบริบทหนึ่ง ทัง้ หลักการ วิธกี าร และรูปแบบ โดยไม่
คํานึงถึงความเหมาะสมในบริบททีแ่ ตกต่างกัน แต่การประยุกต์ เป็ นการนําเพียง “บางสิง่ ”
จากภายนอกมาใช้ประโยชน์ การนํามาใช้จะอยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างกันใน
บริบท สถานที่ เวลา และ องค์ประกอบอืน่ ๆ
จากทฤษฎีการเรียนรูข้ อง Bloom (Bloom's Taxonomy) ได้แบ่งการเรียนรูเ้ ป็ น 6
ระดับ เรียงลําดับจากระดับล่างสุด คือ
1. ระดับความจํา (Knowledge) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยการจําได้ คือ “ระบุ” ได้ เช่น
สามารถระบุความหมายของหลักการบริหาร (Principle of Managing) ได้
2. ระดับความเข้าใจ (Comprehend) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยการ “อธิบาย” ได้ เช่น
สามารถอธิบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพือ่ ประเมินภาวะคุกคาม
(Threats) และ โอกาส (Opportunities) ทีจ่ ะมีผลต่อองค์การ ด้วยหลักทีเ่ รียกกันว่า
PESTELI Analysis ได้
3. ระดับการประยุกต์ (Application) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยการ “นําไปใช้” ได้ เช่น
สามารถนําหลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis) นําไปใช้การ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานทีต่ นปฏิบตั งิ านอยูไ่ ด้
4. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยการแยกแยะส่วนประกอบ
ได้ แสดงทีม่ าทีไ่ ปของสิง่ นัน้ ได้ และ ตรวจสอบกลับไปมาได้ เช่น สามารถแยกแยะ
ส่วนประกอบของปญั หา (Problem) ได้ แสดงทีม่ าทีไ่ ปของปญั หานัน้ ได้ และ ตรวจสอบ
กลับไปหาสาเหตุของปญั หาได้
5. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยความสามารถในการนํา
ความรูต้ ่างๆ มาประกอบกันเป็ นสิง่ ใหม่ทแ่ี ตกต่างจากของเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วได้ เช่น สามารถนํา
ความรูต้ ่างๆ มาประมวลและประกอบกันขึน้ เป็ น “รูปแบบการดําเนินงานใหม่ (New
Working Model)” ทีด่ ี มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ ารับบริการ มากกว่ารูป
แบบเดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้
6. ระดับการประเมินค่า (Evaluation) แสดงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยความสามารถในการ
วัดตัวสิง่ นัน้ ได้ และสามารถตัดสินได้วา่ อะไรถูกหรือผิด มากน้อยเพียงใด หรือ มี
คุณลักษณะ/คุณความดี/คุณค่า ในระดับใด โดยมีองค์ประกอบในการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของ
เหตุผลและเกณฑ์การวัด ทีแ่ น่ชดั เป็ นมาตรฐาน เช่น สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ และ ความ
คุม้ ค่า ของการดําเนินงานดูแลผูเ้ ป็ นโรคไตวายเรือ้ รัง (Chronic Renal Failure) ในชุมชนได้
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ในการเรียนการสอน (Learning) การประยุกต์ความรูข้ องผูเ้ รียนนัน้ หมายถีง การนํา
ความรูท้ งั ้ หลายทีผ่ เู้ รียนได้รบั ทัง้ จากในห้องเรียน นอกห้องเรียน การอ่านหนังสือ/ตํารา ฯลฯ
ไปใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตัวผูเ้ รียนเอง ถ้าเป็ นในการสอบของแต่ละวิชาหรือ
แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ในด้านการประยุกต์ จะหมายถึง แนวทางและวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนจะ
นําไปใช้หรือนําไปดําเนินการ “ในอนาคต”
ในการทํางาน (Working) การประยุกต์ หมายถีง การนํา “บางสิง่ ” ของความรูใ้ น
วิทยาการต่างๆ ทัง้ แนวคิดหลัก หลักการ วิธกี าร และ เทคนิค ของวิทยาการเหล่านัน้ มาใช้
ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ขิ องการ “ทํา” งาน ในแต่ละด้าน แต่ละชนิด แต่ละกิจกรรม โดยปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะทีเ่ ฉพาะเจาะจง เข้ากับบริบทแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะทีท่ าํ งาน
นัน้ ๆ อย่างเหมาะสม กลมกลืน และ มีประสิทธิภาพสูง
ดังนัน้ การประยุกต์หลักการบริหาร จึงหมายถีง การนํา “บางสิง่ ” ขององค์ความรูใ้ น
Principle of Managing ทีไ่ ด้กล่าวมาในบทที่ 2 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ ของการ
ดําเนินงาน ของ “งาน” หนึ่งงานใด
เป้ าหมาย (Goal) ของการประยุกต์
คือ การเกิดประโยชน์สงู สุดในภาคปฏิบตั ิ ของการดําเนินงานหนึ่งงานใด อย่าง
เหมาะสมกับบริบท สภาวะแวดล้อม และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ป็ นอยู่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงในขณะ
ดําเนินการ อย่างกลมกลืน และ มีประสิทธิภาพสูง
องค์ประกอบ (Composition) ของการประยุกต์
1. องค์ประกอบหลักของการประยุกต์ ได้แก่
1.1 งานทีจ่ ะดําเนินการ พร้อมกําหนดเวลา
1.2 เป้าหมายของงานทีจ่ ะดําเนินการ
1.3 ความรูใ้ นวิทยาการหลักของงานทีจ่ ะดําเนินการ
1.4 ความรูใ้ นวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีจ่ ะดําเนินการ
1.5 ความรูใ้ นบริบท สภาวะแวดล้อม และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะดําเนินการ
1.6 ความสามารถและความชํานาญของผูป้ ฏิบตั ิ ในการประยุกต์ความรูต้ ่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง สูก่ ารปฏิบตั ใิ นแต่ละบริบท ในแต่ละสภาวะแวดล้อม และในแต่ละสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ที่
เป็ นอยู่ ในขณะดําเนินการ อย่างสร้างสรรค์
1.7 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์
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2. องค์ประกอบเสริมของการประยุกต์ ได้แก่
2.1 ทรัพยากรเสริม
2.2 สิง่ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
2.3 สภาวะแวดล้อม ทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน และเอือ้ อํานวย ในขณะดําเนินการ
2.4 สิง่ อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน และเอือ้ อํานวย ต่อการดําเนินงาน ทัง้
ทางตรง และ ทางอ้อม
ความสําคัญของการประยุกต์
จําแนกความสําคัญ เป็น 4 ระดับ คือ
1. ระดับงาน การประยุกต์เป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากขึน้ ในภาคปฏิบตั ขิ องการดําเนินงานนัน้ ทําให้ผปู้ ฏิบตั แิ ละผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีความ
ภาคภูมใิ จในผลการดําเนินงานทีต่ นเองมีสว่ นช่วยให้เกิดขึน้
เพราะการประยุกต์นนั ้ เปรียบ
เสมือน “ศิลปะ”หรือเคล็ดลับ ในการดําเนินงาน จึงนําไปสูค่ วามรักและความผูกพันในงาน
2. ระดับหน่วยงาน/องค์การ จากการทีก่ ารประยุกต์ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานในแต่ละงาน จึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน/องค์การ นําไปสูก่ าร
พัฒนาหน่วยงาน/องค์การ สูค่ วามเป็ นเลิศ ตามแนวคิดของ 7S ของ McKinsey ทีร่ ะบุวา่
หน่วยงาน/องค์การ ทีจ่ ะเป็ นเลิศ (Excellent Organization) ได้ จะประกอบด้วยปจั จัย/
ลักษณะ 7 อย่าง ทีม่ าสัมพันธ์กนั เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ Structure คือ โครงสร้างขององค์การ;
Staffs คือ ลักษณะ จํานวน และ ศักยภาพของบุคลากรทัง้ หลายขององค์การ; Style คือ
สไตล์และ/หรือรูปแบบ การทํางานขององค์การ แสดงออกโดยสไตล์การบริหารของผูน้ ําสูงสุด
ขององค์การ; Skills คือ ความสามารถและทักษะเด่นขององค์การ; Systems คือ ระบบงาน
ขององค์การ; Strategies คือ กลยุทธ์ขององค์การ ในทุกๆระดับ; และ Share value คือ
ค่านิยมร่วมขององค์การ ดังภาพที่ 13
ในการพัฒนาแต่ละปจั จัย/ลักษณะ ของ 7S of McKinsey นัน้ จําเป็ นต้องใช้การ
ประยุกต์ทงั ้ สิน้ และ เป็ นการประยุกต์แบบบูรณาการและผสมผสานกัน ด้วยระยะเวลาที่
ยาวนานหลายปีตดิ ต่อกัน
3. ระดับพืน้ ที่ คือ การประยุกต์นนั ้ เป็ นสิง่ จําเป็ นของการดําเนินงานในพืน้ ทีข่ องแต่ละ
งาน เนื่องจากเป็ นการนํา “ทฤษฎี” สู่ “การปฏิบตั ”ิ ทัง้ ในแต่ละทฤษฎี และ ในการใช้หลายๆ
ทฤษฎีมาผสมผสานกัน ในการดําเนินงานในพืน้ ที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในแต่ละ
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บริบททีแ่ ตกต่างกัน ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นรูปธรรม จึงเป็ น
สิง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ๆ ขึน้
The McKinsey 7-S Framework
Structure

Strategy

Systems
Shared Value

Style

Skill

Staffs

ภาพที่ 13 แนวคิด 7S of McKinsey ขององค์การ สูค่ วามเป็นเลิศ
4. ระดับประเทศ/โลก คือ การประยุกต์นนั ้ เป็ นสิง่ จําเป็ นของการดําเนินงานในทุก
ระดับ และเป็ น “ศิลปะ” ของแต่ละประเทศ ทีน่ ่าเรียนรูแ้ ละนํามาแบ่งปนั กัน ตามแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ วิธกี าร และ เทคนิค ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ายิง่ ต่อมวลหมูม่ นุษยชาติ เพราะคุณค่าทีแ่ ท้จริงของวิชาการใดนัน้
อยูท่ ก่ี ารประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนทัง้ โลก อย่างกว้างขวาง และ
เสมอภาคกัน

วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 ครัง้
ในการทํางานหนึ่งงานใด 1 ครัง้ สามารถนําหลักการบริหาร มาประยุกต์ ได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของสิง่ ทีต่ อ้ งการจะทํา ดังนี้
1.1 ระบุงานทีจ่ ะทํา ให้ชดั เจน เช่น การพิมพ์หนังสือ 1 ฉบับ; การอาบนํ้า 1 ครัง้ ;
การกินนํ้า 1 แก้ว; การตรวจผูป้ ว่ ย 1 คน; การจ่ายยา 1 ใบสังยา;
่ การทําแผล 1 ครัง้ ; การ
เยีย่ มบ้านกลุม่ เป้าหมาย 1 ครัง้ ; การผ่าตัด 1 ครัง้ ; การสอน 1 ครัง้ ฯลฯ เป็ นต้น
1.2 กําหนดเป้าหมายของการทํางานทีจ่ ะวิเคราะห์สภาวการณ์นนั ้ ให้แน่นอน พร้อม
ตัวชีว้ ดั เป้าหมาย ทีช่ ดั เจน สามารถวัดได้โดยไม่ยงุ่ ยาก ในบริบททีเ่ ป็ นจริงของพืน้ ที่ ที่
ดําเนินการ
1.3 กําหนดช่วงเวลาของการ “ทํา” งานให้แน่นอน ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นจนถึงจุดสิน้ สุด เช่น
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1.3.1 การพิมพ์หนังสือ 1 ฉบับ ตัง้ แต่ได้รบั คําสังให้
่ พมิ พ์หนังสือ จนถึง การ
นําเสนอหนังสือทีพ่ มิ พ์เรียบร้อยแล้ว ต่อผูส้ งพิ
ั ่ มพ์
1.3.2 การตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก 1 คน ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามาถึงห้องตรวจ จนถึง
ผูป้ ว่ ยออกจากห้องตรวจ
1.3.3 การเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยเบาหวาน 1 ครัง้ ตัง้ แต่การเตรียมออกเดินทางในวันที่
เยีย่ มบ้าน จนถึง 1 ชัวโมง
่ หลังเดินทางกลับถึงสถานทีท่ าํ งาน
1.4 กําหนดกิจกรรมย่อยของการทํางาน ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนสิน้ สุด การดําเนินงาน
1.5 กําหนดทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการทํากิจกรรมย่อยทัง้ หลาย ทุกกิจกรรม
1.6 วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรค์ทอ่ี าจเกิดขึน้
พร้อมกําหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข ไว้อย่างพร้อมมูล
2. การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงาน ใน 4 แผน คือ
2.1 แผนในการให้ได้มาซึง่ แผนงานอีก 3 แผน
2.2 แผนจัดหาทรัพยากร ทีต่ อ้ งใช้ในการทํางาน
2.3 แผนปฏิบตั กิ าร ในการทํางาน
2.4 แผนเตรียมการ ในการเริม่ ต้นดําเนินงาน
3. การดําเนินงานตามแผน (Implementing) ทีว่ างไว้
3.1 การดําเนินงาน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในแต่ละแผน
3.2 การปรับปรุงแก้ไข ขณะดําเนินการตามแผน ในแต่ละแผน
3.3 การบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) เป็ นระยะๆ ขณะดําเนินการ และ เมือ่
เสร็จสิน้ การดําเนินงาน อย่างครบถ้วนทัง้ 5 ด้าน ตามเป้าหมายของการทํางานทีก่ าํ หนดไว้
ในแต่ละครัง้ ทีด่ าํ เนินงานตามแผน ในแต่ละแผน
5. การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานในแต่ละครัง้ ไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) อย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม ต่อเนื่อง ตลอดเวลา และ คุม้ ค่า
6. การติดตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and
Coordinating) ให้การดําเนินงานทัง้ หลาย สอดคล้องกัน อย่างราบรืน่ และ มีประสิทธิภาพสูง
7. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information System &
Communication System Setting) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทัง้ หลาย
สามารถเชือ่ มต่อถึงกัน อย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง ตลอดเวลา
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8. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูก่ ารทํางานนี้ ในครัง้ ต่อไป และ การ
เชือ่ มต่อไปยังงานอื่น อย่างไร้รอยต่อ
ตัวอย่าง การประยุกต์หลักการบริหารในการตรวจผูป้ ่ วย 1 คน
การนําหลักการบริหาร มาประยุกต์ ในการตรวจผูป้ ว่ ย 1 คน ทําดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของการตรวจผูป้ ว่ ย 1 คน
1.1 งานทีจ่ ะทํา คือ การตรวจผูป้ ว่ ย 1 คน ทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ว่ ยนอก หมายเลข 2
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี ในช่วงเช้าของวันทําการ
1.2 เป้าหมายของงานตรวจผูป้ ว่ ย คือ ผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจอย่างมีคุณภาพ โดยมี
ตัวชีว้ ดั ผลการตรวจผูป้ ว่ ยแต่ละคน ดังนี้
1.2.1 ปริมาณผูป้ ว่ ยทีต่ รวจต่อ 1,000 วินาที ทีแ่ พทย์ขน้ึ ปฏิบตั งิ าน
1.2.2 ความครบถ้วนของการตรวจ ตาม WI ของโรงพยาบาลเสาไห้ฯ
1.2.3 ความครบถ้วนของการบันทึกผลการตรวจผูป้ ว่ ย ตามCPGของรพ.เสาไห้ฯ
1.2.4 เวลาทีใ่ ช้ในการตรวจผูป้ ว่ ย วัดเป็ นวินาที
1.2.5 แรงงานแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ทีใ่ ช้ในการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.6 ความพึงพอใจของแพทย์ ต่อการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.7 ความพึงพอใจของพยาบาล ต่อการให้บริการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.8 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ต่อการให้บริการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.9 ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ต่อการตรวจทีไ่ ด้รบั
1.2.10 ต้นทุน ของการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.11 ผลได้ ของการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.12 กําไร ของการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.13 ประสิทธิภาพ ของการตรวจผูป้ ว่ ย
1.2.14 ความคุม้ ค่า ของการตรวจผูป้ ว่ ย
1.3 จุดเริม่ ต้นของการตรวจผูป้ ว่ ย คือ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การเรียกชือ่ ทีห่ น้าห้องตรวจ
จนถึงจุดสิน้ สุด เมือ่ ผูป้ ว่ ยออกจากประตูหอ้ งตรวจ
1.4 กิจกรรมย่อยของการตรวจผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่การเริม่ ต้นจนถึงสิน้ สุด คือ
1.4.1 การต้อนรับผูป้ ว่ ยและญาติทพ่ี าผูป้ ว่ ยมาตรวจ
ให้เกิดความประทับใจ
ตัง้ แต่แรกพบ
1.4.2 การซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยทีต่ รวจ
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1.4.3 การตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย
1.4.4 การส่งตรวจเพิม่ เติมเพือ่ การวินิจฉัยโรคผูป้ ว่ ย
1.4.5 การสังการรั
่
กษาผูป้ ว่ ย
1.4.6 การให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ย และ การนัดหมายผูป้ ว่ ยมาตรวจครัง้ ต่อไป
1.4.7 การให้ผปู้ ว่ ยได้ซกั ถามข้อสงสัย จนเข้าใจแจ่มแจ้ง ก่อนเสร็จสิน้ บริการ
1.4.8 การให้บริการส่งผูป้ ว่ ย ออกจากห้องตรวจ อย่างประทับใจ
1.5 กําหนดทรัพยากร (Man, Money, Material, Method, Minute) ทีต่ อ้ งใช้ในการ
ทํากิจกรรมย่อยทัง้ หลาย ทุกกิจกรรม
1.5.1 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการต้อนรับผูป้ ว่ ยและญาติทพ่ี าผูป้ ว่ ยมาตรวจ ให้เกิด
ความประทับใจ ตัง้ แต่แรกพบ
1.5.2 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยทีต่ รวจ
1.5.3 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย
1.5.4 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการส่งตรวจเพิม่ เติมเพือ่ การวินิจฉัยโรคผูป้ ว่ ย
่
กษาผูป้ ว่ ย
1.5.5 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการสังการรั
1.5.6 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ย และ การนัดหมายผูป้ ว่ ยมา
ตรวจครัง้ ต่อไป
1.5.7 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการให้ผปู้ ว่ ยได้ซกั ถามข้อสงสัย จนเข้าใจแจ่มแจ้ง
ก่อนเสร็จสิน้ บริการ
1.5.8 ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการให้บริการส่งผูป้ ว่ ย ออกจากห้องตรวจ อย่าง
ประทับใจ เช่น ในการให้บริการส่งผูป้ ว่ ยจนขึน้ รถอย่างปลอดภัย
1.6 วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรค์ทอ่ี าจเกิดขึน้
พร้อมกําหนดแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไข ทีช่ ดั เจนถึงวิธปี ฏิบตั ิ ในสถานการณ์ต่างๆ
2. การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ย ใน 4 แผน คือ
2.1 แผนในการให้ได้มาซึง่ แผนงานอีก 3 แผน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ครบถ้วน
2.2 แผนจัดหาทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการตรวจผูป้ ว่ ย อย่างถูกต้อง ถูกใจ ครบถ้วน
และทันเวลา ทัง้ กาละ เทศะ บุคคล และ สถานที่
2.3 แผนปฏิบตั กิ ารในการตรวจผูป้ ว่ ย ซึง่ พัฒนาเป็ นข้อแนะนําในการตรวจผูป้ ว่ ย
(Work Instruction: WI) หรือ คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Work Manual) ตรวจผูป้ ว่ ย ของ
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ผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูต้ รวจผูป้ ว่ ย ผูช้ ว่ ยในการตรวจผูป้ ว่ ย และ ผูส้ นับสนุ นการตรวจผูป้ ว่ ย ทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจนถึงวิธปี ฏิบตั ิ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยไม่ยงุ่ ยาก
2.4 แผนปฏิบตั กิ าร ในการเตรียมการของการเริม่ ต้นดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ยในครัง้ นี้
ตัง้ แต่ ได้รบั คําสังให้
่ เริม่ ต้นดําเนินงาน หรือใกล้ถงึ กําหนดเริม่ ต้นตรวจผูป้ ว่ ย จนถึง การนํา
ผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานเตรียมการและดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ย มาจนกระทัง่ มีการเริม่ ต้น
ดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ยอย่างราบรืน่ และประทับใจ
3. การดําเนินงานตามแผน (Implementing) การดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ยทีว่ างไว้
3.1 การดําเนินงาน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในแผน
3.2 การปรับปรุงแก้ไขขณะดําเนินการ
3.3 การบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) เป็ นระยะๆขณะดําเนินการ และ เมือ่
เสร็จสิน้ การดําเนินงาน อย่างครบถ้วนทัง้ 5 ด้าน ตามเป้าหมายของการดําเนินงานตรวจ
ผูป้ ว่ ย ทีก่ าํ หนดไว้
5. การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ยแต่ละกิจกรรมย่อย ไปใช้ประโยชน์
(Utilizing) ในการปรับปรุงการดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ยในกิจกรรมย่อย ต่อๆมา อย่างรวดเร็ว
เหมาะสม ต่อเนื่อง ตลอดเวลา และ คุม้ ค่า
6. การติดตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and
Coordinating) ให้การดําเนินงานกิจกรรมย่อยทัง้ หลาย ในการดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ย ให้
สอดคล้องกัน อย่างราบรืน่ และ มีประสิทธิภาพสูง
7. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information System &
Communication System Setting) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานตรวจ
ผูป้ ว่ ยทัง้ หลาย สามารถเชือ่ มต่อถึงกัน อย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง ตลอดเวลา
8. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูก่ ารตรวจผูป้ ว่ ยเช่นนี้ ในครัง้ ต่อไป
และ การเชือ่ มต่อไปยังงานอื่นทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการดําเนินงานตรวจผูป้ ว่ ย และ ที่
เกีย่ วข้องโดยอ้อม

วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 วัน
ในการทํางาน 1 วันนัน้ ประกอบด้วยการทํางานหลายงาน จําแนกเป็ น การทํางานวัน
ละ 1 เวรหรือ 1 กะ และ การทํางานวันละมากกว่า 1 เวร/กะ เช่น ยามหรือหน่วยรักษาความ
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ปลอดภัย อาจทํางานวันละ 2 เวร คือ เวรกลางวันและเวรกลางคืน; พยาบาลในโรงพยาบาล
ทํางานวันละ 3 เวร คือ เวรเช้า เวรบ่าย และ เวรดึก เวรละ 8 ชัวโมง
่
เพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ย
ตลอด 24 ชัวโมงทุ
่
กวัน เป็ นต้น
การทํางาน 1 วัน สามารถนําหลักการบริหารมาประยุกต์ ได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทํางาน ในวันนัน้ ได้แก่
1.1 การระบุงานทีจ่ ะทํา ให้ชดั เจน ทัง้ งานในภาพรวมทัง้ วัน และ งานย่อยๆ
ทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งทําในวันนัน้ เช่น
1.1.1 งานการให้บริการประชาชนของสํานักงานเขตใน กทม. 1 วัน ประกอบด้วย
งานย่อยๆ ของ 11 หน่ วยงาน คือ ฝา่ ยปกครอง ฝา่ ยโยธา ฝา่ ยรายได้ ฝา่ ยการศึกษา ฝา่ ย
สาธารณสุข ฝา่ ยทะเบียน ฝา่ ยการคลัง ฝา่ ยเทศกิจ ฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและสวนสาธารณะ ฝา่ ย
รักษาความสะอาด และ ฝา่ ยพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.1.2 งานการให้บริการลูกค้าของบริษทั รับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน 1 วัน
ประกอบด้วยงานย่อยๆ 9 งาน อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์และต้อนรับ งานการตลาด งาน
ให้คาํ ปรึกษา งานออกแบบก่อสร้าง งานกฎหมายและสัญญา งานควบคุมการก่อสร้าง งาน
การเงินการบัญชี งานติดตามหนี้ งานสนับสนุนและสวัสดิการ
1.1.3 งานการดูแลผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วัน ประกอบด้วยงาน
ย่อยๆ 15 งาน คือ งานบริการตรวจผูป้ ว่ ย งานบริการรักษาผูป้ ว่ ย งานบริการช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย
งานบริการพยาบาลผูป้ ว่ ย งานบริการอาหารผูป้ ว่ ย งานบริการด้านจิตใจผูป้ ว่ ย งานติดตาม
การรักษาผูป้ ว่ ย งานบริการวินิจฉัยผลการรักษาผูป้ ว่ ย งานเฝ้าระวังและป้องกันความเสิย่ ง
ของผูป้ ว่ ย งานให้ความรูแ้ ละฝึกหัดการปฏิบตั ติ นแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ งานจําหน่ายผูป้ ว่ ย งาน
ธุรการหอผูป้ ว่ ย งานสนับสนุนทรัพยากรหอผูป้ ว่ ย งานพัฒนาคุณภาพบริการผูป้ ว่ ย และ
งานบริหารจัดการหอผูป้ ว่ ย
1.2 กําหนดเป้าหมายของการทํางานให้แน่นอนพร้อมตัวชีว้ ดั เป้าหมายทีช่ ดั เจน เช่น
1.2.1 งานการให้บริการประชาชนของสํานักงานเขตใน กทม. 1 วัน เป้าหมาย
ของการทํางาน คือ ให้ประชาชนผูม้ ารับบริการพึงพอใจในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 8 จาก
คะแนนเต็ม 10 โดยไม่มคี วามผิดพลาดทีเ่ สียหายรุนแรงต่อผูร้ บั บริการและหน่วยงาน ไม่ม ี
เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของเจ้าหน้าที่ โดยใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเครือ่ งมือวัด และ วิธกี ารวัด ทีน่ ่าเชือ่ ถือ
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1.2.2 งานการให้บริการลูกค้าของบริษทั รับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน 1 วัน
เป้าหมายของการทํางาน คือ ให้ลกู ค้าพึงพอใจในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 8 จากคะแนนเต็ม
10 โดยไม่มคี วามผิดพลาดทีเ่ สียหายรุนแรงต่อผูร้ บั บริการและหน่วยงาน ไม่มเี รือ่ งร้องเรียน
เกีย่ วกับพฤติกรรมของพนักงาน ทีไ่ ด้รบั การให้ความเป็ นธรรมแล้ว โดยใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเครือ่ งมือวัด และ วิธกี ารวัด ทีน่ ่าเชือ่ ถือ
1.2.3 งานการดูแลผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วัน เป้าหมายของการ
ทํางาน คือ ให้ผปู้ ว่ ยพึงพอใจในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 8 จากคะแนนเต็ม 10 โดยไม่ม ี
ความผิดพลาดทีเ่ สียหายรุนแรงต่อผูป้ ว่ ยและโรงพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่มเี รือ่ ง
ร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั การให้ความเป็ นธรรมแล้ว โดยใช้ขอ้ มูล
เชิงปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเครือ่ งมือวัด และ วิธกี ารวัด ทีน่ ่าเชือ่ ถือ โดยให้
ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
1.3 กําหนดช่วงเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานให้แน่ นอน
ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นจนถึง
จุดสิน้ สุด ทัง้ กิจกรรม สถานที่ และ เวลา อาทิเช่น
1.3.1 การให้บริการประชาชนของสํานักงานเขตใน กทม. 1วัน ตัง้ แต่ เวลา 08.15
น คือ ก่อนเริม่ เปิ ดให้บริการ 15 นาที จนถึง หลังปิดรับบริการเวลา 16.30 น แล้ว 15 นาที
1.3.2 การดูแลผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วัน ตัง้ แต่ การเตรียมความ
พร้อมก่อนเริม่ งานประจําวัน เวลา 06.45 น จนถึง เวลา 07.15 น ของวันรุง่ ขึน้ เมือ่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเวรดึก ส่งเวรให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเวรเช้าเรียบร้อยแล้ว
1.3.3 การเรียนหนังสือ 1 วัน ตัง้ แต่ การเตรียมตัวเมือ่ ตื่นนอนเวลา 05.00 น
จนถึง เข้านอนเวลา 23.00 น
1.3.4 การบริหารหน่วยงาน/องค์การ 1 วัน ตัง้ แต่เวลา 06.00 น จนถึง เวลา
06.00 น ของวันรุง่ ขึน้
ฯลฯ
1.4 กําหนดงานและกิจกรรมย่อยของการทํางานใน1วันนี้ ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงสิน้ สุด
1.5 กําหนดทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการทํางาน และ ในการทํากิจกรรมย่อยทัง้ หลาย
1.6 วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรค์ทอ่ี าจเกิดขึน้
พร้อมกําหนดแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไข ถ้าปญั หาอุปสรรค์นนั ้ เกิดขึน้
2. การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงาน ใน 1 วันนี้ ใน 4 กลุม่ แผนงาน และ
แผนปฏิบตั กิ ารรวม คือ
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2.1 กลุม่ แผนปฏิบตั กิ าร ในการให้ได้มาซึง่ แผนงานอีก 3 แผน
2.2 กลุม่ แผนปฏิบตั กิ าร ในการจัดหาทรัพยากร (คน เงิน ของ วิธกี าร) ทีต่ อ้ งใช้ใน
การทํางาน
2.2.1 แผนจัดหาทรัพยากร ทีต่ อ้ งใช้ในแต่ละงาน
2.2.2 แผนจัดหาทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ “รวม” ของทุกงาน ในวันนัน้
2.3 กลุม่ แผนปฏิบตั กิ าร ในการทํางานของแต่ละงาน
2.3.1 แผนปฏิบตั กิ าร ในการทําแต่ละกิจกรรมย่อย ของงานนี้
2.3.2 แผนปฏิบตั กิ าร “รวม” ของการทํางานนี้ ตัง้ แต่การเริม่ ต้นของวัน จนถึง
สิน้ สุดการทํางานของวันนี้
2.4 กลุม่ แผนเตรียมการ ในการเริม่ ต้นการดําเนินงาน
2.4.1 แผนเตรียมการ ในการเริม่ ต้น ของแต่ละงาน
2.4.2 แผนเตรียมการ ในการเริม่ ต้นการทํางานในวันนัน้
2.5 แผนปฏิบตั กิ าร “รวม” ของการทํางาน ทุกงานในวันนัน้ ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนสิน้ สุด
3. การดําเนินงานตามแผน (Implementing) ทีว่ างไว้
3.1 การดําเนินงาน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารรวม ของการทํางานทุกงาน
ในวันนัน้
3.2 การปรับปรุงแก้ไขขณะดําเนินการ และ ผลการแก้ไขนัน้ ๆ
3.3 การบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงาน
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) เป็ นระยะๆ ขณะดําเนินการ และ เมือ่
เสร็จสิน้ การดําเนินงานอย่างครบถ้วนตามตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทัง้ 5 ด้าน ตามเป้าหมาย
ของการทํางานทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทํางานทัง้ วัน ในวันนัน้
5. การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) อย่างรวดเร็ว เหมาะสม
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา และคุม้ ค่า ทัง้ ในแต่ละงาน ในภาพรวมของการทํางานทัง้ วัน ในวันนัน้
และ การเชือ่ มต่อกับการดําเนินงานของวันทีต่ ่อๆ มา อย่างกว้างขวาง และ คุม้ ค่า ยิง่ ๆขึน้
อย่างต่อเนื่อง
6. การติดตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and
Coordinating) ให้การดําเนินงานทัง้ หลาย สอดคล้องกัน อย่างราบรืน่ และ มีประสิทธิภาพสูง
ทัง้ ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทํางานทัง้ วัน
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7. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information System &
Communication System Setting) ทีช่ ดั เจน ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ทัง้ หลาย สามารถเชือ่ มต่อถึงกัน อย่างทัวถึ
่ ง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา
ทัง้ ในระหว่างบุคคล และ ระหว่างหน่วยงาน ทัง้ ภายในหน่วยงาน ภายในองค์การ และ
ภายนอกหน่วยงาน/องค์การ ทัง้ ในแต่ละงาน และ ในภาพรวมของการทํางาน ในวันนัน้
8. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูก่ ารทํางานนี้ ในวันต่อไป ทัง้ ในแต่ละ
งาน และในภาพรวมของแต่ละวัน และ การเชือ่ มต่อไปยังงานอื่น ทัง้ ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน อย่างราบรืน่ กลมกลืน ไร้รอยต่อ

วิธีการประยุกต์หลักการบริหารในการทํางาน 1 ปี
ในการทํางาน 1 ปีนนั ้ ประกอบด้วยการทํางานทีห่ ลากหลาย ทัง้ งานทีท่ าํ เป็ นประจําทุก
วัน งานทีท่ าํ เป็ นประจําในบางวัน งานทีท่ าํ เป็ นประจําทุกสัปดาห์ งานทีท่ าํ เป็ นประจําในบาง
สัปดาห์ งานทีท่ าํ เป็ นประจําทุกเดือน งานทีท่ าํ เป็ นประจําในบางเดือน งานทีท่ าํ เป็ นประจํา
ทุกปี และ งานทีท่ าํ เป็ นบางครัง้ หรือบางโอกาส รวมทัง้ งานอืน่ ๆทีท่ าํ ในกรณีเฉพาะหรือกรณี
พิเศษในปีนนั ้ และ งานทีท่ าํ ต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆด้วย จึงจําแนกเป็ น 8 กลุม่ ของการ
ทํางาน คือ
1. กลุม่ ของการทํางานแต่ละงานหลายครัง้ ใช้การทํางาน 1 ครัง้ เป็ นพืน้ ฐานของ “แต่
ละงาน” โดยจัดให้มใี นทุกงานทีท่ าํ ใน 1 ปีนนั ้
2. กลุม่ ของการทํางานโครงการหนึ่งโครงการใด 1 โครงการ เป็ นชุดของงานในแต่ละ
โครงการ โดยจัดให้มใี นทุกโครงการทีท่ าํ จําแนกเป็ น 3 กลุ่มของโครงการ คือ
2.1 โครงการปกติทท่ี าํ อยูเ่ ป็ นประจําในแต่ละปี
2.2 โครงการเฉพาะกรณี
2.3 โครงการเร่งด่วน
3. กลุม่ ของการทํางาน เป็ นเวร/กะ ใช้การทํางาน 1 เวร/กะ เป็ นพืน้ ฐานของแต่ละเวร/
กะ โดยใช้เวลาเป็ นแกนหลัก ในแต่ละวัน
4. กลุม่ ของการทํางาน 1 วัน เป็ นพืน้ ฐานของแต่ละวัน
5. กลุม่ ของการทํางาน 1 สัปดาห์ เป็ นพืน้ ฐานของแต่ละสัปดาห์
6. กลุม่ ของการทํางาน 1 เดือน เป็ นพืน้ ฐานของแต่ละเดือน
7. กลุม่ ของการทํางาน 1 ไตรมาศ เป็ นพืน้ ฐานของแต่ละ 3 เดือน
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8. กลุม่ ของการทํางาน 1 ปี เป็ นผลรวมของการทํางานทัง้ 365 หรือ 366 วัน ของปี นนั ้
ดังนัน้ ในการประยุกต์หลักการบริหาร ในการทํางาน 1 ปี จะเป็ นผลรวมของการ
ประยุกต์หลักการบริหาร ในการทํางานแต่ละครัง้ ของแต่ละงาน; ในแต่ละวัน; ในแต่ละ
สัปดาห์; ในแต่ละเดือน; และ ในแต่ละไตรมาศ โดยดําเนินการตามแนวทางการประยุกต์และ
ตัวอย่างทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ในการนี้ ขอเพิม่ เติมวิธกี าร ในการประยุกต์หลักการบริหารในทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) ของงานและสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทํางาน ของทัง้ ปี ในปีนนั ้
1.1 ระบุงานทีจ่ ะทํา ให้ชดั เจน เช่น การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ
ใน 1 ปี ; การให้บริการลูกค้าของหน่วยงาน/บริษทั ภาคเอกชนหรือ NGO 1 ปี ; การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ปี ; การบริหารหน่วยงาน/บริษทั /องค์การ 1 ปี ; การ
ทํางานส่วนตัวทีเ่ ป็ นเจ้าของกิจการเอง 1 ปี; การเรียนหนังสือ 1 ปี; การสอนนักเรียน/
นักศึกษา 1 ปี ฯลฯ เป็ นต้น
1.2 กําหนดเป้าหมายของการทํางานทัง้ ปี ให้แน่นอน พร้อมตัวชีว้ ดั เป้าหมายทัง้ ปี
นัน้ ทีช่ ดั เจน
1.3 กําหนดช่วงเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานทัง้ ปี ให้แน่นอน
ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้น
จนถึง จุดสิน้ สุด ทัง้ กิจกรรม สถานที่ และ เวลา เช่น
1.3.1 การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ 1 ปี ตัง้ แต่ เริม่ เปิด
ให้บริการเวลา 08.30 น ของวันที่ 1 ตุลาคม ปีน้ี จนถึง เวลา 08.30 น วันที่ 1 ตุลาคม ของปี
ต่อไป
1.3.2 การดูแลผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ปี ตัง้ แต่เวลา 07.00 น ของ
วันที่ 1 ตุลาคม ปีน้ี จนถึง เวลา 07.00 น วันที่ 1 ตุลาคม ของปี ต่อไป
1.3.3 การเรียนหนังสือ 1 ปี ตัง้ แต่เวลา 05.00 น ของวันที่ 1 พฤษภาคม ปีน้ี
จนถึง เวลา 05.00 น ของวันที่ 1 พฤษภาคม ของปี ต่อไป
1.3.4 การบริหารหน่วยงาน/องค์การ 1 ปี ตัง้ แต่ เวลา 08.30 น ของวันที่ 1
มีนาคม ปีน้ี จนถึง เวลา 08.30 น วันที่ 1 มีนาคม ของปีต่อไป ฯลฯ
1.4 วิเคราะห์การดําเนินงานและผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา อย่างน้อย 3 ปี ทัง้ ด้าน
Inputs, Processes, Outputs, และ Feedback ของงาน และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน
ทัง้ หลาย ทีไ่ ด้ทาํ มา โดยเน้นใน 1 ปีทเ่ี พิง่ ผ่านมา อย่างละเอียด
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1.5 วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ด้านสภาวการณ์ ของงานและสิง่ ที่
เกีย่ วข้องกับการทํางานนี้ ในอนาคต โดยเน้นมากในช่วงเวลาทีจ่ ะดําเนินการต่อไปใน 1 ปี น้ี
1.6 วิเคราะห์และกําหนดงานและกิจกรรมย่อยของการทํางาน ใน 365/366 วันของ
ปี น้ี ตัง้ แต่วนั -เวลาทีเ่ ริม่ ต้น จนถึง วัน-เวลาทีส่ น้ิ สุด
1.7 วิเคราะห์และกําหนดทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการทํางานทัง้ ปี และกิจกรรมย่อย
ทัง้ หลาย ทัง้ ลักษณะ จํานวน กําหนดเวลาทีต่ อ้ งการ สถานทีท่ จ่ี ะใช้ ทีแ่ น่นอนและชัดเจน
1.8 วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ในแต่ละงาน ในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์
ในแต่ละเดือน และ ในแต่ละไตรมาศ พร้อมกําหนดแนวทางการป้องกัน และ การแก้ไข ที่
เหมาะสม รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ กรณีตวั อย่าง ทัง้
ทางตรง ทางอ้อม ด้วยความคิดสร้างสรรค์
2. การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงาน ใน 1 ปีน้ี ใน 5 กลุม่ แผนงาน คือ
2.1 กลุม่ แผนปฏิบตั กิ ารในการจัดหาทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการทํางาน ตลอดทัง้ ปี
โดยนําข้อมูลจากแผนจัดหาทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในแต่ละงาน ของแต่ละช่วงเวลา มาสรุปเป็ น
แผนปฏิบตั กิ ารรวม ทีเ่ หมาะสมกับสภาวการณ์ในบริบทของพืน้ ทีด่ าํ เนินการใน 1 ปี น้ี ที่
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความจําเป็ น ทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
2.2 กลุม่ แผนปฏิบตั กิ ารในการทํางานแต่ละช่วงเวลา คือ แผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละวัน
ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และในแต่ละไตรมาศ โดยนําแผนปฏิบตั กิ ารสุดท้ายของแต่ละ
ช่วงเวลา มาเป็ นต้นร่างของแต่ละแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละช่วงเวลาของปี ต่อไป แล้วสรุปเป็ น
แผนปฏิบตั กิ ารรวมตลอดทัง้ ปี ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีด่ าํ เนินการ เน้นให้สามารถปรับเปลีย่ นได้
ตามความจําเป็ น ทีไ่ ม่ยงุ่ ยากเช่นเดียวกัน
2.3 กลุม่ แผนเตรียมการในการเริม่ ต้นการดําเนินงานของปีน้ี เน้นในวันแรกและวันที่
สอง ในสัปดาห์แรก และ ในสัปดาห์ทส่ี อง ด้วยแนวคิดของ Good Start is half Done
2.4 กลุม่ แผนเตรียมการ ในการประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาศ เพือ่ นํา
ผลทีไ่ ด้ ไปปรับปรุงการดําเนินงานในไตรมาศต่อไป
2.5 กลุม่ แผนเตรียมการในการประเมินผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของการ
ทํางานทัง้ ปี เพือ่ นําผลทีไ่ ด้ ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
3. การดําเนินงาน (Implementing) ตามแผนทีว่ างไว้ อย่างครบถ้วน และ มีประสิทธิผล
สูงสุด ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน ทีก่ าํ หนดไว้ โดยบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตาม
แนวทาง “บันทึกสร้างสรรค์” ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในหน้า 94 ดังนี้
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3.1 ข้อมูลการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงาน ตามทีไ่ ด้ทาํ ไป และ ทีไ่ ด้รบั ตาม
ความเป็ นจริง อย่างครบถ้วน
3.2 ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขขณะดําเนินการ และ ผลการแก้ไขนัน้ ๆ
3.3 ข้อมูลทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลเชิง
บวกทีส่ ง่ เสริมหรือก่อให้เกิดผลดีต่อการดําเนินงาน และ ข้อมูลเชิงลบทีข่ ดั ขวางหรือ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดําเนินงาน ตามแบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ทงั ้ ปี ดังต่อไปนี้
บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี งป..................
วันที่ / เรื่อง / เหตุการณ์

ผลต่อการดําเนิ นงาน





การดําเนิ นการ / ผลการดําเนิ นการ ข้อสังเกต / ข้อคิ ด




ให้บนั ทึกเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องไว้ทนั ทีทเ่ี กิดขึน้ ในช่องแรก  ช่องที่  และ ช่องที่
 ตามสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริง หลังจากนัน้ ให้หาเวลานําขึน้ มาพิจารณา ทบทวน เพิม่ เติมใน
รายละเอียด โดยบันทึกลงช่องที่ 
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) เป็ นระยะๆขณะดําเนินการ และ เมือ่
เสร็จสิน้ การดําเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลา อย่างครบถ้วนตามตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทัง้ 5
ด้าน (ปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์) ตามเป้าหมายของการทํางานทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ ในแต่ละวัน
แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทํางานทัง้ ปี
5. การนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) อย่างรวดเร็ว เหมาะสม
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา และคุม้ ค่า ทัง้ ในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ ในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ ในแต่ละ
เดือน ในแต่ละไตรมาศ และ ในภาพรวมของการทํางานทัง้ ปี และ เชือ่ มต่อกับการดําเนินงาน
ของปีทผ่ี า่ นๆมาและปีทจ่ี ะดําเนินงานต่อไป
6. การติดตาม การควบคุม และ การประสาน งาน (Monitoring Controlling and
Coordinating) ให้การดําเนินงานทัง้ หลาย สอดคล้องกัน อย่างราบรืน่ และ มีประสิทธิภาพสูง
ทัง้ ในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ ในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ ในแต่ละเดือน ในแต่ละไตรมาศ และ ใน
ภาพรวมของการทํางานทัง้ ปี อย่างไร้รอยต่อ
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7. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และ ระบบการติดต่อสือ่ สาร (Information System &
Communication System Setting) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทัง้ หลาย
สามารถเชือ่ มโยงและเชือ่ มต่อถึงกัน อย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลา ทัง้
ในแต่ละงาน แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และ แต่ละเดือน ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
8. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing) สูก่ ารดําเนินงานในครัง้ ต่อไป ทัง้ ในแต่
ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละไตรมาศ และ เชือ่ มต่อไปยังการดําเนินงานของปี
ต่อไป รวมทัง้ การเชือ่ มต่อไปยังงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในงาน ภายในหน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน อย่างราบรืน่ กลมกลืน ไร้รอยต่อ สูค่ วามคุม้ ค่าของการดําเนินงาน
ยิง่ ๆขึน้ อย่างยังยื
่ น

คําถามท้ายบทที่ 3
1. อธิบายการประยุกต์ในการทํางาน (Working) พร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์
ของท่าน โดยวิเคราะห์และให้ขอ้ เสนอแนะ ในการพัฒนาการประยุกต์ในการทํางานนัน้ ให้ดี
และ มีประสิทธิภาพ ยิง่ ๆ ขึน้
2. อธิบายการนําหลักการบริหาร มาประยุกต์ ในการตรวจผูป้ ว่ ย 1 คน หรือ การ
ทํางานทีท่ า่ นถนัดและทําอยูเ่ ป็ นประจํา มาให้ครบถ้วน และชัดเจน
3. อธิบายการประยุกต์หลักการบริหาร ในการทํางาน 1 ปี ซึง่ เป็ นผลรวมของการ
ประยุกต์หลักการบริหาร ในการทํางานแต่ละครัง้ ของแต่ละงาน; ในแต่ละวัน; ในแต่ละ
สัปดาห์; ในแต่ละเดือน; และ ในแต่ละไตรมาศ มาให้ครบถ้วน และ ชัดเจนเป็ นรูปธรรม

บทสรุปเรื่องการบริหาร
เมือ่ ท่านได้เรียนรู้ มาจนถึงตอนนี้ ท่านได้รปู้ ระเด็นหลักของสิง่ ทีเ่ รียกว่า “การบริหาร”
(Managing) อย่างละเอียดและครบถ้วน ตามสมควรแล้ว หากท่านได้มโี อกาสใคร่ควร ทํา
ความเข้าใจ และ ได้นําไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ส่วนตัว การ
ทํางานประจํา การทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา และการทํางานอดิเรก ทัง้ หลาย
ท่านก็จะเกิดความรูค้ วามเข้าใจ และเกิดทักษะทีช่ ดั เจนและลึกซึง้ ยิง่ ได้นําไปปฏิบตั มิ ากก็จะ
ยิง่ เกิดความรูค้ วามเข้าใจและทักษะมาก ประกอบกับเมือ่ ท่านได้นําความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีไ่ ด้จากการลงมือทํานัน้ มารวบรวม สรุป วิเคราะห์ แล้วนําไปประยุกต์/ใช้ หรือ ทําการ
สังเคราะห์ต่อไปอย่างกว้างขวาง ก็จะยิง่ ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และ ความคิดสร้างสรรค์ ใน
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การนําไปใช้ประโยชน์ ทัง้ ต่อตัวท่านเอง ต่อครอบครัวของท่าน ต่องานของท่าน ต่อ
หน่วยงานของท่าน ต่อองค์การของท่าน ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และ ต่อประชากรทัง้ โลก
ได้อย่างอเนกอนันต์
หลักการบริหาร (Principle of Managing) ซึง่ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก คือ การ
วิเคราะห์สภาวการณ์ (Situation Analysis) การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงาน
ตามแผน (Implementing) การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) การนําสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Utilizing) การติดตาม การควบคุม และ การประสานงาน
(Monitoring Controlling and Coordinating) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการ
ติดต่อสือ่ สาร (Information System & Communication System Setting) และ การ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuity) นี้ มิใช่สงิ่ ใหม่ แต่เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูค่ กู่ บั สิง่ มีชวี ติ ทัง้ มวลใน
จักรวาลมาตัง้ แต่เริม่ ต้น เป็ นกระบวนการดําเนินงาน (Working Processes) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ทีช่ ว่ ยให้เกิดความอยูร่ อด และ การพัฒนา อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ของทุกสรรพสิง่ ผูเ้ ขียน
เป็ นเพียงบุคคลผูห้ นึ่งทีไ่ ด้มโี อกาสรับรู้ ศึกษา เรียนรู้ แล้วนํามาถ่ายทอด ถอดบทเรียน
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้เป็ นสมบัตขิ องโลก เพือ่ ให้ทา่ นทัง้ หลายได้นําไปศึกษา
ค้นคว้าให้ลกึ ซึง้ ชัดเจนและกว้างขวางยิง่ ๆขึน้
การบริหาร เป็ นสิง่ จําเป็ นในทุกงาน ในทุกหน่วยงาน และในทุกๆองค์การ ทีต่ อ้ งการ
ผลการดําเนินงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ ๆขึน้ งานทุกชนิด ทุกงาน และ กิจกรรม
ทุกกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมใดๆก็ตาม เมือ่ ได้นําเอาหลักการ
บริหาร (Principle of Managing) นี้ มาใช้อย่างครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมและครบวงจรแล้ว
จะช่วยให้งานและกิจกรรมทัง้ หลายเหล่านัน้ “สําเร็จ” อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเท่าทีจ่ ะสามารถเป็ นไปได้ในขณะนัน้ และ สูงกว่าทีเ่ คยทําไว้ในอดีต ได้อย่างแน่นอน
การบริหารทีพ่ วกเราเรียนรูก้ นั อยูใ่ นปจั จุบนั นัน้
ได้มวี วิ ฒ
ั นาการมาอย่างยาวนาน
และจะยังคงมีววิ ฒ
ั นาการต่อไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายในอนาคต ผูเ้ ขียนมีความมุง่ หวัง
อย่างแรงกล้าทีอ่ ยากจะให้ “การบริหาร” นําไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ของมนุ ษย์และ
สรรพสัตว์ทงั ้ หลาย ในการนี้ ต้องการ “คุณธรรม” ของผูบ้ ริหาร ซึง่ ในโลกแห่งการแข่งขัน
ของ Globalization ทีผ่ า่ นๆมา องค์ความรูด้ า้ นการบริหารของชาติตะวันตกทีม่ สี อนกันอย่าง
กว้างขวางทัวโลกอยู
่
ใ่ นขณะนี้ ในหลักสูตร M.B.A. (Master of Business Administration)
นัน้ มุง่ การแข่งขันเพือ่ การอยูร่ อดของตนโดยไม่คอ่ ยจะคํานึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ผูอ้ ่นื โดยเฉพาะอย่างยิง่ “คูแ่ ข่งขัน” ซึง่ ทําให้การบริหารตามแนวคิดและแนวทางของชาติ
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ตะวันตก
ทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อๆทุกๆกิจการและต่อทุกๆองค์การของโลกปจั จุบนั นัน้
มุง่ เน้นการเอารัดเอาเปรียบกัน มุง่ ทําลายล้างกัน แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คาํ นึงถึง
คุณธรรมและความสันติสขุ จึงขอเชิญชวนให้พวกเรามาพิจารณา “การบริหาร” ของตํารา
เล่มนี้ ทีม่ ฐี านคิดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ทีเ่ น้น “ความจริง” ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารพัฒนา
และการแก้ปญั หาอย่างสันติสขุ ทีม่ นคงและยั
ั่
งยื
่ น ของมวลหมูม่ นุ ษย์ชาติและสรรพสัตว์ทงั ้
ปวง ซึง่ บุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างของ “นักบริหาร” ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับหมูพ่ ทุ ธศาสนิกชนของโลกนี้
คือ “องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” นันเอง
่
หลักการบริหาร (Principle of Managing) 8 กิจกรรมหลักนี้ สามารถนํามาใช้ได้ใน
ทุกๆกรณีของการทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานเพียง 1 ครัง้ ซึง่ อาจจะใช้เวลาเพียงไม่ก่ี
วินาที หรือการทํางาน 1 วัน หรือการทํางาน 1 เดือน หรือการทํางาน 1 ปี หรือการทํางาน 1
โครงการ หรือการบริหารงานทัง้ หน่วยงานหรือองค์การ ไปจนถึงการบริหารงานทัง้ ประเทศ
ในบทบาทของผูบ้ ริหารสูงสุด ดังนัน้ การบริหาร จึงเป็ นกิจกรรมของ “ทุกคน” ทีจ่ ะต้อง
นํามาใช้เพือ่ ก่อให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ตามทรัพยากรและเวลา
ทีม่ อี ยูแ่ ละทีไ่ ด้ใช้ไป จึงสามารถยืนยันได้วา่ Principle of Managing ทีไ่ ด้นํามาเสนอให้พวก
เราพิจารณานี้ เป็ นหลักวิชา (Principle) จริง เพราะ สัน้ กะทัดรัด ชัดเจน และ สามารถ
นํามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง และ ได้ผลดียงิ่ ในทุกๆกิจกรรม โดยขอแนะนํา “กฎการใช้ (Law
of Using)” ทีส่ าํ คัญเป็ นสิง่ แรกก่อนการดําเนินการบริหาร คือ ต้องกําหนด “งาน ช่วงเวลา
และ เป้ าหมาย” ของการบริหารในครัง้ นัน้ ให้ชดั เจนและแน่นอน ด้วย 5Ws 1H เสียก่อน
พวกเราทุกคน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นผูบ้ ริหารทีด่ ไี ด้ โดยใช้แนวคิดแนวทาง
และ วิธกี าร ทีไ่ ด้นําเสนอไว้ในตําราเล่มนี้เป็ นวิถที างหลัก โดยท่านสามารถใช้หลักการ
แนวคิด แนวทาง และ วิธกี าร อืน่ ๆ มาใช้รว่ มด้วยได้เสมอ ทีส่ าํ คัญ คือ “ท่านต้องนําไป
ปฏิบตั ”ิ ด้วยความมุง่ มันและอดทน
่
ต้องหมันฝึ
่ กฝนตนเองอยูเ่ สมอ ให้มที กั ษะ มีความ
เชีย่ วชาญ และ มีประสบการณ์ สูง สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกใจผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทุกคน ในทุกๆ สถานการณ์ ก่อให้เกิดผลดีต่อทุกๆฝา่ ย โดยใช้งานและผูร้ บั บริการ
เป็ นศูนย์กลาง อย่างเป็ นระบบ ครบวงจร และ ต่อเนื่อง ตลอดไป ด้วยการทํางานประจําให้
เป็ นงานวิจยั
โดยใช้แนวทางและวิธกี ารของการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น (R&D for CSWI) ซึง่ เป็ นรากฐานทีแ่ ท้จริงของการบริหาร การพัฒนา และ การ
แก้ปญั หา ของทุกสรรพสิง่
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บทที่
4
การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
(CONTINUOUS AND SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT)

ปรัชญาการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
ความหมายของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
องค์ประกอบของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
อิทธิพลของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
ความสําคัญของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
วิวฒ
ั นาการของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
วิธีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
คําถามท้ายบทที่ 4
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บทที่ 4
การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
(CONTINUOUS AND SUSTAINABLE WORKING IMPROVEMENT)
ปรัชญาการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
คือ การที่ “งานหนึ่งงานใด” เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 5 ปี โดย
มีหลักฐานยีนยันทีเ่ ชือ่ ถือได้แน่นอน และ ปจั จุบนั ยังดําเนินการอยู่ ด้วยการพึง่ พิงตนเองได้

ความหมายของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
จากปรัชญาการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น สามารถจําแนก Key words ได้ 7
คํา คือ งาน การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น ปจั จุบนั ยังดําเนินการอยู่ หลักฐานยีนยันที่
เชือ่ ถือได้แน่นอน และ พึง่ พิงตนเองได้ ซึง่ แต่ละคํา มีความหมาย ดังนี้
1. งาน (Task) หมายถึง สิง่ ทีอ่ งค์การต้องกระทํา ตามภาระกิจ/หน้าที่ ขององค์การ
2. การพัฒนา (Developement / Improvement) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่าเดิม
3. อย่างต่อเนื่อง (Continuous) หมายถึง ทุกปี โดยไม่เว้นว่าง
4. ยังยื
่ น (Sustainable) หมายถึง มีการดําเนินงานมานานกว่า5ปี โดยเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และ ปจั จุบนั ยังคงเป็ น “งาน”ขององค์การ
5. ปจั จุบนั ยังดําเนินการอยู่ (Active) หมายถึง ยังเป็ น “งาน” ขององค์การทีย่ งั ต้อง
กระทําอยู่ ตามภาระกิจ/หน้าที่
6. หลักฐานยีนยันทีเ่ ชือ่ ถือได้แน่นอน (Evidence based) หมายถึง สิง่ ทีส่ ามารถยืนยัน
ความเป็ นจริงของสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องแต่ละอย่าง ทีว่ งการวิชาการในเรือ่ งนัน้ ให้ความเชือ่ ถือ อาทิ
เช่น ข้อมูล ผลงาน เอกสารทีเ่ ป็ นทางการ ฯลฯ
7. พึง่ พิงตนเองได้ (Self reliance) หมายถึง สามารถดําเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องได้ ด้วย “ทีมผูป้ ฏิบตั งิ าน” เอง แม้จะไม่มกี ารช่วยเหลือสนับสนุ นใดๆจากภายนอก
งาน/องค์การ
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การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (Continuous and Sustainable Working
Improvement: CSWI) จึงเป็ นปรัชญาในการทํางาน ทีม่ นุ ษย์ทุกคน สามารถทําได้ อย่างมี
ความสุข มีความภาคภูมใิ จ และ มีศกั ดิศรี
์ สมกับทีเ่ กิดมาเป็ นมนุ ษย์ ทีเ่ ป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่
ประเสริฐกว่าสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (CSWI) เป็ นการดําเนินงาน ทีม่ ลี กั ษณะของ
วิชาปรัชญา ทีส่ มบูรณ์ ทัง้ อภิปรัชญา (Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) คุณวิทยา
(Axiology) จริยศาสตร์ (Ethics) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และ ตรรกวิทยา (Logics)
รวมทัง้ เป็ นหลักในการดําเนินชีวติ (Core Value) ทีม่ นุ ษย์ทุกคนทุกกลุม่ สามารถยึดถือว่า
เป็ นความจริงแท้ในการดําเนินชีวติ ของตน ในการนี้ ถ้าสามารถทําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ
จากการทํา “งานประจํา (Routine Works)” คือ งานทีแ่ ต่ละคนทําอยูเ่ ป็ นประจําในแต่ละวัน
ให้เป็ นผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นเอกสาร (Academic Papers) ทีม่ กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ในวงการวิชาการ ของงานนัน้ และ การตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ ก็
จะยิง่ มีคุณค่ามหาศาลสําหรับมนุษย์ชาติทงั ้ มวล สิง่ นี้ คือ Routine to Research หรือ R2R
จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหน้า 62-63 แล้วว่า สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ Routine to Research หรือ R2R ทีก่ ่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจําสูง่ านวิจยั ”
มาเป็ น “การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่ านวิจยั ” ซึง่ ทําให้ R2R เป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และ มี
ศักดิ ์ศรี เพิม่ ขึน้ อย่างน่าภาคภูมใิ จ
ดังนัน้ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ จึงเน้นทีก่ ารพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสูง่ านวิจยั เป็ นการนํา Research Methodology มาใช้ในการทําให้ “งาน” ตาม
ภารกิจหลัก ของบุคคล/หน่วยงาน/องค์การ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสูค่ วามมันคงอย่
่
าง
ยังยื
่ นขององค์การ มุง่ สูค่ วามมันคงอย่
่
างยังยื
่ นของชาติเป็ น “เป้าหมายสูงสุด” ร่วมกัน

องค์ประกอบของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
ประกอบด้วย
1. ตัวงาน (The Task) ทีต่ อ้ งการพัฒนา
2. ผูป้ ฏิบตั งิ าน (The Actors) ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคน ทีมงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Resources) ได้แก่ Man, Money, Materials, และ
Technologies
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4. วิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน (Methods)
5. เวลา (Time) ทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน ทัง้ จํานวนและช่วงเวลา ทัง้ ในการดําเนินงานแต่
ละครัง้ และ ในการดําเนินงานแต่ละช่วงเวลา (วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาศ ปี )
6. สิง่ แวดล้อม (Environments) ณ ขณะทีป่ ฏิบตั งิ านแต่ละครัง้ และ แต่ละช่วงเวลา ทัง้
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวะ และ สิง่ แวดล้อมทางสังคม
7. การวัดผลการดําเนินงาน (Measurement) ซึง่ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั (Indicators)
เครือ่ งมือวัด (Instruments) ผูว้ ดั (Measurementors) วิธกี ารในการวัด (Methods) การแปล
ผลการวัด (Interpretation) การควบคุมคุณภาพการวัด (Quality Control of Measurement)
ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data) และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data)
8. วิธกี ารในการดําเนินงาน (Methodologies) และการบริหาร/จัดการ (Managing) ให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
มีปจั จัย 4 ด้าน คือ
1. ปจั จัยด้านองค์ประกอบทัง้ 8 ของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ทัง้ ปจั จัย
เชิงบวก และ ปจั จัยเชิงลบ
2. ปจั จัยด้านกระบวนการดําเนินงาน (Implementation Processes) ทัง้ Inputs,
Processes, Outputs และ Feedbacks ของการดําเนินงาน ในแต่ละครัง้ และ ในแต่ละ
ช่วงเวลา ทัง้ ทีเ่ ป็ นปจั จัยเชิงบวก และ ปจั จัยเชิงลบ
3. ปจั จัยด้านกระบวนการดําเนินงาน ให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
(Continuous and Sustainable Working Improvement Processes) โดยเน้นในแต่ละครัง้ ที่
ทํา ในแต่ละเวร/วัน และ ในแต่ละปี ทัง้ ทีเ่ ป็ นปจั จัยเชิงบวก และ ปจั จัยเชิงลบ ที่ Up to date
4. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงาน (Working) ทีส่ าํ คัญ คือ การบริหาร ทีม่ ปี จั จัยทีม่ ผี ล
ทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ เชิงบวก และ เชิงลบ ทัง้ 12 กลุม่ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ได้แก่
4.1 กลุม่ ปจั จัยด้านองค์ประกอบของการบริหาร ทัง้ 6 ส่วน
4.2 กลุม่ ปจั จัยภายนอกองค์การทีร่ บั ผิดชอบและดําเนินการบริหาร
(External
Factors) ตาม PESTLEI model
((Internal
4.3 กลุม่ ปจั จัยภายในองค์การทีร่ บั ผิดชอบและดําเนินการบริหาร
Factors) ตาม 7S of McKensy model
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4.4 กลุม่ ปจั จัยด้านผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานผูด้ าํ เนินการบริหาร
4.5 กลุม่ ปจั จัยด้านทีมงานของผูด้ าํ เนินการบริหาร
4.6 กลุม่ ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม ในขณะทีด่ าํ เนินการบริหาร
4.7 กลุม่ ปจั จัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชือ่
4.8 กลุม่ ปจั จัยด้านองค์การผูด้ าํ เนินการบริหาร
4.9 กลุม่ ปจั จัยด้านพืน้ ที่ ทีด่ าํ เนินการบริหาร
4.10 กลุม่ ปจั จัยด้านพฤติกรรมของผูเ้ กีย่ วข้องในขณะดําเนินการบริหาร
4.11 กลุม่ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุ นการดําเนินงานบริหาร
4.12 กลุม่ ปจั จัยทีข่ ดั ขวางและต่อต้านการดําเนินงานบริหาร ทัง้ ทางตรง
ทางอ้อม ทัง้ ทีเ่ จตนาและไม่ได้เจตนา
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และ

อิทธิพลของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น มีอทิ ธิพล (Effect) ต่อสิง่ ต่างๆ ดังนี้
1. อิทธิพลต่อผูร้ บั บริการ ในด้านคุณภาพและผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
2. อิทธิพลต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ในด้านคุณภาพของงานทีท่ าํ ชือ่ เสียง ความสุขใจ ความ
ภาคภูมใิ จ และผลประโยชน์ทจี ะได้รบั ตามมา ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน
3. อิทธิพลต่องาน ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความคุม้ ค่า ของการดําเนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
4. อิทธิพลต่อหน่วยงาน ในด้านชือ่ เสียง คุณภาพของงานและหน่วยงาน ความนิยม ซึง่
จะนําไปสูค่ วามรักและความภาคภูมใิ จในหน่วยงาน ทีจ่ ะนําไปสูค่ วามรักและความผูกพันธ์ต่อ
องค์การ (Organization Royalty)
5. อิทธิพลต่อองค์การผูป้ ฏิบตั งิ าน และ องค์การทีเ่ กีย่ วข้อง ในด้านภาพลักษณ์
ชือ่ เสียง ความนิยม/ความเชือ่ ถือ/ความไว้วางใจ ของประชาชนและสังคม และ ความมันคง
่
6. อิทธิพลต่อชุมชน ในด้านชือ่ เสียง ความภาคภูมใิ จ และ ความเจริญก้าวหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นนัน้ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง
โดยตรงหรืออย่างใกล้ชดิ กับชุมชน
7. อิทธิพลต่อประเทศชาติ ในด้านชือ่ เสียง ความภาคภูมใิ จ และ ความเจริญก้าวหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้างานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นนัน้ มีความสัมพันธ์
เกีย่ วข้องโดยตรงหรืออย่างใกล้ชดิ กับการพัฒนาประเทศ หรือ การพัฒนาวิชาการในเวทีโลก
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8. อิทธิพลต่อโลก ในด้านผลประโยชน์ทม่ี นุษยชาติจะได้รบั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและทีไ่ ม่ใช่
ตัวเงิน นําไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้างานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ นนัน้ เป็ นงานทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องหรือก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
มนุษยชาติอย่างกว้างขวางและหลากหลาย

ความสําคัญของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (CSWI) มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของทุก
งาน ให้มปี ระสิทธิภาพสูงยิง่ ๆขึน้ จึงมีความสําคัญต่อวิถกี ารดําเนินชีวติ ของมนุษย์ทุกคน
ตลอดเวลาทีย่ งั สามารถทํางานได้ สรุปได้คล้ายคลึงกับความสําคัญของการบริหาร ดังนี้
1. CSWI เป็ นสิง่ จําเป็ นของทุกงาน และ ทุกกิจกรรม ในทุกองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นงาน
ส่วนตัว งานส่วนรวม ทัง้ ในภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาค NGO หรือ รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น
งานของตัวเอง งานในบ้าน งานการเรียนหนังสือทุกเรือ่ งของนักเรียน/นักศึกษา ทุกชัน้ ทุก
ระดับ งานบริษทั งานบริหารหน่วยงาน/องค์การ งานบริหารกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจน
งานบริหารประเทศชาติ หรือแม้แต่งานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ
2. CSWI ช่วยให้วตั ถุประสงค์ และ เป้าหมาย (Goal) ของงาน หน่วยงานและองค์การ
สามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ สูงยิง่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่อง
3. CSWI ช่วยให้เกิดการประสาน ระหว่าง ความต้องการ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย
ของบุคคล งาน หน่วยงาน และ องค์การ ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างกลมกลืน
4. CSWI ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงาน หน่วยงาน และ องค์การ
5. CSWI มีความสําคัญต่อวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการประยุกต์วชิ าการสูก่ าร
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ อย่างหลากหลาย ชัดเจน และ กว้างขวาง
6. CSWI มีความสําคัญต่อมนุษย์ทุกคน ให้มคี ุณค่า มีความเจริญก้าวหน้า ทัง้ ในงาน
ส่วนตัว งานส่วนรวม และ หน้าทีก่ ารงาน นํามาสูก่ ารดํารงชีวติ ทีม่ นคง
ั ่ และมีคุณค่า
7. CSWI มีความสําคัญมนุษย์ทุกคน ในการตอบสนองความต้องการ ตัง้ แต่ความ
ต้องการพืน้ ฐาน ตามทฤษฎี Hierarchy of Needs ของมาสโลว์
8. CSWI มีความสําคัญและเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับประเทศชาติ ช่วยในการเพิม่ ทุน
มนุ ษย์ (Human Capital) คือ ความสามารถของ “คน” ทีเ่ ป็ นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ของ
ประเทศชาติ ให้สามารถแข่งขันกับ ประเทศอื่นๆในเวทีโลกได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี และ มีโอกาส
มากทีจ่ ะได้รบั ชัยชนะ
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วิวฒ
ั นาการของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (CSWI) มีววิ ฒ
ั นาการมาอย่างยาวนานตัง้ แต่ม ี
มนุษย์เกิดขึน้ ในโลก เนื่องจากมนุษย์นนั ้ มีธรรมชาติพน้ื ฐานทีส่ ามารถพัฒนาตนเองให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถมากยิง่ ๆขึน้ ได้ โดยมีแรงจูงใจ (Motivation) ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ประกอบกับมนุษย์มคี วามอยากรูอ้ ยากเห็น อยากเข้าใจในสิง่ ที่
ตนเองยังไม่รู้ ดังนัน้ ในการทํางานของมนุ ษย์ จึงมีการเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ในการดําเนิน
ชีวติ และการทํางาน เพือ่ ความสําเร็จในชีวติ
ขอนําเสนอวิวฒ
ั นาการของ CSWI เป็ น 4 ยุค คือ
1. ยุคโบราณ (Primitive Era) นับตัง้ แต่มมี นุษย์เกิดขึน้ ในโลก มี CSWI ตามวิถที าง
ของธรรมชาติพน้ื ฐานของมนุษย์ จากการเรียนรู้ จากการสังเกต จากการทดลองทํา และ
ถ่ายทอดต่อๆกันมาสูร่ นุ่ ลูก รุน่ หลาน
2. ยุควิทยาศาสตร์ (Scientific Era) ในยุคของกาลิเลโอทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ น The
Father of Modern Science ช่วงปี ค.ศ.1600 ทีม่ กี ารพัฒนา The Philosophy of Science
ด้วย Scientific Method ทีม่ กี ารทดลอง และ การคํานวนทางคณิตศาสตร์ ต่อมา Walter
Shewhart ได้พฒ
ั นา Scientific Method มาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็ น
Specification-Production-Inspection Cycle ขึน้ ในปี 1939 ซึง่ ต่อมา Edward W. Deming
ได้ Modified และพัฒนามาเป็ น Deming Cycle : PDCA (วงจรคุณภาพ) ในปี 1950 ซึง่ ถือ
เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงานทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ต่อการทํางานในทุกๆระดับ หรือกล่าวได้วา่
ทุกงานต้องมี PDCA ซึง่ PDCA ในระดับบุคคลแต่ละคน ก็มคี วามสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า
การทํางานระดับองค์การ เพราะความสําเร็จขององค์การ เกิดจากผลความพยายามของทุก
ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องนันเอง
่
P : Plan หมายถึง การกําหนดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และการกําหนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
รวมถึงการกําหนดค่าชีว้ ดั ความสําเร็จของเป้าหมาย
(Key
Performance Indicator: KPI's) ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์
D : Do หมายถึง การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแผนทีก่ าํ หนดไว้ให้มปี ระสิทธิผล มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ เปี่ยมด้วยคุณธรรมทีส่ มบูรณ์
C : Check หมายถึง การควบคุม (Controlling) การเฝ้าระวัง (Monitoring) การตรวจ
ติดตาม (Audit) การวัดผล (Measurement) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance
Evaluation) เปรียบเทียบกับค่าชีว้ ดั ความสําเร็จของเป้าหมาย (KPI's)
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A : Corective Action หมายถึง การทบทวนกระบวนการปฏิบตั งิ าน และผลการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ โดยเรียนรูจ้ ากข้อบกพร่อง แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงให้ดขี น้ึ และหาทาง
ป้องกัน ไม่ให้ปญั หาและข้อบกพร่องเกิดขึน้ ซํ้าอีก
PDCA cycle ได้พฒ
ั นาต่อมาอย่างกว้างขวางในญีป่ นุ่ ด้วย QC, TQC, and QCC
(Quality Control Circle activities) ต่อมา Deming ได้ปรับปรุงเป็ น PDSA cycle ที่
สหรัฐอเมริกา ในปี 1986 และ พัฒนาต่อเนื่องเป็ น Model for Improvement ซึง่ ครอบคลุม
กลยุทธ์และวิธกี าร ในการสร้าง ทดสอบ ดําเนินการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีน่ ําไปสูก่ าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
3. ยุคการวิจยั และพัฒนา (Research and Development Era) เน้นการวิจยั และพัฒนา
(R&D) คือ การวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนา ในทีน่ ้ี มุง่ เน้นการพัฒนา “งาน” ไม่วา่ จะเป็ นงาน
หนึ่งงานใด ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ทุกๆงาน R&D นัน้ ประกอบด้วย คํา
ว่า การวิจยั (Research) และ คําว่า การพัฒนา (Development)
การวิจยั หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพือ่ ค้นหาความจริง ในเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใด อย่าง
เป็ นระบบ โดยผูม้ คี วามรู้ หรือ มีความเข้าใจ เป็ นอย่างดี ในเรือ่ งนัน้ ด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และ ระเบียบวิธกี าร ทีส่ ามารถรับรองความน่าเชือ่ ถือของสิง่ ทีค่ น้ พบได้
(Research is defined as a systematic study directed toward “fact finding” by fuller
scientific knowledge or understanding of the subject studied, using scientific
principles & methodologies which their findings were scientifically approved.
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงทีเ่ ป็ นระบบ ในการทําให้สงิ่ หนึ่งสิง่ ใด
“ดีขน้ึ ” สิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีว่ า่ นี้ หมายรวมทัง้ ตัวผลผลิต (Products) การผลิต (Productions) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Designs) การผลิตต้นแบบ (Prototypes) และ กระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการทํางาน (Processes) ด้วย (Development is the systematic improvement of
any things directed toward the products, the productions, the designs, the
development of prototypes, and the processes)
ดังนัน้ R&D จึงหมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพือ่ ค้นหาความจริง (Fact) ในเรือ่ งหนึ่ง
เรือ่ งใด อย่างเป็ นระบบ โดยผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีในเรือ่ งนัน้ ด้วยหลักการและ
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ทีส่ ามารถพิสจู น์และยืนยันความน่าเชือ่ ถือของสิง่ ทีค่ น้ พบนัน้ ได้
แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั นัน้
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเรือ่ งทีว่ จิ ยั หรือเรือ่ งที่
เกีย่ วข้อง ให้ดขี น้ึ อย่างเป็ นระบบในทันที ซึง่ อาจเป็ นในขณะทีก่ าํ ลังทําวิจยั นัน้ หรือเมือ่ เสร็จ
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จากการทําวิจยั ครัง้ นัน้ แล้ว ก็ได้ R&D จึงแตกต่างจากการวิจยั ทัวไป
่ ทีม่ กี ารมุง่ เน้นการนําสิง่
ทีไ่ ด้จากการวิจยั นัน้ มาใช้เพือ่ การพัฒนา รวมอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั ด้วยเสมอ
ขอนําเสนอความหมายของ Research and Development ที่ U.S. Environmental
Protection Agency ได้ให้นิยามว่า: 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
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ของประเทศไทย ได้จาํ แนกการวิจยั และ
พัฒนา หรือ R&D เป็ น 4 กลุม่ คือ
1.) กลุม่ การวิจยั และพัฒนา เพือ่ ค้นหาองค์ความรูใ้ หม่ (Fundamental R&D)
เป็ นการวิจยั และพัฒนา เพือ่ ค้นหาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีย่ งั ไม่เคยรูม้ าก่อน
2.) กลุม่ R&D เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่บนพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม (Radical R&D)
เป็ นการวิจยั และพัฒนา เพือ่ นําองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูแ่ ล้ว มาแสวงหาหรือพัฒนาให้เป็ นองค์
ความรูใ้ หม่ เพือ่ นําไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
3.) กลุม่ R&D เพือ่ เพิม่ พูนองค์ความรูเ้ ดิม (Incremental R&D) เป็ นการวิจยั และ
พัฒนา เพือ่ นําองค์ความรูท้ งั ้ หลายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว มาประยุกต์ในการแสวงหาหรือพัฒนาให้เป็ น
แนวทาง และ/หรือ เทคนิควิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะนํามาใช้ในการสร้างหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
หรือตัวผลผลิต (Product) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) และ การผลิต (Production)
รวมทัง้ การผลิตต้นแบบ (Prototype) และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการ
ทํางาน เพือ่ เพิม่ คุณภาพ ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ย เพิม่ ผลผลิต และ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
่ และ นําความเจริญรุง่ เรืองมาสูอ่ งค์การ
ดําเนินงาน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารแข่งขันได้อย่างมันใจ
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4.) กลุม่ R&D เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านประจําวัน (Practical R&D) เป็ น
การวิจยั และพัฒนา เพือ่ ค้นหาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆ สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน “แต่ละ
คน” ทีจ่ ะนํามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านประจําวันของตน ให้มคี ณ
ุ ภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงยิง่ ๆขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง อย่างน่าชืน่ ชมและภาคภูมใิ จ R&D กลุม่ นี้ เป็ นฐาน
รากทีส่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนา “คน” ขององค์การ ให้เป็ นบุคคลคุณภาพ (Quality person)
สามารถพัฒนางานของตนได้เองตลอดเวลา นําไปสูก่ ารสร้าง “นักวิจยั ” ให้กบั ประเทศชาติ ที่
ใช้คา่ ใช้จา่ ยน้อยมาก แต่มผี ลตอบแทนทีด่ ี รวดเร็ว และ ยังยื
่ น คือ มี Impact สูงมาก
4. ยุคการทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ (Routine to Academic Era) เน้น
การทํางานประจํา (Routine Work) ทัง้ หลาย ให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของ
วงการวิชาการด้าน “งานประจํา” นัน้ ๆ ผูร้ เิ ริม่ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช ใน
สมัยทีด่ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม (สคส.) ก่อนที่
จะมาเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัญญัตคิ าํ ว่า Routine to Research หรือ R2R
เพือ่ จูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านประจําทัง้ หลาย สนใจทีจ่ ะมาทํางานวิจยั จากงานทีต่ นเองทําอยู่ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากงานประจําได้ โดยไม่ยงุ่ ยาก และไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้อธิบายถึงคํานิยามของ R2R ว่ามีได้หลายมุมมอง อาทิ
เช่น การทํา R2R คือการใช้งานวิจยั เป็ นเครือ่ งมือในการทําให้เกิดการสร้างความรูเ้ พือ่ นํามา
พัฒนางานประจํา ในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้คนทีท่ าํ งานประจํามีโอกาสคิด ทดลอง และตัง้
โจทย์ให้มคี วามชัดเจนขึน้ แล้วทําการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห็ขอ้ มูล และสรุปผลการ
ดําเนินงาน นันคื
่ อใช้กระบวนการวิทยาการวิจยั (Research Methodology Process) มาเป็ น
เครือ่ งมือในการพัฒนาขีดความสามารถของคนทํางาน ให้ผลิตผลงานเชิงวิจยั ออกมาได้ แล้ว
ป้อนกลับไปพัฒนางานประจําให้ดขี น้ึ
ในอีกมุมหนึ่ง R2R ทําให้ความจําเจของงานประจําหายไป กลายเป็ นความท้าทาย
ความสนุกทีไ่ ด้คดิ ค้นวิธกี ารสร้างความรูเ้ ล็กๆ แต่เป็ นความรูใ้ หม่ๆขึน้ มาทําประโยชน์ เกิด
ความภาคภูมใิ จในงานทีต่ วั เองทําหรือจะเรียกว่าเป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน
(Human
Resource Development: HRD) ก็ได้ และทีส่ าํ คัญคืองานวิจยั ประเภทนี้ทาํ กันเป็ นทีม
สามารถใช้ทาํ ให้เกิด Team Learning ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะได้
การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการนัน้ นอกจากจะเป็ นผลงานวิจยั แล้ว ยัง
สามารถจัดทําเป็ นบทความทางวิชาการ หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน
ระดับองค์การ ระดับพืน้ ที่ ระดับประเทศ และ ในระดับนานาชาติ
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วิธีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและยังยื
่ น
วิธกี าร ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นนัน้ สามารถทําได้หลากหลายวิธี แต่
ในยุคแห่งการแข่งขัน
เพือ่ ความเป็ นผูน้ ําทีเ่ น้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน
ภายใต้ความจํากัดของทรัพยากรและเวลาในปจั จุบนั
จึงขอเสนอให้ใช้วธิ กี ารทํางานประจํา
ให้เป็ นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น มาเป็ นหนึ่งในทางเลือกทีด่ ี ดังนี้
การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ คือ กระบวนการ (Processes) ทีท่ าํ ให้
“งานประจํา” เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูง และมีคุณค่ายิง่
สําหรับบุคคล หน่วยงาน องค์การ และประเทศชาติ ของเรา
จากความหมายนี้ การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ “มีหลักสําคัญ” 5
ประการ คือ
1. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ มุง่ ทีก่ ารทําให้ งานทีแ่ ต่ละคนทําอยู่
เป็ นประจําในแต่ละวัน ให้เป็ น “เอกสารผลงานทางวิชาการ” (Academic Papers) ทีม่ กี าร
ตีพมิ พ์เผยแพร่ โดยผลงานทางวิชาการนัน้ จําแนกได้เป็ น 5 กลุม่ คือ
1.1 บทความ คือ การศึกษาค้นคว้าเนื้อหาทางวิชาการของเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใดอย่าง
เป็ นระบบ แล้วนํามาเรียบเรียงเป็ นเอกสารทีก่ ะทัดรัด ครอบคลุม เข้าใจง่าย ประเทืองปญั ญา
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนําไปประยุกต์และการต่อยอดให้กว้างขวางยิง่ ๆขึน้
1.2 กรณีศกึ ษา (Case Study) คือ ตัวอย่าง ของเหตุการณ์ทม่ี ปี ระเด็นทีน่ ่าสนใจ ที่
แล้วนํามาเรียบเรียงเป็ นเอกสารที่
ได้มกี ารศึกษาค้นคว้าเนื้อหาทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ชัดเจน กะทัดรัด ก่อให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของเหตุการณ์นนั ้ และกระตุน้ ให้เกิด
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ในการนําไปศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ในโอกาส
ต่อๆไป
1.3 ผลงานวิจยั (Research) คือ ผลการศึกษาค้นคว้า ในการค้นหาความจริง (Fact)
ในเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใด โดยใช้หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็ นระบบ สามารถพิสจู น์
และยืนยันความเป็ น Fact ของสิง่ ทีค่ น้ พบนัน้ ได้ ด้วยกระบวนการทางวิชาการทีเ่ รียกว่า
“กระบวนการวิจยั ” (Research Methodology) ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันในหมูน่ กั วิชาการที่
เกีย่ วข้อง แล้วนํามาเรียบเรียงเป็ นเอกสารทีช่ ดั เจน กะทัดรัด ถูกต้องและครบถ้วน ตาม
ข้อกําหนดทางวิชาการของรายงานผลการวิจยั ทีเ่ รียกว่า “นิพนธ์ตน้ ฉบับ” (Original Article)
ทีน่ ิยมและยอมรับกันทัวโลก
่
โดยเน้นความรูใ้ หม่ (New Knowledge) ในวงการวิชาการ
เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ และ กระตุน้ ผูอ้ า่ น/ผูศ้ กึ ษา ให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ในการนําไป
สมชาติ โตรั ก ษา
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ศึกษาค้นคว้าวิจยั เพิม่ เติมให้กว้างขวางและลึกซึง้ ยิง่ ๆขึน้ รวมทัง้ การนําไปขยายผล การ
นําไปประยุกต์ และ การต่อยอด ให้กว้างขวาง มีคุณค่า และ มีคณ
ุ ประโยชน์ ยิง่ ๆขึน้
กลุม่ ของผลงานวิจยั ทีท่ ุกองค์การต่างให้ความสําคัญอย่างยิง่ ในการทํางานประจําให้
เป็ นผลงานทางวิชาการ คือ การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D)
เนื่องจากเป็ นผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ยวดของทุกๆองค์การ ทีจ่ ะนําไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กับองค์การอื่นๆ ในแวด-วง
่ และ ยังยื
่ น
อุตสาหกรรม (Industry) เดียวกัน ได้อย่างมันคง
1.4 หนังสือวิชาการ (Academic Book) คือ เอกสารทางวิชาการ ทีร่ วบรวมผล
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ในเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใด แล้วนํามาเรียบเรียงเป็ นหนังสือ เข้าปก
เย็บเล่มเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมูข่ องเนื้อหาอย่างชัดเจน มีรากฐานทางวิชาการที่
มันคง
่
และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนในการสร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และ/หรือ สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วเนื่อง ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ เพือ่ การ
เผยแพร่ความรูไ้ ปสูว่ งวิชาการ
1.5 ตํารา (Text Book) คือ เอกสารทางวิชาการ ทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพือ่ ใช้ในการเรียน
วิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง สรุป และ อ้างอิง ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย มีเนื้อหาสาระทีล่ ะเอียดครอบคลุมวิชา หรือส่วนของวิชาทีเ่ รียน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นหลักในการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดย
ทําเป็ นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และสะท้อนให้
เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
2. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ เป็ นกระบวนการทํางาน (Working
Processes) ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมจํานวนมาก ทีม่ าร้อยเรียงกันอย่างเป็ นระบบ (System)
ทีค่ รบวงจร (Complete Cycle) มีการเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic) ไม่อยูน่ ิ่ง จึง
สามารถปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้เสมอ
3. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ มุง่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่
มีคุณภาพสูง (High Quality Academic Paper) ยิง่ ๆขึน้ จึงมุง่ หวังให้บุคคลากร “ทุกคน” ใน
หน่วยงาน/องค์การ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทีม่ คี ุณภาพจากงานทีต่ นเองทําอยูเ่ ป็ น
ประจํา และเพิม่ คุณภาพให้สงู ยิง่ ๆขึน้ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในครัง้ ต่อๆไป คือ
ให้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ในงานทุกงานทีท่ าํ อย่างต่อเนื่อง นันเอง
่
โดยมีเป้าหมาย
หลัก ให้แต่ละคนพัฒนางาน “ทุกงาน” ทีต่ นรับผิดชอบ และสามารถเขียนหรือจัดทําผลงาน
สมชาติ โตร ก
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เหล่านัน้ ให้ได้รบั การเผยแพร่ในวงการวิชาการ และต่อสาธารณะ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
และความคุม้ ค่ายิง่ ๆขึน้ อย่างมีความสุข
4. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ มุง่ ทีจ่ ะทําให้ “ผลการดําเนินงาน” มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ ได้ผลงานทัง้ ทางวิชาการและผลงานอื่นๆ ทีม่ ากทีส่ ดุ ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้หรือตัง้ ใจไว้ โดยใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ การทํา
ให้ “งานประจํา” (Routine Works) ทีแ่ ต่ละคนต้องทําอยูแ่ ล้วในแต่ละวัน ให้เป็ นผลงานทาง
วิชาการ จึงเป็ นการ “ลงทุน” ทีน่ ้อยมาก แต่ได้ผลงานทางวิชาการและผลงานอื่นๆ ที่
มากมาย คุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้ลงทุนลงแรงไปทุกๆวัน
การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการนี้ เป็ นการทํางานชนิด 5 in 1 คือ ทําเพียง
ครัง้ เดียว หรือ อย่างเดียว แต่ได้ผลถึง 5 อย่าง ได้แก่
4.1 เกิดการพัฒนางานประจําทีท่ าํ อยูน่ นั ้
4.2 เกิดการพัฒนาคน ทัง้ ผูท้ ท่ี าํ งานนัน้ และ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 เกิดการพัฒนาหน่วยงานและองค์การ
4.4 เกิดการพัฒนาวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับงานและการดําเนินงาน ของงานประจํานัน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การพัฒนาวิชาการสูก่ ารปฏิบตั งิ าน” ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง
4.5 เกิดการพัฒนาประเทศชาติของผูท้ าํ งานประจํานัน้
5. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ มุง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลงานทีม่ คี ุณค่ายิง่ ทัง้
ต่อหน่วยงาน ต่อองค์การ และ ต่อประเทศชาติของผูท้ าํ งานประจํา เป็ นผลงานทีผ่ สมผสาน
วิชาการเข้าไปในการปฏิบตั งิ านจริง ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทัง้ หน่วยงาน องค์การ
่
และ ประเทศชาติ ทีร่ วดเร็ว มันคง
่ ต่อเนื่อง และ ยังยื
่ น ยิง่ ๆขึน้ ไป นันเอง
ดังนัน้ การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการนี้ จึงเป็ นกิจกรรมทีม่ คี ุณค่ายิง่ ของ
ทุกๆองค์การ สมควรอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารทุกคนทุกระดับ จะต้องเรียนรู้ และจัดให้มขี น้ึ ในทุกๆ
หน่วยงานขององค์การตน และต้องมุง่ พัฒนาให้ดแี ละมีประสิทธิภาพยิง่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง ความก้าวหน้า และความมันคง
่ ขององค์การ ในอนาคต
ความสําคัญของการทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ
สรุปได้เป็ น 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับทุกๆหน่วยงานและองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน หรือ ภาค NGO เนื่องจากการดําเนินการใดๆในปจั จุบนั และอนาคตนัน้
ต้องการทัง้ ความมีคุณภาพสูง ความถูกต้อง ความถูกใจ ความรวดเร็ว ความแน่นอน ความ
สมชาติ โตรั ก ษา
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ประหยัด และ ความมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ ต้องมี “วิชาการ” ทีเ่ ชือ่ ถือได้มารองรับ ซึง่ จะช่วย
ส่งเสริม สนับสนุ น ช่วยยืนยัน และ รับรอง ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ หนึ่งในวิชาการดังกล่าว
คือ วิชาการวิจยั
2. เป็ นหนึ่งในดัชนีชว้ี ดั หลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกๆงาน/
หน่วยงานและทุกๆองค์การ เนื่องจากในยุคนี้เราได้นํา Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ใน
การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานและองค์การ โดยในมิตทิ ่ี 4 ของ BSC คือ
Learning & Growth นัน้ กําหนดให้มดี ชั นีชว้ี ดั หลักด้านการพัฒนาวิชาการและการวิจยั อยู่
ด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวชีว้ ดั ด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D)
3. ช่วยเพิม่ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงานและองค์การ คือ การ
เป็ นผูท้ ม่ี กี ารประเมินตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self Assessment: SA & Self
Improvement: SI) อยูต่ ลอดเวลา โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีหวั หน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชามาสังให้
่ ทาํ
SA และ SI นี้เป็ นคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ของบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จะช่วยนําพาไปสูก่ าร
เป็ นหน่วยงานและองค์การคุณภาพ ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมันคง
่ นันเอง
่
4. ช่วยให้เกิดผลงานทางวิชาการทีม่ คี ุณค่ายิง่ ต่อหน่วยงานและองค์การ เพราะเป็ น
ผลงานทางวิชาการทีม่ ไิ ด้อยูเ่ พียงในกระดาษ แต่ได้มกี ารนําไปใช้จริงและเห็นผลจริงๆแล้ว
และช่วยเพิม่ ความภาคภูมใิ จของผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ว่า งานทีต่ นทําอยู่ เป็ นงานทีม่ ใิ ช่เป็ น
เพียงงานประจํา (Routine) ธรรมดาๆ แต่เป็ นงานทีเ่ ป็ น “วิชาการ” ทีม่ คี ุณค่าและเป็ นทีย่ ก
ย่องของหน่วยงาน องค์การ และ ในวงการวิชาการของเรือ่ งนัน้
5. เป็ นกระบวนการทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ในการช่วยสร้างสรรค์ ส่งเสริม และ สนับสนุ น การ
นําความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล มาพัฒนาให้เป็ นความรูข้ ององค์การ (Transform
Personnel Knowledge หรือ Tacit Knowledge  Organization Knowledge หรือ Explicit
Knowledge)
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดขึน้ ในกระบวนการจัดการความรูข้ ององค์การ
(Knowledge Management: KM) ในปจั จุบนั
6. เป็ นกระบวนการทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ทีส่ ะดวก ประหยัด ไม่
ยุง่ ยาก และ ก่อให้เกิด “การพัฒนา” ทัง้ คน งาน หน่วยงาน และ องค์การ ซึง่ จะนําไปสูก่ าร
พัฒนาประเทศชาติของพวกเราโดยส่วนรวม อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
การทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการนัน้
เป็ นหนึ่งในคําของตอบของ
หน่วยงาน/องค์การ ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็ น “หน่วยงาน/องค์การ คุณภาพ” อย่างยังยื
่ น เป็ นกิจกรรม
หลักทีส่ าํ คัญยิง่ ของทุกๆหน่วยงาน/องค์การ โดยมุง่ เน้นให้ทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ าน สร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ผลงานวิจยั R2R แท้และดี” ในทุกๆงานทีแ่ ต่ละคน
ทํา ก่อให้เกิดการพัฒนาคน (ด้านทุนมนุ ษย์) การพัฒนางาน การพัฒนาหน่วยงาน/องค์การ
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และ การพัฒนาวิชาการ ไปพร้อมๆกัน นําไปสูก่ ารพัฒนาประเทศชาติของเราโดยส่วนรวม
จึงขอสรุปใจความทัง้ หมด ด้วยภาพที่ 14
CQI

KM
R&D

HRD

Learning Organization : LO

ภาพที่ 14. การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
สิง่ สําคัญทีเ่ ป็ นเป้าหมายสูงสุด คือ การทําให้เกิด CQI: Continuous Quality Improvement
(ปจั จุบนั ปรับมาเป็ น Continuous Improvement: CI เนื่องจากมีความหมายกว้างกว่าเพียง
ด้านคุณภาพ: Quality เท่านัน้ ) ด้วยกระบวนการทํางานอย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยใช้ KM (Knowledge Management) เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลือ่ นอย่าง
เป็ นระบบทีค่ รบวงจร ก่อให้เกิด R2R2R (Routine to Research to Routine) คือ การทําให้
การทํางานประจําทัง้ หลายเป็ นผลงานวิจยั แล้วนําผลวิจยั ทีไ่ ด้ไปพัฒนางานประจํานัน้ ให้ดี
ยิง่ ๆขึน้ เป็ นวงจรทีไ่ ม่รจู้ บ มุง่ สู่  R2E (Routine to Excellence) คือ การเป็น The Best
of The World ตลอดไป
วิธกี าร ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ด้วยการทํางานประจําให้เป็ น
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น นัน้ จะนําไปขยายความในบทที่ 5

คําถามท้ายบทที่ 4
1. อธิบายความหมาย องค์ประกอบ และ ความสําคัญ ของการทํางานประจําให้เป็ น
ผลงานทางวิชาการ พร้อมยกตัวอย่างการดําเนินงานขององค์การด้านสุขภาพ ทีท่ า่ นชืน่ ชม
ทีท่ า่ นเห็นว่าเป็ น R2R แท้และดี มาให้ชดั เจน 2 องค์การ
2. อธิบายหลักการ และ วิธกี าร ในการทํางานประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และ ให้ขอ้ เสนอแนะในการประยุกต์/ใช้ ในการนําไปดําเนินงาน ในหน่วยงาน/
องค์การ ทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านอยู่ หรือ ในหน่วยงาน/องค์การ ทีท่ า่ นมุง่ หวังให้เป็ น Good
Practice ของประเทศ มา 2 ตัวอย่าง ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ จริง ด้วยมือของท่านและทีมงาน
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R2R2E

บทที่
5
การพัฒนา R2R2E
ที่ทกุ คนทําได้
(PRACTICAL R2R2E)
ความหมายของ R2R2E
หลักการ ขัน้ ตอน และ วิธีการ ของ R2R2E
วิธีการดําเนินงาน R2R2E
การเขียนและนําเสนอผลงานวิจยั ในเวทีวิชาการ
การเขียนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การเขียน RESEARCH PROPOSAL ของ R2R2E
คําถามท้ายบทที่ 5
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บทที่ 5
การพัฒนา R2R2E ที่ทกุ คนทําได้
(PRACTICAL R2R2E)
ความหมายของ R2R2E
R2R2E = Routine to Research to Excellence คือ การทํางานประจําให้เป็ น
ผลงานวิจยั สูค่ วามเป็ นเลิศ
เป็ นกระบวนการในการพัฒนางานประจําหรือR2R2Eให้เป็ น
ผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง และทําให้ผลงานนัน้ ได้รบั การยอมรับว่า เป็ นผลงานทางวิชาการ
่ น
ที่
ชัน้ เยีย่ มอย่างยังยื
่ น
เป็ นหนึ่งในวิธกี ารในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน สามารถทําได้ โดยไม่ยงุ่ และไม่ยาก เป็ นสิง่ ทีผ่ สมผสานการทํางาน
(Working), R2R, และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM ทีป่ ระกอบด้วย 3
ส่วน คือ Knowledge Vision: KV, Knowledge Sharing: KS และ Knowledge Asset: KA)
เข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืน มีประสิทธิภาพ และ เปี่ ยมไปด้วยคุณประโยชน์ทง่ี ดงามน่า
ภาคภูมใิ จ ของผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ มันทํ
่ างานด้วยใจอย่างแท้จริง

หลักการ ขัน้ ตอน และ วิธีการ ของ R2R2E
การทํา R2R2E ในองค์การ ประกอบด้วย หลักการ และ วิธกี าร ใน 7 ขัน้ ตอน ตัง้ แต่
เริม่ ต้น ดังนี้
ขัน้ ที่ 1. เริม่ ต้นด้วย ปรัชญาการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ตามทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วในบทที่ 4 ด้วยหลักปรัชญา (Principle of Philosophy) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ทีส่ รุป
ไว้วา่ ปรัชญาเป็ นกลุม่ กิจกรรมของมนุ ษย์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสวงหาความรูแ้ ละความจริง
ทัง้ หลายของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด อย่างมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ ทีเ่ ปี่ ยมล้นด้วยความรัก และ ความปรารถนาดี
ต่อทุกสรรพสิง่ เป็ นความต้องการจากหัวใจของผูแ้ สวงหา เพือ่ นําไปสูค่ วามรูท้ แ่ี ท้จริงที่
เรียกว่า “ปญั ญา” ของสิง่ นัน้ ซึง่ ก็คอื การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น นันเอง
่
ดังนัน้ จุดเริม่ ต้นของ R2R2E คือ “ใจ (Spirit)” ทีเ่ ปี่ ยมล้นด้วยความรักและความ
ปรารถนาดี ต่อทุกสรรพสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน อย่างมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ไม่ยอ่ ท้อ อย่างจริงจัง
และจริงใจ ตลอดเวลา สิง่ นี้ คือ ปรัชญาของมนุ ษย์ ทีเ่ ป็ นสัตว์ประเสริฐ นันเอง
่
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สิง่ สําคัญในขัน้ ตอนนี้ คือ การพัฒนา “กลุม่ ผูน้ ํา” ในการพัฒนา R2R2E ในองค์การ ซึง่
ั
จะเป็ นแกนหลัก ในการดําเนินงานปลูกฝงการพั
ฒนา R2R2E ให้กบั บุคลากรขององค์การ
โดยคัดเลือกผูท้ ม่ี ผี ลงานทีเ่ ข้าเกณฑ์เป็ น R2R แท้และดี ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา ทีแ่ สดงว่าเป็ น
บุคลากรทีท่ รงคุณค่าในแต่ละหน่วยงานขององค์การ ทีย่ นิ ดีและเต็มใจเข้ารับการอบรมเพือ่
การพัฒนาเป็ นกลุม่ ผูน้ ํา จํานวนหน่วยงานละ 2-3 คน ใช้เวลาอบรมปีละไม่เกิน 30 Training
hours ในห้องเรียน โดยใช้เวลาในการปฏิบตั จิ ริงในการทํางานของตน “ทุกวัน”
ขัน้ ที่ 2. ใช้ SOAR Technique ที่ Stavros, Cooperrider และ Kelly ได้พฒ
ั นาขึน้ ใน
ปี 2005 และ ได้มกี ารนํามาใช้ในกระบวนการพัฒนาองค์การ (Organization Development:
OD) อย่างแพร่หลาย
SOAR
Technique
เป็ นวิธกี ารในการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยงาน/องค์การ
นักวิชาการหลายคนมักคิดว่าพัฒนามาจาก SWOT Analysis ทีน่ ํามาใช้ในการวิเคราะห์จุด
แข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ทีเ่ ป็ นปจั จัยภายในองค์การ และ ในการวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) ทีเ่ ป็ นปจั จัยทีม่ าจากภายนอกองค์การ แล้ว
นําเอาข้อมูลทีไ่ ด้ มาวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือองค์การของตนเอง แต่มไิ ช่เช่นนัน้
เพราะ SWOT Analysis เป็ นเครือ่ งมือในการ “วิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis)”
ซึง่ พบว่า ได้ผลดีในช่วงก่อนปี ค.ศ.1990 แต่ต่อมาพบว่า มีประสิทธิภาพตํ่า เนื่องจากปจั จัย
แวดล้อมทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอกองค์การ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การทีไ่ ด้จาก SWOT ขาดความเป็ นปจั จุบนั และยังเป็ นการ
วิเคราะห์แบบ Top-down ทีข่ าดการมีสว่ นร่วมจากหลายๆภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง
และทัวถึ
่ ง ทัง้ จากภายในและจากภายนอกองค์การ
ตัง้ แต่ปี 1990 เป็ นต้นมา สิง่ แวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง คูแ่ ข่งขันทัง้ หลายต่างก็มกี ารปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทําให้ขอ้ มูลทีว่ เิ คราะห์
มาแล้วเมือ่ หลายวันหรือหลายเดือนทีผ่ า่ นมา ไม่ถกู ต้องและไม่เป็ นปจั จุบนั จําเป็ นต้องทํา
การวิเคราะห์และวางแผนใหม่ เพราะแผนทีไ่ ด้วางไว้อาจจะมีจุดอ่อนเพิม่ ขึน้ อีกหลายอย่าง
เพียงชัวข้
่ ามคืน ดังนัน้ การวางแผนทางกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับองค์การสมัยใหม่ จึงหันมาใช้
แนวคิดและแนวทางในการบริหารการเปลีย่ นแปลงเชิงบวก (Posiitive Thinking of Change
Management) นํามาสูก่ ารบริหารองค์การของผูน้ ําแบบ Appreciative Leadership: AL ทีใ่ ช้
เครือ่ งมือทีเ่ รียกวา SOAR Technique ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
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S=Strength เน้นทีจ่ ุดแข็งขององค์การ ทัง้ ด้านปจั จัยและความสําเร็จ ทีอ่ งค์การของเรา
สามารถทําได้แล้ว ในอดีต
O=Opportunities โดยวิเคราะห์วา่ มีปจั จัยและสิง่ สนับสนุ นอะไรบ้าง ทีส่ ามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์การของเรา ในการนําไปสูค่ วามสําเร็จทีต่ อ้ งการในอนาคต ทัง้
ปจั จัยทีอ่ ยูภ่ ายในองค์การ และ ปจั จัยภายนอกองค์การ
A=Aspirations ด้วยการเชือ่ มโยง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายในอนาคต ของ
องค์การ ให้เป็ นเป้าหมายทีท่ ุกคนในองค์การ ต้องการให้เกิดขึน้ ในอนาคต ด้วยการจัดทําให้
เป็ น “แรงบันดาลใจร่วม” ทีท่ รงพลัง
R=Results หรือ Reports คือ ผลลัพธ์ / รายงานผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ ซึง่ วัดได้อย่างเป็ นรูปธรรม ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของการบริหารแบบมุง่
ผลสัมฤทธิ ์ (Management by Results: MBR) โดยจัดทําให้เป็ นเอกสาร (Doccuments) ที่
เป็ น Knowledge Asset: KA ซึง่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั บุคลากร
แนวคิด SOAR Technique ในกระบวนการพัฒนาองค์การ (Organization
Development: OD) แสดงได้ ดังภาพที่ 15
Organization Development by SOAR Technique

Better
Efficiency
than
Problem
Based
Approach
Due to
Positive
Thinking
Approach

ภาพที่ 15. แนวคิด SOAR Technique ในการพัฒนาองค์การ
ข้อดี ของการใช้ SOAR Technique คือ
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1.) ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์การ มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนงาน และ
ทําตามแผนงานนัน้ ตามแนวคิดพืน้ ฐานด้าน AI (Appreciative Inquiry) ซึง่ จะก่อให้เกิดการ
ร่วมมือกันทํางานให้บรรลุเป้าหมายแบบบูรณาการ จาก Bottom-up เป็ นฐาน ทีด่ กี ว่าวิธี
Top-down
2.) เป็ นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การเชิงบวก โดยมุง่ ไปทีจ่ ุดแข็งและสิง่ ทีท่ าํ
ได้จริง ทีป่ ระสบความสําเร็จแล้วในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ด้วยการค้นหาสิง่ ทีเ่ ป็ นโอกาสทีจ่ ะ
นํามาซึง่ ความสําเร็จ ทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก แล้วช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจของ
พวกเราทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ร่วมกัน
3.) SOAR เป็ นตัวเชือ่ มโยง วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย
(Goals) และ วิธกี าร (Method) ทีท่ ุกฝา่ ยได้รว่ มกันกําหนดขึน้ ให้เป็ นรูปธรรมในเชิงแผนงาน
ทีส่ อดคล้องกับสภาพการแข่งขัน ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้อย่างทันกาล
4.) ช่วยทําให้ขวัญ กําลังใจ การมีสว่ นร่วม และ การทํางานเป็ นทีม ของคนใน
หน่วยงานหรือองค์การ ดีขน้ึ เพราะสิง่ ทีท่ ุกคนอยากเห็นอยากได้ ถูกรวบรวมไว้ดว้ ยกัน โดย
ใช้กระบวนการ 4-D cycles ของ Appreciative Inquiry (AI) ดังภาพที่ 16
Appreciative Inquiry “4-D” Cycle

AI “4-D” Cycle: Typical Summit

Discovery
“What gives life?”

Discovery

(The best of what is)

•Opportunity Context
•Positive Core

Appreciating

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

Affirmative
Topic Choice

Dream
“What might be?”
(What is the world calling for)

Design
“What should be--the ideal?”
Co-constructing

Envisioning Results

Destiny
•People/Members
•Structures
•Practices

Summit
Topic

Dream
•Purpose
•Vision

Design
•Constitutional Propositions
Relationship & Organization

ภาพที่ 16. กระบวนการ 4-D cycles of Appreciative Inquiry
กระบวนการ 4-D cycles ของ AI ประกอบด้วย
Discover คือ การค้นหาและค้นพบเพือ่ การชืน่ ชมยินดีและให้คุณค่า กับสิง่ ดีๆทีพ่ วก
เรามี ในหน่วยงานหรือองค์การ และ ความสําเร็จทีพ่ วกเราทําได้แล้ว อย่างจริงจังและจริงใจ
Dream คือ การร่วมกัน “ฝนั ” ว่า พวกเรา ต้องการทีจ่ ะได้หรือเป็ นอะไรในอนาคต
Design คือ การช่วยกันออกแบบแนวทางและวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์และทําได้จริง ให้
พวกเราบรรลุ Dream นัน้ (Determining What Should Be. How can we move from
สมชาติ โตร ก
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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) คือ การช่วยกัน “ทํา” ให้บรรลุความฝนของพวกเรา
ด้วยการ
เสริมสร้างพลังให้แต่ละคนสามารถลงมือปฏิบตั ติ ามทีต่ นปรารถนาได้ดว้ ยตนเอง (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)
ขัน้ ที่ 3. ถอดบทเรียน (Lession learned) จากผลการดําเนินงาน ของงานทีอ่ งค์การ
ของพวกเรา ทําไว้ในอดีต ในระยะแรกๆ ของการเริม่ ต้นพัฒนา ขอแนะนําให้นําผลงานที่
ประสบความสําเร็จ มาถอดบทเรียนก่อน โดยนําผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผลงาน “R2R แท้และ
ดี” มา “เขียน” เป็ นผลงานวิจยั จนสามารถลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงาน R2R แท้และดี มีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1.) เป็ นงานทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เป็นผูท้ าํ ด้วยตนเอง และ เป็ นความจริง (Routine & Fact)
ถ้าคณะผูว้ จิ ยั รูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่าสิง่ /ข้อมูล ทีน่ ํามาแสดงเป็ นผลงานวิจยั นัน้ “ไม่จริง” ห้ามนํามา
เขียนเป็ นผลงานวิจยั อย่างเด็ดขาด
ผลงานทีม่ ลี กั ษณะสําคัญข้อนี้ แสดงว่าเป็ น R2R แท้ แต่ถา้ จะเป็ น R2R ทีด่ ี จะต้อง
มีลกั ษณะสําคัญข้อ 2-5 ด้วย
2.) เกิดการพัฒนาทีม่ หี ลักฐานยืนยัน (Evident Based Development) โดยวัดผลที่
“ผูร้ บั บริการ” ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามหลักของ Research Methodology ทัง้ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ดีขน้ึ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มันไม่
่
น้อยกว่า 95% (p<0.05); ค่านํ้าตาลในเลือด ลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 mg%
เป็ นต้น ในการนี้จะไม่ใช้ “ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม” มาใช้ในการเปรียบเทียบกัน
เนื่องจาก “ความคิดเห็น” นัน้ มี Factors ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้อยูม่ ากมาย จึงเป็ นข้อมูลทีม่ ี
ความน่าเชือ่ ถือตํ่า
3.) ใช้ระยะเวลาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินกว่า 1 ปี (Longtime Continuous
Implementation) โดยในการเปรียบเทียบนัน้ จะนําข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการดําเนินงาน
ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี มาเปรียบเทียบกัน เพือ่ ลดความผันแปรทีอ่ าจเกิดจาก
ฤดูกาล (Seasonal Variation) ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การ
ทัง้ หลายนัน้ จะใช้วงรอบ 1 ปี เป็ นหลัก ซึง่ อาจเป็ นปีงบประมาณ หรือ ปี ปฏิทนิ ก็ได้ จึงถือ
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เป็ นการควบคุมตัวแปรภายนอกของการออกแบบวิจยั (Research Design) ทีด่ ไี ด้อย่างหนึ่ง
ดังนัน้ ถ้าใช้ระยะเวลาดําเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ 3 ปีขน้ึ ไป และนําผลการดําเนินงานใน
ช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี มาเปรียบเทียบกัน ก็จะเป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบ One
group, Pre-test Post-test, Time series Design ทีม่ คี ุณภาพดีกว่า One group, Pre-test
Post-test Design ธรรมดา
4.) เป็ นผลงาน ทีม่ คี ุณค่าต่อทุกฝา่ ย (Valuable Research for All) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูม้ ารับบริการ (อาทิเช่น ผูป้ ว่ ย) ประชาชน หน่วยงาน/
่
องค์การผูใ้ ห้บริการหรือผูร้ บั ผิดชอบ และ ประเทศชาติ อย่างชัดเจน มากกว่างานวิจยั ทัวๆไป
ทีม่ กั จะเกิดประโยชน์กบั ผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั เป็ นส่วนใหญ่ เท่านัน้
5.) ถูกต้องตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจยั
(Correct in Research
Methodology) เนื่องจากผลงาน R2R นัน้ เป็ น “วิจยั (Research)” จึงต้องทําให้ถกู ต้องตาม
หลักวิชาการด้านการวิจยั ซึง่ ในทีน่ ้ี เน้นที่ “การเขียน” เป็ นหลัก โดยต้องเขียนให้กระชับ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ สัน้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยใช้กลยุทธ์ ST (Strength-Threat
Strategy) คือ การนําจุดแข็ง (Strength) ของการวิจยั ชนิดนี้ ทีม่ ขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ทแ่ี สดง
อย่างชัดเจนว่า เกิดผลดีจริงต่อผูม้ ารับบริการ (Customers) และประเทศชาติ มาปกป้อง
ภาวะคุกคาม (Threat) จากกลุม่ นักวิชาการทีม่ งุ่ เน้น Research Methodology โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ทีเ่ น้นการสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง มาเป็ น
ข้อมูลหลักของการวิจยั
แบบการวิจยั (Research Design) ของ R2R แท้และดี นัน้ เป็ น Research and
Development (R&D) ประเภท การวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development
Research: EDR) คือ การทําวิจยั ด้วยการทํางานอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ความรูท้ งั ้ หลายทีม่ ี
อยู่ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จากการทําวิจยั และจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ การริเริม่ สร้างสรรค์ หรือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทํางาน ใหม่ๆ ในการนี้ ผูเ้ ขียนได้
พัฒนาแบบการวิจยั นี้มาจาก Research and Development for Continuous and
Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีพ่ ฒ
ั นามาตัง้ แต่ พ.ศ.2530 มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความหมาย
(Definition) ของ Australian Bureau of Statistics: ABS ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักด้านสถิตแิ ละ
Experimental
ข้อมูลทางวิชาการของประเทศออสเตรเลีย
ทีไ่ ด้ให้ความหมายของ
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Development Research ไว้วา่ …The systematic work using existing knowledge
gained from research or practical experience for the purpose of creating new or
improved products/processes
R2R แท้และดี เป็ นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ด้วยแนวคิดของ R&D
for CSWI (Continuous and Sustainable Working Improvement) ถือเป็ น R2R2E
(Routine to Research to Excellence) คือ กระบวนการในการพัฒนางานให้เป็ นผลงานวิจยั
อย่างต่อเนื่อง และทําให้ผลงานนัน้ ได้รบั การยอมรับว่า เป็ นผลงานทางวิชาการชัน้ เยีย่ มอย่าง
่ น เป็ นหนึ่งในวิธกี ารพัฒนางาน ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทุกคน สามารถทําได้ โดยไม่ยงุ่ และไม่
ยังยื
ยาก ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ความสุข และ ความภาคภูมใิ จ
การเขียน ”ผลงานวิจยั ” เรือ่ งแรก จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี โดยจะใช้เวลา
มากในขัน้ ตอนการลงตีพมิ พ์ในวารสาร ซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจการควบคุมของผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอให้ลงตีพมิ พ์ไปก่อน ใน “หนังสือรายงานผลงานวิจยั ประจําปี (Annual Report of
Organization Research)”ของหน่วยงาน/องค์การ ซึง่ สามารถจัดทําได้เองทุกปี ปีละหลาย
ฉบับ ตามผลงานทีม่ ี และ ตามความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4. เขียน”ผลงานวิจยั ” จากผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผลงาน R2R แท้และดี เรือ่ ง
ต่อๆมา โดยเรือ่ งที่ 2 จะใช้เวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และ เรือ่ งที่ 3 ก็จะใช้
เวลาลดลงไปอีก โดยดําเนินการ เช่นเดียวกับเรือ่ งแรก
เมือ่ ได้เขียน “ผลงานวิจยั ” จากผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผลงานวิจยั ทีด่ ี มาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงเรือ่ งที่ 5 จะใช้เวลาในการทําแต่ละเรือ่ งเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซึง่ จะถือได้วา่ ผูว้ จิ ยั
เป็ นผูน้ ําด้าน R2R แล้ว
ขัน้ ที่ 5. เขียน “ผลงานวิจยั ” จากผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผลงานวิจยั ทีด่ ี ด้วย
ภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึง่ จะพัฒนาสู่
R2E (Routine to Excellence) คือ การทํา R2R ของเรา ให้เป็ นผลงานวิจยั ทีส่ ามารถ
เผยแพร่ไปได้ทวโลก
ั่
ขัน้ ที่ 6. เขียน “ผลงานวิจยั ” จากผลการดําเนินงาน R2R ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผลงานทีย่ งั
ไม่ดี คือ ยังไม่เกิดการพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์ “ความไม่สาํ เร็จ” ซึง่ มักจะพบว่ามีประโยชน์
“มากกว่า”ผลงานทีส่ าํ เร็จ แต่ยงั ไม่คอ่ ยมีผเู้ ขียนผลงานวิจยั ในลักษณะนี้ เพราะเป็นผลงานที่
ไม่ก่อให้เกิดความสุขต่อผูท้ าํ เมือ่ นึกถึง จึงขาดแรงจูงใจทีท่ รงพลังสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในการ
ทีจ่ ะเขียนเป็ นผลงานวิจยั เรือ่ งแรกๆ
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R2R2E

ขัน้ ที่ 7. จัดทําโครงการพัฒนา R2R2E ในองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําเป็ น
Research Proposal และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจยั ในมนุ ษย์ (Etical Certificate: EC)
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของกลุม่ ตัวอย่าง ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล เริม่ จากหน่วยงานผูน้ ํา แล้วขยาย
ไปจนครอบคลุมทุกงานของหน่วยงานและองค์การ ตามลําดับ ในการนี้ ขอเสนอแนะให้เป็ น
บทบาทขององค์การในการจัดทํา Research Proposal และขอใบรับรอง EC ไม่ควรให้เป็ น
ภาระของผูว้ จิ ยั ทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคน
ในขัน้ ที่ 7 นี้ ทุกคนในหน่วยงาน สามารถเขียนผลงานวิจยั ในแต่ละงานทีแ่ ต่ละคนทํา
ได้ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรือ่ ง ทุกปี ซึง่ ทุกหน่วยงาน/องค์การ สามารถจัดทําได้ โดยไม่ยงุ่ และ
ไม่ยากมาก ด้วยการพัฒนาให้เกิด “ระบบและกลไก” (System and Mechanism) ทีช่ ดั เจน
และ เอือ้ อํานวย พร้อมทัง้ มีการดําเนินงานอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และ ต่อเนื่อง ซึง่ จะนําไปสู่
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ
การเขียน “ผลงานวิจยั ” จากผลการดําเนินงาน R2R
การเขียน ”ผลงานวิจยั ” จากผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ น R2R แท้และดีนนั ้ ในเรือ่ งแรก จะ
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี โดยดําเนินการ ดังนี้
1. เขียนสาระสําคัญ ของผลงานวิจยั เพือ่ ตรวจสอบเนื้อหา และ จุดเด่น
2. จัดทํา Slide presentation เพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการของ
หน่วยงาน เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา ตามหลักวิชาการด้านการวิจยั
3. นําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ นอกหน่วยงาน เพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ห่ี ลากหลาย และ ผูเ้ กีย่ วข้อง
4. นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลาย ทีไ่ ด้รบั จาก
การนําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ มาปรับปรุงสาระสําคัญ ของผลงานวิจยั ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และ มีคุณภาพทางวิชาการ มากชึน้ แล้วจัดทํา นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original
article) เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ โดยต้องจัดทํานิพนธ์ตน้ ฉบับ ตามข้อแนะนํา
สําหรับผูน้ ิพนธ์ของวารสารนัน้ อย่างเคร่งครัด
5. ปรับปรุง/แก้ไข นิพนธ์ตน้ ฉบับ ตามข้อแนะนําผูป้ ระเมิน (Readers) ของวารสารนัน้
และจากบรรณาธิการ จนเสร็จสมบูรณ์และได้รบั การลงตีพมิ พ์ในวารสาร (Accept)
ถ้าไม่ได้รบั การลงตีพมิ พ์ในวารสาร (Reject) อย่าเพิง่ ท้อถอย ถ้ามันใจว่
่ าผลงานนัน้
เป็ น R2R แท้และดีจริงๆ ให้ปรับปรุง/แก้ไข เพือ่ ขอลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการฉบับอื่น
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R2R2E

โดยต้องจัดทํานิพนธ์ตน้ ฉบับใหม่ ตามข้อแนะนําผูน้ ิพนธ์ของวารสารนัน้ ๆ อย่างเคร่งครัด
เช่นกัน จนได้รบั การลงตีพมิ พ์

วิธีการดําเนินงาน R2R2E
หลักการสําคัญ 7 ประการ ทีส่ มควรอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีในการดําเนินงาน R2R2E คือ
1. การได้รบั การสนับสนุน และ ส่งเสริม อย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และ ต่อเนื่อง จาก
ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การ เป็ นเวลาทีย่ าวนานไม่น้อยกว่า 3 ปี ตดิ ต่อกันในระยะเริม่ ต้น เพือ่
การวางรากฐานของงานนี้ ให้มนคงแข็
ั่
งแรง
2. การมี “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน R2R2E ทีเ่ ข้มแข็ง ชัดเจน เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับหน่วยงาน/องค์การ และ มีประสิทธิภาพสูง
3. การมีหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ในการดําเนินงาน R2R2E ทีช่ ดั เจนแน่นอน โดยควร
เป็ น “หน่วยงานประจํา” ไม่ใช่เป็ นหน่วยงานเฉพาะกิจหรือหน่วยงานชัวคราว
่
4. การมีผรู้ บั ผิดชอบ ในการดําเนินงาน R2R2E ทีม่ ี “อิทธิบาท 4” ทีค่ รบถ้วน เข้มแข็ง
มุง่ มัน่ อดทน มองโลกในแง่ดี มีภาวะผูน้ ําและผูป้ ระสานงานทีด่ ี สามารถทํางานเป็ นทีม
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี และ มีความต่อเนื่องของตัวบุคคล ทีมงาน และ การดําเนินงานที่
ไม่สะดุดหรือขาดตอน
5. การมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ด้วยการลงมือทําผลงานของตนให้
เป็ นผลงานวิจยั ในสถานการณ์จริง ซึง่ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในการทําผลงานวิจยั
ชิน้ แรกๆ ในการนี้ มีความต้องการวิทยากรผูฝ้ ึกอบรม ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีทกั ษะ
ประสบการณ์สงู ในการทําผลงาน R2R2E อย่างครบถ้วน ครบวงจร ซึง่ หาได้ยาก
6. การสร้างและพัฒนา ให้ม ี “กลุม่ ” ของผูท้ าํ งาน R2R2E ทีเ่ ข้มแข็ง มุง่ มัน่ และ มี
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มาเป็ นแบบอย่างทีจ่ บั ต้องได้ ในสถานการณ์จริง ของ
องค์การ ซึง่ เราจะใช้บุคคลกลุม่ นี้ มาเป็ นผูถ้ ่ายทอดเทคนิคและวิธกี าร ในการทํางานของตน
ให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practice: CoP) ในกระบวนการ KM ทัง้ ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Knowledge Sharing: KS) โดยเน้นทีก่ ารทําให้เกิด Knowledge Asset
7. การจัดให้มกี ารนําผลงานทางวิชาการเหล่านี้ มานําเสนอในเวทีวชิ าการ และ ตีพมิ พ์
เผยแพร่ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามรูปแบบ แนวทาง และ วิธกี าร ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันใน
วงการวิชาการ อย่างน่าภาคภูมใิ จ และนํามาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าของผูจ้ ดั ทําผลงานทาง
วิชาการ และ การนําผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน และ ต่อประเทศชาติ
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กิจกรรมและขัน้ ตอน ในการดําเนินงาน R2R2E
กิจกรรมและขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ มี 8 ประการ คือ
1. การกําหนดเป็ นนโยบายจากผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การ ให้ทุกๆหน่วยงานมีการ
ทํางานของตนให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีช่ ดั เจน เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ และ เหมาะสมกับ
องค์การ พร้อมทัง้ กําหนดมาตรการประกอบนโยบายทีเ่ ข้มแข็ง ทีส่ ามารถก่อให้เกิดความ
แตกต่างทีช่ ดั เจน ระหว่างผูท้ ท่ี าํ กับผูท้ ไ่ี ม่ทาํ และ ระหว่างผูท้ ท่ี าํ ได้ดกี บั ผูท้ ท่ี าํ แต่ไม่ดี โดยมี
แรงจูงใจให้มกี ารดําเนินงานในการทํางานของบุคคลากรแต่ละคน ให้เป็ นผลงานทางวิชาการ
ทีม่ าก เพียงพอ และต่อเนื่อง ทัง้ แรงจูงใจทางบวก ทีช่ ว่ ยจูงใจ ให้ขวัญกําลังใจ ให้รางวัล และ
แรงจูงใจทางลบ ทีก่ อ่ ให้เกิดพลังทีจ่ ะทํา เพือ่ แข่งขันกับเพือ่ นๆทีท่ าํ อย่างไม่เครียด
จนเกินไป โดยยังคงมีความสุขในการทํางาน ทําผลงานทางวิชาการ และในชีวติ ประจําวัน
2. การกําหนดหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ในการดําเนินงาน R2R2E ให้ชดั เจนแน่นอน
โดยควรเป็ น “หน่วยงานระดับสูง” ขององค์การ เช่น สํานักพัฒนา สํานักวิชาการ ฯลฯ
3. การสรรหาบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ ในการดําเนินงาน R2R2E ทีม่ คี ุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์
ตามหลักการข้อ 4 ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ทีค่ รบถ้วนมากทีส่ ดุ แล้วช่วยบุคคลผูน้ นั ้ ในการสรรหา
ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ จัดตัง้ เป็ น “ทีมงานผูร้ บั ผิดชอบ” อย่างเป็ นทางการ โดยกําหนดบทบาทหน้าที่
ทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ให้อาํ นาจในการดําเนินงาน R2R2E นี้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. การส่งเสริมสนับสนุ นทีมงานผูร้ บั ผิดชอบ ให้รว่ มกันจัดทํา “โครงการ” พัฒนา
R2R2E ขององค์การ โดยเป็ นโครงการต่อเนื่องทีใ่ ช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาองค์การในระยะยาว ในการนี้ KPI ตัวหนึ่งทีต่ อ้ งกําหนดคือ อัตราผลงานทาง
วิชาการ ต่อจํานวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
โครงการพัฒนา R2R2E ขององค์การนี้ สามารถแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสร้างตัวแบบ (Role Model) ของการดําเนินงาน R2R2E ทีช่ ดั เจน
ปฏิบตั ไิ ด้ เหมาะสมกับองค์การ และ มีประสิทธิภาพสูง จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวแบบ ในแต่
ละหน่วยงานหลักขององค์การ
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี
ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบ (Role Model Expansion) ของการดําเนินงาน
R2R2E โดยการให้ตวั แบบเป็ น “พีเ่ ลีย้ ง”ในการขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในอัตราส่วน
1 ตัวแบบ ต่อ 5 หน่วยงาน ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานทัง้ หมดของ
องค์การ
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ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
ระยะที่ 3 การขยายผลทัวทั
่ ง้ องค์การ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การ มีผลงานวิจยั ที่
ชัดเจน และมีการพัฒนาคุณภาพของผลงาน R2R2E ให้ดยี งิ่ ๆขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ใช้เวลาประมาณ 1 ปีฆ
ระยะที่ 4 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ด้วยการผสมผสาน
การทํา R2R2E นี้ เข้าไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแต่ละหน่วยงาน โดยกําหนด
เป้าหมายทีช่ ดั เจนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ มุง่ สูก่ ารให้ “ทุกคน” ขององค์การ ทํางานของตนให้
เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีต่ นเป็ นชือ่ แรก ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรือ่ ง
ใช้เวลาประมาณ 2 ปี
5. ทีมงานผูร้ บั ผิดชอบ ร่วมกันจัดทํา “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน R2R2E ทีช่ ดั เจน
เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ เหมาะสมกับองค์การ และ พัฒนาให้มคี ุณภาพ ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ สูงยิง่ ๆขึน้ ตลอดไป
6. จัดให้มกี ารฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop Training) ในการทํางานของตนให้
เป็ นผลงานทางวิชาการ ในสถานการณ์จริง ด้วยการจัดหาวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และมีทกั ษะประสบการณ์สงู และสามารถมาให้การอบรมทีต่ ่อเนื่อง ได้นานเพียงพอ จน
องค์การสามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในการทํางานของตนให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ใน
สถานการณ์จริงนี้ ในระยะแรกๆ ทีต่ อ้ งอาศัยวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีทกั ษะ
ประสบการณ์สงู จากภายนอกองค์การนัน้ ในขณะทีม่ กี ารฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ทีมงาน
ผูร้ บั ผิดชอบขององค์การ จะต้องมาเรียนรูห้ ลักการ วิธกี าร และ เทคนิค ต่างๆ เพือ่ ให้
สามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง อย่างมันใจและมี
่
ประสิทธิภาพสูง ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี
โดยอาจเชิญวิทยากรภายนอกนัน้ มา “กระตุน้ (Booster)” เป็ นครัง้ คราว ตามความเหมาะสม
7. จัดเวทีให้มกี ารนําผลงาน R2R2E นี้ มาเผยแพร่ ทัง้ การนําเสนอ (Presentation)
และ การจัดพิมพ์เผยแพร่ “เป็ นประจํา” อย่างเหมาะสม และกว้างขวางทีส่ ดุ
8. สนับสนุ น และ ส่งเสริม การทํา R2R2E อย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และ ต่อเนื่อง
ตลอดไป จนเป็ นค่านิยมร่วม (Common Value) หรือ วัฒนธรรม ขององค์การ อย่างแท้จริง
Tip ของการทํา R2R2E
1. ใช้หลักการสําคัญ 7 ประการ ของ R2R2E ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
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2. ใช้ R2R2E เป็ นกลยุทธ์หลักขององค์การ โดยเริม่ ต้นจากงานตามภารกิจหลักของ
แต่ละหน่วยงาน ทีบ่ ุคลากรของหน่วยงานนัน้ ๆชอบ ทําได้ดี และ มีความภาคภูมใิ จในผลการ
ดําเนินงานช่วง 3-5 ปี ทผ่ี า่ นมา และ ยังทําอยูใ่ นปจั จุบนั อย่างมีความสุข
3. ต้องทําให้ผทู้ าํ มีความรูส้ กึ ว่าเป็ นเรือ่ งที่ “ไม่ยาก และ ไม่ยงุ่ ยาก” เป็ นเรือ่ งทีค่ นดีๆ
คนมีคุณภาพ คนทีต่ งั ้ ใจทํางาน คนทีเ่ สียสละทุ่มเทให้กบั การทํางาน ทําอยูเ่ ป็ นประจํา ดังนัน้
“ต้อง” ไม่เน้นความถูกต้องและความครบถ้วนของวิทยาการวิจยั (Research Methodology)
ในระยะแรกๆ โดยค่อยๆเพิม่ ความถูกต้องและความครบถ้วนของ Research Methodology
ให้มมี ากขึน้ ทีละน้อยๆ ในการทําผลงานวิจยั ครัง้ ต่อๆมา
4. ต้องมีผชู้ ว่ ยในการ “เขียนผลงานวิจยั ” ให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะประสบการณ์สงู และ มีความเข้าใจในกระบวนการและวิธกี าร ของ
R2R2E เป็ นอย่างดี และ ต้องสามารถจัดสรรเวลาให้กบั การดําเนินงานนี้ ได้อย่างเพียงพอ
ทันเวลา และ ทันใจ ซึง่ ถ้าได้ผนู้ ําด้าน R2R ทีผ่ า่ นขัน้ ที่ 4 ของการเขียน”ผลงานวิจยั ” จาก
ผลงาน R2R แท้และดี ของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จะดีมาก
5. ถ้าต้องการผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพสูง ต้องออกแบบการวิจยั (Research Design)
เป็ นแบบทีม่ กี ลุม่ ควบคุม (Control Group) หรือ วัดผลก่อน-หลังการทดลอง หลายครัง้
6. ต้องผสมผสานการทํา R2R2E นี้ เข้าไปในกระบวนการพัฒนางานและการพัฒนา
คนของแต่ละหน่วยงาน/องค์การ อย่างกลมกลืน ให้กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านผูท้ าํ วิจยั เกิดความรูส้ กึ
ว่า การทีต่ อ้ งทํางานเพิม่ ขึน้ บ้างเพียงไม่มากนักเช่นนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ ต่อตนเอง ต่อ
หน่วยงาน ต่อองค์การ ต่อประชาชน/ผูม้ ารับบริการ และ ต่อประเทศชาติ อย่างมหาศาล
ชัดเจน คุม้ ค่า และน่าภาคภูมใิ จ เป็ นอย่างยิง่
7. ต้องปลูกฝงั แนวคิดและการปฏิบตั ิ ของการทํา R2R2E นี้ เข้าไปในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงาน จนเป็ นกิจวัตรหรืองานประจําของ บุคลากรทุกคน
ขององค์การ อย่างกลมกลืน เหมาะสม และ ต่อเนื่อง จนเป็ น “วัฒนธรรมขององค์การ”
(Organization Culture) ทีท่ ุกๆคนขององค์การยึดถือปฏิบตั ิ อย่างภาคภูมใิ จตลอดเวลา
วิธีการ ในการเขียน “ผลงานวิจยั ” R2R2E เรือ่ งแรก
ประกอบด้วยกิจกรรมและขัน้ ตอน ในการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ
1. จัดทําโครงการพัฒนาการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ
(R2R2E) ให้ละเอียดและชัดเจน ทัง้ กิจกรรม ช่วงเวลา และ ระยะเวลา โดยใช้วทิ ยากรทีม่ ี
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ความรูค้ วามสามารถและมีทกั ษะประสบการณ์สงู ทีส่ ามารถมาให้การอบรมทีต่ ่อเนื่องได้นาน
เพียงพอ จนองค์การสามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
2. สร้างและพัฒนาตัวแบบ (Role Model) ของการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ นขององค์การ โดยมีขอ้ เสนอเพือ่ เป็นแนวทางเบือ้ งต้น ในการดําเนินการอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop Training) ในการเขียนผลงานวิจยั เพือ่
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ โดยคัดเลือก “ทีมงาน” ของหน่วยงานทีม่ ี
ผลงานในการพัฒนางานของตนทีช่ ดั เจนในช่วง 3-5 ปีทผ่ี า่ นมา และยังทําต่อเนื่องมาจนถึง
ปจั จุบนั จํานวน 5–8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2-3 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เป็ นระยะๆ รวม 5 วันอบรม ใช้เวลาในการดําเนินงานประมาณ 4-5 เดือน ดังนี้
วันอบรมที่ 1 ในช่วงเช้า จัดบรรยายแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ในการทํางาน
ประจําให้เป็ นผลงานทางวิชาการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ชัวโมง
่
โดยเน้นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั
ของผูป้ ฏิบตั งิ านพร้อมยกตัวอย่างผลงานจริงทีช่ ดั เจนและดูไม่ยงุ่ ยากในการดําเนินงาน การ
่
ทัง้ บุคลากรภายใน
บรรยายช่วงเช้านี้ สามารถจัดเป็ นการบรรยายให้ความรูแ้ ก่บุคคลทัวไป
องค์การ และ บุคคลภายนอกองค์การ
ในช่วงสายๆ และ ช่วงบ่าย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) การเขียน
ผลงานวิจยั จากผลงานดีๆ ทีไ่ ด้ทาํ มาแล้วนานกว่า 1 ปี และฝึกหัดการทํา Slideเพือ่ นําเสนอ
ผลงานวิจยั แบบ Oral Presentation 10-12 นาที ในเวทีวชิ าการ แล้วมอบ “การบ้าน” ให้แต่
ละทีมงานไปปรับแต่งให้สมบูรณ์ขน้ึ และ เตรียมการนําเสนอความก้าวหน้า ในวัน/ครัง้ ต่อไป
ประมาณเรือ่ งละ 20 Slides ในตอนท้ายของวันนี้ จะเปิดให้มกี ารอภิปราย ซักถาม เพิม่ ความ
เข้าใจ และ คณะผูเ้ ข้าฝึกอบรม ผูร้ บั ผิดชอบการฝึกอบรม และ วิทยากร จะช่วยกันสรุปการ
เรียนรู้ และ การทําบ้าน ด้วยการจัดชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) จากผูเ้ ข้าฝึกอบรม 2-3 ทีมงาน
ต่อกลุม่ ตามความเหมาะสมด้วยความสมัครใจ เพือ่ ช่วยกันปรับแต่งและพัฒนาผลงานของ
แต่ละทีมงานให้สมบูรณ์ยงิ่ ๆขึน้ และ เตรียมนําเสนอผลงาน ในทีป่ ระชุม ให้เกิดความมันใจ
่
วันอบรมที่ 2 (ห่างจากวันอบรมที1่ ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า นําเสนอ
ความก้าวหน้าของแต่ละทีมงาน เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปนั ประสบการณ์ซง่ึ กัน
และกัน แล้วนําเสนอ Oral Presentation ผูเ้ ข้าฝึกอบรม เรือ่ งละ 10-12 นาที ซักถาม 3 นาที
โดยประยุกต์เทคนิกของ Knowledge Sharing: KS, เรือ่ งเล่าเร้าพลัง (Dialogue) และการ
วิพากษ์เชิงบวก (Empowerment Commentation) ในการนําเสนอนี้ หลายคนอาจเป็ นการ
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นําเสนอ “ครัง้ แรก” ในชีวติ จึงควรช่วยให้เขาเกิดกําลังใจ และ เกิดความภาคภูมใิ จ ในการ
นําเสนอผลงานวิชาการครัง้ นี้
และ
เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้
ความสามารถเพิม่ ขึน้ โดยสามารถพัฒนาต่อไปเป็ น Paper ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการได้
จากผลงานของเอง อย่างมันใจและสุ
่
ขใจ จึงต้องไม่เคร่งครัดเรือ่ ง Research Methodology
เน้นการผ่อนคลายอย่างสนุกสนาน ความจริง ประโยชน์ต่อผูป้ ว่ ย/ประชาชน/ผูร้ บั บริการ และ
ต้องไม่มกี ารตําหนิผนู้ ําเสนอ ด้วยการส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกันในหมูผ่ นู้ ําเสนอและผูฟ้ งั
ช่วงบ่าย นําเสนอ Oral Presentation ของผูเ้ ข้าฝึกอบรมต่อ จนครบทุกกลุม่ ถ้ามี
จํานวนกลุม่ มาก สามารถจัดห้องนําเสนอเพิม่ หรือ จัดวันนําเสนอเพิม่ ในตอนท้ายของวันนี้
ก็จะเปิ ดให้มกี ารอภิปราย ซักถาม เพิม่ ความเข้าใจ เช่นกัน และ มอบ “การบ้าน” ให้แต่ละ
กลุม่ /ทีมงาน ไปปรับแต่งให้สมบูรณ์ขน้ึ และ เตรียมจัดทํา “บทคัดย่อ (Abstract)” ของ
ผลงานวิจยั เพือ่ ส่งไปขอนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตามข้อกําหนด คําแนะนํา และ
แบบฟอร์ม ของผูจ้ ดั การประชุมวิชาการเวทีนนั ้ อาทิเช่น การประชุมวิชาการประจําปี ของ
กระทรวงสาธารณสุข ทีจ่ ดั โดยสํานักวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น
ในการนี้ ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) ทีไ่ ด้จดั ตัง้ และพัฒนาไว้ สามารถมาช่วยเสริมการพัฒนา
ผลงานของแต่ละทีมงานให้สมบูรณ์ยงิ่ ๆขึน้ และ เตรียมนําเสนอผลงานในวันอบรมครัง้ ต่อไป
วันอบรมที่ 3 (ควรห่างจากวันอบรมที่ 2 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า นําเสนอ
Abstract ผลงานวิจยั ของแต่ละทีมงานในทีป่ ระชุมใหญ่ ทีมละประมาณ 5 นาที ด้วย
บรรยากาศเชิงวิชาการ ทีส่ ร้างสรรค์และให้กาํ ลังใจ แล้วช่วยกัน “ถอดบทเรียน” ของแต่ละ
ทีมงาน เพือ่ การเรียนรูร้ ว่ มกัน และ นํามาประยุกต์ในการพัฒนางานของตน งานของ
หน่วยงาน และ การพัฒนาตนเองของคณะผูว้ จิ ยั ทุกกลุม่
ในช่วงบ่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในการเขียนผลงานวิจยั เพือ่ การลงตีพมิ พ์
ในวารสารวิชาการ โดยการทํางานเป็ นทีม ด้วยความช่วยเหลือของวิทยากร และการส่งเสริม
สนับสนุ นให้ความช่วยเหลือจากทีมผูร้ บั ผิดชอบการฝึกอบรม ทัง้ การศึกษาค้นคว้าทบทวน
วรรณกรรม (Literature Reviews) และ ช่วยกันจัดทํา Version ที่ 1 ของ “นิพนธ์ตน้ ฉบับ
(Original Article)” เพือ่ การลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ แล้วนํามาแลกเปลีย่ นเพือ่ การเรียนรู้
ร่วมกัน และ นํามาประยุกต์ในการพัฒนาผลงานวิจยั ของตน แล้วให้ “การบ้าน” ไปปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ขน้ึ และ เตรียมการนําเสนอ ในวันอบรมครัง้ ต่อไป
วันอบรมที่ 4 (ห่างจากวันอบรมที่ 3 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า นําเสนอ
ความก้าวหน้าของแต่ละทีมงาน แล้วให้แต่ละ CoP คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละกลุม่ มา
สมชาติ โตร ก
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นําเสนอผลงาน ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ เรือ่ งละประมาณ 15 นาที ช่วยกันปรับแต่งผลงานของแต่
ละเรือ่ ง เป็ น Version ที่ 2 ของ Original Article และ ถือเป็ นตัวอย่างทีด่ ที จ่ี ะเป็ นแบบอย่าง
เบือ้ งต้นให้กบั เรือ่ งอื่นๆต่อไป
ในช่วงบ่าย นําเสนอผลงานนิพนธ์ตน้ ฉบับ (ต่อ) จนครบทุกเรือ่ ง ถ้ามีจาํ นวนเรือ่ ง
มาก สามารถจัดห้องนําเสนอเพิม่ หรือ จัดวันนําเสนอเพิม่ ในตอนท้ายของวันนี้ ก็จะเปิดให้ม ี
การอภิปราย ซักถาม เพิม่ ความเข้าใจ เช่นกัน และ มอบ “การบ้าน” ให้แต่ละกลุม่ /ทีมงาน
ไปดําเนินการ ตามสถานะของกลุม่ /ทีมงานตน คือ
1.) ถ้าจัดทํา Original Article ได้แล้ว ให้ทมี งาน ไปหา “ทีมงานของหน่วยงานอื่น”
ทีม่ ผี ลงานในการพัฒนางานของตนทีช่ ดั เจนในช่วง 3-5 ปี ทผ่ี า่ นมา และยังทําต่อเนื่องมา
จนถึงปจั จุบนั แล้วไปช่วยเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในการช่วยเขียนผลงานวิจยั เพือ่ นําเสนอในทีป่ ระชุม
ใหญ่ขององค์การ หรือในเวทีวชิ าการอื่นๆ ให้กบั ทีมงานนัน้ แล้วเตรียมนําเสนอผลงานวิจยั
นัน้ ในวันอบรมครัง้ ต่อไป หรือ ดําเนินการจัดทํา ผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 2 ของตน แล้ว
นําเสนอผลงานวิจยั นัน้ ในวันอบรมครัง้ ต่อไป
2.) ถ้ายังจัดทํา Original Article ไม่ได้ หรือ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ให้ทมี งาน ไป
จัดทําเพิม่ เติม แล้วรายงานความก้าวหน้า ในวันอบรมครัง้ ต่อไป พร้อม “แผน” ในการพัฒนา
ในระยะต่อไปด้วย ในทํานองเดียวกันกับข้อ 1.
3.) เตรียมสรุปการเรียนรู้ และสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงานทีท่ าํ มาตัง้ แต่วนั อบรม
ที่ 1 เพือ่ นํามาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั และนําไปสูก่ ารพัฒนางาน/หน่วยงาน อย่างยังยื
่ นด้วย
R2R2E ในช่วงต่อไป ของระยะที่ 1
วันอบรมที่ 5 (ห่างจากวันอบรมที่ 4 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า แต่ละทีม นําเสนอ
ความก้าวหน้าของตน ทัง้ ความก้าวหน้าของการตีพมิ พ์นิพนธ์ตน้ ฉบับในวารสารวิชาการ
และ ความก้าวหน้าของการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในการช่วยเขียนผลงานวิจยั เพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั
ให้กบั ทีมงานของหน่วยงานอื่น หรือ การจัดทําผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 2,3,4,5 ของ
ทีมงานตนเอง หรือ การขยายเครือข่ายไปช่วยงาน/หน่วยงาน อื่นๆ ทัง้ ในองค์การและนอก
องค์การ แล้วช่วยกันปรับแต่งผลงานของพวกเราในแต่ละทีมงาน เพือ่ การแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และการเรียนรูร้ ว่ มกัน อย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ KM ทีค่ รบวงจร
ในช่วงบ่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในการพัฒนาการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ (R2R2E) นี้ ให้ดี เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ มาก
ขึน้ ในการดําเนินงานช่วงต่อไป และ สรุป ตัวแบบ (Role Model) ของการทํา R2R2E ของ
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องค์การ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการมา 4-5 เดือนแล้ว ทัง้ ในแต่ละทีมงาน แต่ละเรือ่ งทีเ่ ขียนผลงานวิจยั
และ ในภาพรวมขององค์การ โดยเป็ นตัวแบบทีส่ ามารถทําได้จริงแล้ว ซึง่ จะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
ให้กบั หน่วยงาน/องค์การอื่นๆต่อไป
บทเรียน ทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปนั ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
ด้วยกระบวนการ KM ทีค่ รบวงจร แล้วช่วยกันถอดบทเรียนเหล่านี้ ทีเ่ กิดจากการทีไ่ ด้มกี าร
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ตัง้ แต่วนั อบรมที่ 1 มาจนถึง วันอบรมที่
5 รวมทัง้ ทีส่ งิ่ ทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันดําเนินการนอกห้องอบรม ตลอดระยะเวลา 4-5 เดือน ที่
ผ่านมานี้ ทีไ่ ด้ชว่ ยกันคิด ทํา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนา และ แก้ไขปญั หา อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปจั จุบนั แล้วช่วยกันจัดทําเป็ น Explicit Knowledge ทีเ่ ป็ น “ความรูจ้ ริง” คือ
ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการ “ทํา” ด้วยตนเอง หลายๆครัง้ จนเกิดเป็ น Skills ซึง่ หมายถึง ความ
เชีย่ วชาญชํานาญอย่างแท้จริง ในการทําสิง่ นัน้ Explicit Knowledge นี้ คือ สิง่ ทีเ่ รียกว่า
Knowledge Asset: KA ในกระบวนการ KM นันเอง
่
Explicit Knowledge ทีค่ าดหวังหรือตัง้ ใจจะให้ได้รบั ในวันอบรมที่ 5 ช่วงบ่าย คือ
1.) ตัวแบบ (Role Model) ของการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
ขององค์การ ทีส่ ามารถทําได้จริง และ สามารถนําไปใช้ในองค์การอื่นๆ ได้โดยสะดวก อย่าง
มันใจ
่ พร้อมคําแนะนําหรือคําอธิบายทีช่ ดั เจนถึงวิธปี ฏิบตั ิ ทีเ่ น้นการ “ป้องกันปญั หา” ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ทัง้ Primary Prevention, Secondary Prevention, และ Thirtiary Prevention และ
การแก้ปญั หาทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ ครบวงจร
2.) ตัวอย่าง (Example) ของโครงการพัฒนาการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ (R2R2E) ทีล่ ะเอียดและชัดเจน ทัง้ กิจกรรม ช่วงเวลา และ
ระยะเวลา ทีส่ ามารถนําไปใช้เป็ นต้นแบบเบือ้ งต้นให้กบั องค์การอื่นๆ ได้โดยสะดวก ด้วย
แนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของ C&D (Copy and Development) ทีห่ ลายประเทศ
นํามาใช้ อาทิเช่น จีน เกาหลี ฯลฯ แม้จะไม่ถกู ต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ถา้ เรา
เน้นการทํา D (Development) ให้มากๆ คือ ปรับปรุงพัฒนา ให้ดกี ว่าสิง่ ที่ Copy มา ก็จะเป็ น
สิง่ ทีก่ ่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติได้อย่างกว้างขวาง
3.) แผนพัฒนา (Development Plan) การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ นขององค์การ ในอนาคต (5-10 ปี )
4.) ตัวอย่างทีด่ ี (Good Practice) ของผลงานวิจยั R2R2E ทีน่ ่าชืน่ ชมและเป็ น
แรงบันดาลใจ ให้ผอู้ ่าน/ผูม้ าศึกษาเรียนรู้ เกิดความรูส้ กึ ทีอ่ ยากนําไปเป็ นตัวอย่างในการ
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ประยุกต์ ขยายผล และ ต่อยอด ทัง้ การเขียนสาระสําคัญ Slide Presentation บทคัดย่อ และ
นิพนธ์ตน้ ฉบับ ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของ C&D เช่นเดียวกัน
“การบ้าน” ในการดําเนินโครงการพัฒนาการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ นขององค์การ ในช่วงต่อไป ของระยะที่ 1 นี้ จนครบปี (อย่างน้อยอีก 6 เดือน) คือ
1.) การผลักดันให้นําผลงานวิจยั ของแต่ละทีมงาน
ไปนําเสนอในเวทีวชิ าการ
ระดับจังหวัดขึน้ ไป อย่างสง่างาม มีความสุข และ ภาคภูมใิ จ
ได้รบั การลงตีพมิ พ์ใน
2.) การช่วยให้นําผลงานวิจยั ของแต่ละทีมงาน
วารสารวิชาการระดับเขตหรือระดับภูมภิ าคของประเทศ ขึน้ ไป
3.) การเขียนผลงานวิจยั เรือ่ งที่ 2 ของแต่ละทีมงาน
4.) การช่วยให้ทมี งานของหน่วยงานอื่น พัฒนาผลงานวิจยั ของหน่วยงานจนได้ไป
นําเสนอผลงานวิจยั และ ได้รบั การลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
5.) การถอดบทเรียน ของการดําเนินงานโครงการ R2R2E ขององค์การ เพือ่
นําไปสูก่ ารดําเนินงานในปี ต่อไป ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ การนําผลการดําเนินงานทีไ่ ด้
ทํามาอย่างต่อเนื่องมาเขียนเป็ นผลงานวิชาการ การจัดทํา Research Proposal เพือ่ พัฒนา
งาน R2R2E ทีน่ ําไปสูก่ ารขอใบรับรองการทําวิจยั ในมนุ ษย์ (Ethical Certificate: EC) และ
การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ในเรือ่ งใหม่
เมือ่ ถึงตอนนี้ เราก็จะได้ “ตัวแบบ” ของทีมงาน ในการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การ เราไม่ได้คาดหวังว่า “ทุกทีม” จะสามารถเป็ นตัวแบบได้
ทัง้ หมด แต่ถา้ ได้ถงึ ครึง่ หนึ่ง (50%) ของจํานวนทีมงานทีเ่ ข้าฝึกอบรมในครัง้ แรกนี้ ที่
สามารถพัฒนาเป็ นตัวแบบได้ ก็ถอื ว่าเป็ นความสําเร็จทีน่ ่าภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ โดยจะมี
การเสริมสร้างตัวแบบเหล่านี้ ให้สามารถทําหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
และช่วยขยายผลในการสร้าง “ตัวแบบใหม่ๆ” ให้มมี ากขึน้ เรือ่ ยๆ ในองค์การของพวกเรา
องค์ความรูแ้ ละเทคนิคที่จาํ เป็ นในการดําเนินงานและการพัฒนางาน R2R2E
ในการดําเนินงานและการพัฒนางาน R2R2E มีองค์ความรูแ้ ละเทคนิคทีจ่ าํ เป็ น 30
เรือ่ ง ดังนี้
1. ปรัชญาการวิจยั และ ปรัชญาการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น หรือ R2R2E
(Philosophy of Research & Philosophy of R2R2E)
2. ความรูพ้ น้ื ฐานของการทํางาน (Fundamental Knowledge of Working)
3. เป้าหมายของการทํางาน (Goal of Working)
สมชาติ โตรั ก ษา
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4. หลักการบริหาร (Principle of Managing)
5. หลักการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Principle of Change Management)
6. หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (Principle of Management by Participation:
MBP)
7. หลักการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ (Principle of Management by Results:
MBR)
8. หลักการบริหารตามสภาวการณ์ (Principle of Situational Management)
9. หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)
10.แนวคิดการมองปญั หาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Concept in Problem Approach)
11.หลักการวิเคราะห์ปญั หา (Principle of Problem Analysis)
12.หลักการของดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงาน (Principle of Working Indicators)
13.หลักการของระบบการดําเนินงาน (Principle of Working Systems)
14.หลักการของระบบงานบริการ (Principle of Service Systems)
15.วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle: PDCA)
16.หลักการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Principle of Utilizing)
17.หลักการบริหารเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร (Principle of IT Management)
18.หลักการบริหารการติดต่อสือ่ สาร (Principle of Communication Management)
19.หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Principle of Continuing Improvement)
20.หลักการทํางานเป็ นทีม (Principle of Team Working)
21.หลักการเสริมพลัง (Principle of Empowerment)
22.เทคนิค How to do ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสูค่ วามยังยื
่ น
23.SOAR Technique เพือ่ การพัฒนางานและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
24.หลักการทบทวนวรรณกรรม (Principle of Literature Review) ในการวิจยั
25.หลักการจัดการความรู้ (Principle of Knowledge Management: KM)
26.หลักการเขียนผลงานวิจยั (Principle of Research Writing)
27.หลักการของระเบียบวิทยาการวิจยั (Principle of Research Methodology) ได้แก่
-แบบแผนการวิจยั (Research Design)
-ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง (Population and Sample)
-เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั (Research Instruments)
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-การเก็บข้อมูลการวิจยั (Data Collection)
-การทําความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ก่อนการวิเคราะห์
-การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
-สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั (Research Statistics)
-การพิสจู น์สมมติฐานการวิจยั (Hypothesis Testing)
28.หลักการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Principle of Working Model
Development/Improvement)
29.หลักการอภิปรายผลการวิจยั (Principle of Research Discussion)
30.หลักการให้ขอ้ เสนอแนะจากการวิจยั (Principle of Research Recommendation)
หลักการทัง้ 30 นี้ เป็ นหลักการทางวิชาการทีส่ ามารถศึกษาค้นคว้าได้จากตําราและ
หนังสือด้านการบริหาร/จัดการ และ ด้านการวิจยั ทีม่ อี ยูม่ ากมาย โดยเน้นการนํามาประยุกต์
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละงาน ในแต่ละองค์การ
ประโยชน์ ของการดําเนินงานและการพัฒนางาน R2R2E
การดําเนินงานและการพัฒนางาน R2R2E มีประโยชน์สรุปได้ 8 ประการ ดังนี้
1. มีประโยชน์ต่อ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานทีเ่ ป็ นภารกิจหลัก ทัง้ ของบุคคล ของ
หน่วยงาน และขององค์การ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ยิง่ ๆขึน้
2. มีประโยชน์ต่อ “คน” คือ
2.1 ได้รบั การพัฒนาคุณภาพทีด่ ี สะดวก ง่าย ตรงกับต้องการของตน (บุคคลผู้
นัน้ ) และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.2 ได้ผลงานวิชาการ
ทีท่ รงคุณค่า
สามารถนําไปใช้ในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าของตนได้
2.3 มีความสุขในการทํางาน เกิดความรักงาน นําไปสูค่ วามรักและความภักดีต่อ
องค์การ
2.4 ได้องค์ความรู้ ทีม่ คี ุณค่า ทัง้ องค์ความรูจ้ ากการศึกษาค้นคว้า และองค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยมือของตนเอง ซึง่ เป็ นองค์ความรูท้ จ่ี ะติดตัวบุคคลผูน้ นั ้ ไป
ตลอดชีวติ
3. มีประโยชน์ต่อ “หน่วยงาน” คือ
3.1 ได้คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นหน่วยงาน
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3.2 ได้กระบวนการพัฒนาคน ด้วยการปฏิบตั งิ านในวิถชี วี ติ ประจําวัน ทีส่ ะดวก
ง่าย สอดคล้องกับบริบทและงานของแต่ละคน ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูร้ บั บริการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร และ สังคม
3.3 ได้ผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
3.4 ได้ผลงานวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และ ต่อประเทศชาติ
3.5 มีบรรยากาศองค์การทีด่ ี สืบเนื่องจากบุคลากรมีความสุขในการทํางาน
4. มีประโยชน์ต่อ “องค์การ” คือ ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับหน่วยงาน แต่กว้างขวาง
กว่า และถ้าเป็ นองค์การหลักของส่วนรวม อาทิเช่น กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย
ฯลฯ จะมีผลกระทบต่อพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบขององค์การ หรือ ต่อสาธารณะ เป็ นอย่างมาก
5. มีประโยชน์ต่อ “ชุมชน” คือ
5.1 ได้ผลประโยชน์ จากการทีค่ น/หน่วยงาน/องค์การ ทีม่ คี ุณภาพ ได้มา
สร้างสรรค์ผลการดําเนินงานทีด่ ี ในชุมชน หรือ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหน่วยงาน/องค์การ
5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานงานวิจยั ทีเ่ กิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ทัง้
ทางตรง และ ทางอ้อม
6. มีประโยชน์ต่อ “สังคม” คือ เป็ นหนึ่งในปจั จัยสําคัญทีช่ ว่ ยให้เกิดความสุขสงบใน
สังคม เนื่องมาจากการทีท่ ุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การ รูภ้ ารกิจหลักของตน แล้วมาร่วม
กันพัฒนาสิง่ ดีๆให้เกิดขึน้ ในสังคมและชุมชน ด้วยกระบวนการวิจยั ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ทํางานทีม่ คี ุณภาพสูง ประกอบกับการทีค่ นทัง้ หลาย มีความสุขในการทํางาน และ มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ก็จะยิง่ ช่วยป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมทีร่ มุ เร้าอยูใ่ นปจั จุบนั ได้ดยี งิ่ ขึน้
7. มีประโยชน์ต่อ “โลก” คือ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และ กระบวนการ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ให้กบั ประชากรโลก
8. มีประโยชน์ต่อ “วิชาการ” คือ ช่วยในการประยุกต์องค์ความรูด้ า้ นวิชาการ ทีม่ อี ยู่
มากมาย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั มวลหมูม่ นุ ษย์ชาติ อย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่างโครงการพัฒนา R2R2E ขององค์การ
โครงการร่วม
ในการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
หลักสูตร การพัฒนางานประจําสู่การวิ จยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพสูงและยังยื
่ น
A Joint Project Development of Routine Works to High Efficiency & Sustainable Researches
ระหว่าง
โรงพยาบาล/หน่วยงาน........................................
กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเอก การบริหารโรงพยาบาล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการและเหตุผล
R&D (Research and Development) เป็ นกิจกรรมทีส่ าํ คัญขององค์การ/หน่วยงานสมัยใหม่ ที่
ต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน และ การแก้ปญั หา เป็ นหนึ่งในกิจกรรม
หลักขององค์การตาม BSC (Balanced Scorecard) ด้านที่ 4 คือ Learning and Growth ทีจ่ ะนําพา
องค์การ สูค่ วามอยูร่ อด อย่างมันคง
่ เจริญรุง่ เรือง และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้อย่างมีชยั ชนะ วิธกี าร
ทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง คือ การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั อย่างยังยื
่ น
(Sustainable Routine to Research) ใช้คาํ ย่อว่า R2R2E ซึง่ เน้นทีก่ ารพัฒนา
(Development/Improvement) ให้งานประจําทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นงานหลักขององค์การ/หน่วยงาน “ดีขน้ึ ”
ตลอดเวลา นําไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ขององค์การ
โรงพยาบาล/หน่วยงาน........ ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของ R2R2E จึงได้พฒ
ั นา
หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสูก่ ารวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและยังยื
่ น” นี้ขน้ึ เพือ่ ให้บุคลากรทัง้ หลาย
ของโรงพยาบาล........ ทีไ่ ด้เสียสละ ทุม่ เทแรงกายและแรงใจ ให้กบั การทํางาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
สามารถนําหลักการและกระบวนการ ของการวิจยั เข้ามาผสมผสานกับการทํางานทีท่ าํ อยูเ่ ป็ นประจํา
อย่างมีความสุขและมี Productivity ทีด่ ี ช่วยให้การดําเนินงานของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงานของ
โรงพยาบาล สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ตลอดไป
วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้าง ส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากรทัง้ หลายของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล/หน่วยงาน
........ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สามารถทําวิจยั ในงานประจําของตน ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูง
ยิง่ ๆขึน้
สมชาติ โตรั ก ษา
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คุณสมบัติของผูเ้ ข้าอบรม
1. บุคลากรทัง้ หลายของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล/หน่วยงาน........
2. ผูร้ บั ผิดชอบงานพัฒนาและงานวิจยั ของหน่วยงาน
3. ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานวิจยั R2R2E
สิ่ งที่ขอให้ผเู้ ข้าอบรมเตรียมมาเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของการเรียนรู้และผลงาน
สรุปได้เป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. ผลงาน ทีผ่ เู้ ข้าอบรมได้ทาํ มาเองกับมือ ในช่วง 3-5 ปี ทีผ่ า่ นมา ในลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลงานเด่น ทีผ่ เู้ ข้าอบรมได้ทาํ มาเองกับมือ ในช่วง 3-5 ปี ทผ่ี า่ นมา ผลงานนี้ เป็ นที่
ประจักษ์ของจังหวัด พวกเราและผูเ้ กีย่ วข้อง ให้ความชื่นชมและยอมรับว่าเป็ นผลงานทีด่ จี ริงๆ เช่น
ได้รบั รางวัลในระดับต่างๆ เป็ นต้น หรือ
1.2 ผลการดําเนินงาน CQI ทีผ่ เู้ ข้าอบรมและทีมงานเห็นว่า “เยีย่ มมาก” พร้อมผลการวัด
“การเปลีย่ นแปลง” ทีแ่ สดงว่าเกิด Improvement ทีเ่ ป็นตัวเลขชัดเจน เช่น ลดเวลาเฉลีย่ จาก 35.14 +/3.25 นาที เหลือเพียง 25.36 +/- 3.18 นาที ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ เพิม่ จากร้อยละ 77.14 +/2.32 เป็ น ร้อยละ 84.16 +/- 2.16 เป็ นต้น หรือ
1.3 ผลการดําเนินงาน ของโครงการ ทีผ่ เู้ ข้าอบรมชอบ ภาคภูมใิ จ และ ประทับใจ มากทีส่ ดุ
ทีไ่ ด้รว่ มพัฒนาในช่วงทีผ่ า่ นมา พร้อมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ทีล่ ะเอียดและครบถ้วนทีส่ ดุ
ส่วนที่ 2. ทีมงาน ของผูเ้ ข้าอบรม ทีร่ ว่ มกันทําผลงาน/โครงการ นัน้ ๆ 3-5 คน เพือ่ มาร่วมเรียนรู้
ดําเนินการ และ ร่วมพัฒนาด้วยกัน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมซึง่ กันและกันได้เป็ นอย่างดี
เนื้ อหาการฝึ กอบรม
1. แนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ในการทํา Routine to Research (R2R) อย่างมีความสุขและ
มีผลผลิตทีด่ ี อย่างยังยื
่ น
2. การเลือกหัวเรือ่ งวิจยั R2R
3. การแก้ไขจุดอ่อนในการทํา R2R ของพวกเรา
4. หลักการและวิธกี าร ในการเขียน Paper เพือ่ ลงตีพมิ พ์ ในงานวิจยั R2R ทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก และ
ไม่ตอ้ งใช้งบประมาณมาก
5. หลักการและวิธกี าร ในการเขียนโครงร่างการวิจยั R2R เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น
6. หลักการและวิธกี าร ในการกําหนดดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงาน (Working Indicators) ในการ
วิจยั R2R
7. หลักการ เทคนิค และ วิธกี าร ในการนําเสนอผลงานวิจยั
สมชาติ โตร ก
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8. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทําวิจยั R2R
9. R2R เพือ่ การพัฒนาคน งาน และหน่วยงาน อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
10. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ในการวิจยั R2R
11. หลักการ เทคนิค และ วิธกี าร ในการนําเสนอผลงานวิจยั
12. การพัฒนา Paper ผลงานวิชาการ เพือ่ ลงตีพมิ พ์
13. หลักการ เทคนิค และ วิธกี าร ในการเขียนบทคัดย่อผลงานวิจยั R2R
14. หลักการ เทคนิคและวิธกี าร ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั การอภิปราย
ผลการวิจยั และ การเขียนข้อเสนอแนะในการวิจยั R2R อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
15. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
15.1 การเขียน Paper วิจยั เพือ่ ลงตีพมิ พ์
15.2 การเขียนโครงร่างการวิจยั R2R
15.3 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทําวิจยั R2R
15.4 การเขียนรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ในการวิจยั R2R
15.5 การเขียนบทคัดย่อผลงานวิจยั R2R
15.6 การเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของการวิจยั
15.7 การเขียนวัสดุและวิธกี ารของการวิจยั
15.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั R2R อย่างง่าย
15.9 การเขียนการอภิปรายผลการวิจยั
15.10 การเขียนข้อเสนอแนะในการวิจยั
15.11 การเขียนกิตติกรรมประกาศในการวิจยั
15.12 การพัฒนาPower point Presentation ในการนําเสนอผลงานวิจยั R2R
16. แนวคิดหลักการและวิธกี าร ในการบริหารจัดการและการพัฒนา งานวิจยั R2R
17. การป้องกัน และการแก้ไขปญั หาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการทําวิจยั R2R
18. การอภิปรายและให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ปญั หาและการพัฒนา การทําวิจยั R2R
19. การให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการทําวิจยั ในประเด็นต่างๆ
20. การร่วมกันกําหนดนโยบาย มาตรการ ระบบ และ กลไก ในการสนับสนุ นการวิจยั R2R
21. การพัฒนา R2R ของพวกเรา อย่างต่อเนื่อง มันคง
่ ยังยื
่ น และมีความสุข ในอนาคต
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
แบ่งเป็ น 3 Stages
Stage 1. Innovative Fundamental Stage (การสร้างผูน้ ํา R2R)
รุน่ ละ 5 วันฝึกอบรม (รุน่ ละ 30-50 เรือ่ ง/กลุ่มคน)
Stage 2. Extension Stage (การต่อยอดและเพิม่ Competencies ให้กบั ผูน้ ํา R2R)
สมชาติ โตรั ก ษา
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รุน่ ละประมาณ 5 วันฝึกอบรม (รุน่ ละ10 ผูน้ ํา R2Rทีผ่ า่ น Stage 1.กับ 30-50 เรือ่ ง/กลุ่มคน)
Stage 3. Advance Stage (การพัฒนาสู่ R2RE สูอ่ งค์การคุณภาพอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น)
รุน่ ละประมาณ 5 วันฝึกอบรม (รุน่ ละ 20-30 ผูน้ ํา R2Rทีผ่ า่ น Stage 2.แล้ว)
STAGE 1.
การสร้างผูน้ ํา R2R
ใช้เวลา 5 วันฝึ กอบรม/รุน่
(รุน่ ละ 30-50 เรือ่ ง/กลุ่มคน)
เป้ าหมายการฝึ กอบรม
ได้ผลงานวิจยั R2R ทีส่ ามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ และ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเรือ่ งทีเ่ ข้าฝึกอบรม (รุน่ ละ >15+10+10=35 เรือ่ ง จาก 30 คน)
วันฝึ กอบรมที่ 1
1. หลักการและวิธกี าร ในการทํา นําเสนอ และ เขียน Paper เพือ่ ลงตีพมิ พ์ ในงานวิจยั R2R ที่
ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ตอ้ งใช้เวลาและงบประมาณมาก
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียนสาระสําคัญ และ บทคัดย่อ ผลงานวิจยั R2R ทีท่ าํ เสร็จแล้ว
3. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการจัดทํา Slide นําเสนอผลงานวิจยั R2R
วันฝึ กอบรมที่ 2
1. หลักการ เทคนิค และวิธกี าร ในการนําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการจัดทํา Slide และ การนําเสนอผลงานวิจยั R2R ในทีป่ ระชุมวิชาการ
3. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียน Original Article ผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการ
วันฝึ กอบรมที่ 3
1. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียน Original Article ผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการ (ต่อ)
2. การแก้ปญั หาในการเขียน Original Article ผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารฯ
3. การพัฒนาผลงานวิจยั R2R ของหน่วยงาน และ องค์การ อย่างยังยื
่ น
วันฝึ กอบรมที่ 4.1 สําหรับกลุ่มทีจ่ ดั ทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 ได้สาํ เร็จแล้ว
การจัดทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2 (ในผลงานทีท่ าํ เสร็จแล้ว)
1. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียนสาระสําคัญ และ บทคัดย่อ ผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการจัดทํา Slide นําเสนอผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2
วันฝึ กอบรมที่ 4.2 สําหรับกลุ่มทีจ่ ดั ทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 ยังไม่สาํ เร็จ
การจัดทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 ให้สาํ เร็จ
1. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการจัดทําสาระสําคัญบทคัดย่อและSlide นําเสนอผลงานวิจยั R2Rเรือ่ งที1่
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2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียน Original Article เรือ่ งที่ 1 เพือ่ ลงตีพมิ พ์ (ต่อ)
วันฝึ กอบรมที่ 5.1 การจัดทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2 ครัง้ ที่ 2
การจัดทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2 (ในผลงานทีท่ าํ เสร็จแล้ว)
1. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียนผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
2. การแก้ปญั หาในการเขียนผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
3. การนํา KM มาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจยั R2R ของหน่วยงาน และ องค์การ อย่างยังยื
่ น
วันฝึ กอบรมที่ 5.2 กลุ่มทีจ่ ดั ทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 ยังไม่สาํ เร็จ ครัง้ ที่ 2
1. ฝึ กปฏิบตั กิ ารในการเขียนผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
2. การแก้ปญั หาในการเขียนผลงานวิจยั R2R เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
3. การนํา KM มาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจยั R2R ของหน่วยงาน และ องค์การ อย่างยังยื
่ น
STAGE 2.
การต่อยอดและเพิ่ ม Competencies ให้กบั ผูน้ ํา R2R
ใช้เวลา 5 วันฝึ กอบรม/รุน่
กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าฝึ กอบรม
คือ ผูท้ ไ่ี ด้จดั ทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 2 สําเร็จแล้วในระดับดี ถือเป็ น “ว่าทีผ่ นู้ ํา R2R” ทีผ่ า่ น
Stage 1.แล้ว กับ กลุ่มเป้าหมาย30-50เรือ่ ง/กลุ่ม ที่ “ว่าทีผ่ นู้ ํา R2R” จะช่วยให้ทาํ สําเร็จอย่างภาคภูมใิ จ
เป้ าหมายการฝึ กอบรม
ได้ผลงานวิจยั R2R2E ทีส่ ามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ และ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการ ทีไ่ ม่ซ้าํ กับ Stage 1 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผูน้ ํา R2R ทีเ่ ข้าฝึกอบรม (รุน่ ละ >20 เรือ่ ง)
วันฝึ กอบรมที่ 1
การช่วยจัดทําผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ให้กบั สมาชิกในหน่วยงาน และ โรงพยาบาล/
องค์การ ให้สามารถพัฒนาผลงานวิจยั R2R2E ของตน ได้สาํ เร็จ (ผูน้ ํา R2R : สมาชิก = 1 : 3-5)
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจัดทําสาระสําคัญ บทคัดย่อ และ Slide
นําเสนอผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ของสมาชิกในหน่วยงาน (หน่วยเบิก) และ องค์การ
วันฝึ กอบรมที่ 2
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขียนผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1
ของสมาชิกในหน่วยงาน/โรงพยาบาล/องค์การ เพือ่ ลงตีพมิ พ์
วันฝึ กอบรมที่ 3
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจัดทําสาระสําคัญ บทคัดย่อ Slide
นําเสนอผลงานวิจยั และ การช่วยเขียนผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมพัฒนา
ผลงานวิจยั R2R2E ของตน ทีย่ งั ไม่สาํ เร็จ ให้สาํ เร็จ อย่างมีคุณภาพและภาคภูมใิ จ
วันฝึ กอบรมที่ 4
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ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการช่วยเขียนผลงานวิจยั R2R2E
เรือ่ งที่ 1 ให้กบั สมาชิกในทุกหน่วยงาน (หน่วยเบิก) จนสามารถลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการได้
วันฝึ กอบรมที่ 5
1. ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการขยายผลการช่วยเขียนผลงานวิจยั
R2R2E เรือ่ งที่ 1 ให้กบั สมาชิกในทุกหน่วยงาน จนสามารถลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการได้ (ต่อ)
2. Knowledge Sharing: KS ในการพัฒนาระบบ กลไก และ วิธกี าร ในการพัฒนางานวิจยั
R2R2E ของหน่วยงาน และ องค์การ อย่างยังยื
่ น ด้วย Networking
STAGE 3.
การพัฒนาสู่ R2RE สู่องค์การคุณภาพ อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
ใช้เวลา 5 วันฝึ กอบรม/รุน่
(รุน่ ละ 20-30 ผูน้ ํา R2R ทีผ่ า่ น Stage 2.แล้ว)
กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าฝึ กอบรม
เป็ น “ว่าทีผ่ นู้ ํา R2R” และ ได้ชว่ ยจัดทําผลงานวิจยั R2R เรือ่ งที่ 1 ให้กบั สมาชิกในหน่วยงาน
และ องค์การ/โรงพยาบาล ให้สามารถพัฒนาผลงานวิจยั R2R ของตน ได้สาํ เร็จแล้ว
เป้ าหมายการฝึ กอบรม
1. ได้ผลงานวิจยั R2R2E ในผลงานทีท่ าํ เสร็จแล้ว ทีส่ ามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ
และ ลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยเบิกขององค์การ/โรงพยาบาล
2. ได้ Research Proposal งานวิจยั R2R2E ทีผ่ า่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าฝึกอบรม
3. ได้ผลงานวิจยั ตาม Research Proposal งานวิจยั R2R2E ทีผ่ า่ นการรับรองจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าฝึกอบรม
วันฝึ กอบรมที่ 1
การช่วยจัดทําผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ให้กบั กลุ่มสมาชิกในหน่วยงาน ทีย่ งั ไม่มี
ผลงานวิจยั R2R ในผลงานทีท่ าํ เสร็จแล้ว ให้สามารถนําเสนอในการประชุมวิชาการ และ ลงตีพมิ พ์ใน
วารสารทางวิชาการ ได้สาํ เร็จ (ใช้สดั ส่วน ว่าทีผ่ นู้ ํา R2R 1 คน ต่อ สมาชิก 3-5 กลุ่ม)
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจัดทําสาระสําคัญ บทคัดย่อ และ Slide
นําเสนอผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
วันฝึ กอบรมที่ 2
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขียนผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1
ของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม เพือ่ ลงตีพมิ พ์
วันฝึ กอบรมที่ 3
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ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยจัดทําสาระสําคัญ บทคัดย่อ Slide
นําเสนอผลงานวิจยั และ การช่วยเขียนผลงานวิจยั R2R2E เรือ่ งที่ 1 ของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ทีย่ งั ไม่
สําเร็จ ให้สาํ เร็จ อย่างมีคุณภาพและภาคภูมใิ จ
วันฝึ กอบรมที่ 4
ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการจัดทํา Research Proposal งานวิจยั
R2R2E ให้สามารถผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ได้
วันฝึ กอบรมที่ 5
1. ฝึ กปฏิบตั กิ าร และ Knowledge Sharing: KS ในการช่วยเขียนผลงานวิจยั ตาม Research
Proposal ทีผ่ า่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เรือ่ งที่ 1
2. Knowledge Sharing: KS ในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ กลไก และ วิธกี าร ในการพัฒนา
งานวิจยั R2R2E ของหน่วยงาน และ องค์การ/โรงพยาบาล อย่างยังยื
่ น ด้วย Networking อาทิเช่น
2.1 Networking ในแต่ละ CUP ของโรงพยาบาล........
2.2 Networking ในแต่ละจังหวัดขององค์การ........
2.3 Networking ในแต่ละภาคขององค์การ.......
2.4 Networking ขององค์การ........ทัง้ ประเทศ
2.5 Networking แบบบูรณาการ ในแต่ละเครือข่ายบริการ ของงาน...................


สิง่ สําคัญ ทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จทีย่ งยื
ั ่ น ของ R2R2E คือ การพัฒนาระบบ กลไก และ
วิธกี าร ในการทําให้การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นขององค์การนี้ เกิดการ
พัฒนาต่อๆไป โดยตัวผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละบุคคล ด้วยกระบวนการทํางานเป็ นทีม ทีม่ ี Self
Assessment & Self Improvement อยูใ่ นจิตวิญญาณของทุกๆคนในองค์การ ตลอดเวลา
และ มีมากยิง่ ๆขึน้ ตลอดไป ซึง่ เป็ น Ultimate Goal ของทุกองค์การคุณภาพ
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เทคนิคการเรียนลัดในการเขียน และนําเสนอ ผลงานวิจยั R2R2E
การดําเนินงานเพือ่ พัฒนางานนัน้ เป็ นสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ Active กระทํา
อยูแ่ ล้วเป็ นประจํา เช่น การวิเคราะห์ปญั หาของการทํางาน แล้วนําไปสูก่ ารหาวิธกี าร
แก้ปญั หา แล้วดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวคิดนัน้ ๆ จนประสบความสําเร็จ ฯลฯ เป็ น
ต้น กิจกรรมทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย คือ QCC (Quality Control Cycle) ซึง่ เป็ นตัวอย่างที่
ดีของการดําเนินงานในลักษณะนี้ ด้วย Deming Cycle หรือ วงจร PDCA (Plan-Do-CheckAct) ดังนัน้ เมือ่ เราเอากระบวนการวิจยั ซึง่ เป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการหา
Fact คือ ความจริง เข้ามาเป็ นกระบวนการหลักในการผสมผสานกระบวนการพัฒนา ให้เข้า
กับกระบวนการทํางานทีท่ าํ อยูเ่ ป็ นประจํา ก็จะช่วยให้การดําเนินงานของ “งาน” ต่างๆ
เหล่านัน้ สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ราบรืน่ และ มันคง
่
ยิง่ ๆ ขึน้ มุง่ สูก่ ารเป็ น
หน่วยงานและองค์การคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพสูง มันคง
่ และยังยื
่ น ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17. Sustainable Development/Improvement ในการทํางาน
เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจยั R2R2E สรุปได้ 5 ขัน้ ตอน คือ
1. ยอมรับ Concept ทีว่ า่ พวกเราได้ทาํ R2R ในงานของเรา มาตัง้ แต่ “วันแรก” ทีพ่ วก
เราเข้ามาทํางาน ในหน่วยงาน โดยยังคงทําติดต่อกันมาจนถึงปจั จุบนั และ ตัง้ ใจจะทําต่อไป
ในอนาคต อย่างไม่หยุดยัง้
2. งานวิจยั R2R ทีพ่ วกเราทํา เป็ น Action Research เพือ่ การแก้ปญั หา
3. คัดเลือกผลงานทีพ่ วกเราทําแล้ว มีความภาคภูมใิ จ และ มีความสุขเมือ่ คิดถึง ทีม่ ี
คุณสมบัตขิ อง R2R แท้และดี มาเขียนเป็ นผลงานวิจยั R2R เรือ่ งแรกๆ
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4.
5.
6.
7.

R2R2E

เขียนสาระสําคัญโดยสรุป ของผลงานวิจยั R2R ซึง่ จะนําไปสูบ่ ทคัดย่อ
จัดทํา Slide การนําเสนอผลงานวิจยั ประมาณ 20 Slides ทีม่ เี นื้อหาสําคัญครบถ้วน
Present ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุม ด้วย แนวคิด หลักการ และ วิธกี ารของ KM
จัดทํา “นิพนธ์ตน้ ฉบับ” (Original Article) ลงจะตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ

การเขียนสาระสําคัญโดยสรุป ของผลงานวิจยั R2R
สาระสําคัญโดยสรุป ของผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง (Paper) มี 8 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. ชือ่ เรือ่ ง (Topic)
ทําอะไร? กับใคร? ทีไ่ หน? เมือ่ ไร? ด้วยวิธใี ด?
2. ชือ่ นักวิจยั /ผูเ้ ขียน (Researchers/Authors)
รวมกันไม่เกิน 6 ชือ่ ซึง่ แนะนําให้เป็ นสหสาขาวิชาชีพ (Multidisclipline) และ สห
หน่วยงาน/องค์การ (Multi-organization) ในกรณีทเ่ี กิน 6 คน ให้ใช้คาํ ว่า “และคณะ” แทน
3. บทนํา (Introduction)
ความหมาย ความเป็ นมา และ ความสําคัญ ของงาน และ ปญั หา ในการศึกษา/วิจยั
4. วัตถุประสงค์การวิจยั (Objective)
สิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษา/วิจยั อย่างสัน้ รัดกุม ได้ใจความ
5. ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั (Research Methodology)
แบบการวิจยั ประชากรและการกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ขันตอนการดํ
้
าเนินงานวิจยั
การเก็บข้อมูล การวัดผลการศึกษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
6. ผลการศึกษา (Results)
ผลการศึกษาทีส่ าํ คัญ รัดกุม และ ชัดเจน สอดคล้องกับ “วัตถุประสงค์การวิจยั ”
7. สรุป และ ข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendation)
สรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษา และ ข้อเสนอแนะในการนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษา/วิจยั
ครัง้ นี้ ไปใช้ประโยชน์ ทัง้ สําหรับพืน้ ทีว่ จิ ยั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ สําหรับการทําวิจยั
ต่อไป ทัง้ ในเรือ่ งเดิมและในเรือ่ งใหม่
8. คําสําคัญ Key Words
ไม่เกิน 5 คํา พิจารณาจากชือ่ เรือ่ ง ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั และ ผลการศึกษา
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เพือ่ การเขียนสาระสําคัญโดยสรุป ของผลงานวิจยั R2R
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แบบฟอร์มสรุปประเด็นเนื้ อหาสําคัญ ของผลงานวิ จยั R2R
ชื่องานวิ จยั
..........................................................................................................................................
ชื่อภาษา อังกฤษ.
................................................................................................................................
ชื่อผูว้ ิ จยั ..............................1 .........................1 ............................2 และ .....................................1
ความเป็ นมาและความสําคัญของงานและปัญหาในการศึกษา/วิ จยั
งาน ..............................................เป็ นงานทีส่ าํ คัญ คือ/เนื่องจาก .......................................
ปญั หาทีพ่ บในโลก คือ.................................................................................. ปญั หาทีพ่ บในประเทศไทย
คือ.................................... .................................... ปญั หาทีพ่ บในภาค................. คือ..........................
......................ปญั หาทีพ่ บในจังหวัด.................... คือ........................................ ............ ปญั หาทีพ่ บใน
อ.............. /รพ............. /สอ................ คือ........................................................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา/วิ จยั
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
วิ ธีการศึกษา/วิ จยั
แบบการวิจยั  แบบทดลอง ด้วย Design การวิจยั .............................................................
ประชากร คือ .............................................................................................. จํานวน ........
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ........................ คัดเลือกโดย ...........................................................
Intervention ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ..................................................................................................
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี ...... ชิน้ คือ ......................................................................................
การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ดําเนินการ ดังนี้ ....................................................................
ขัน้ ตอนการวิจยั มี .....ขัน้ ตอน ดังนี้ ............................................................................................
การเก็บข้อมูลการวิจยั ดําเนินการ ดังนี้ ......................................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ดําเนินการ ดังนี้ ..............................................................................
สถิตทิ ใ่ี ช้ .....................................................................................................................................
ผลการศึกษา/วิ จยั
พบว่า .............................................................................................เพิม่ ขึน้
(p<0.05)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
การนําสิ่ งที่ได้จากการศึกษา/วิ จยั ครัง้ นี้ ไปใช้ประโยชน์
สําหรับพืน้ ทีว่ จิ ยั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควร..........................................................................
สําหรับการทําวิจยั ต่อไป ควร.....................................................................................................
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ตัวอย่าง
ชื่องานวิจยั
การพัฒนารูปแบบงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอ.หนองเกียบ
อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ ด้วยวิธจี ติ อาสาและภาวะผูน้ ํา
A Model Development of PAP-smear screening in Nongkiap Health Center, Moung
District, Burirum Province by Humanize Health Care and Leadership
ชื่อผูว้ ิ จยั โฉมยงค์ จิตสัตย์
ความเป็ นมาและความสําคัญ ของงานและปัญหา ในการศึกษา/วิจยั
งานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ นงานทีส่ าํ คัญ
เนื่องจากช่วยในการลดความ
รุนแรงและอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกของสตรี โดยต้องมีการดําเนินงานให้ครอบคลุม
ประชากรกลุม่ อายุ 30-65 ปีให้มากทีส่ ดุ ปญั หาทีพ่ บในโลก คือ มีอตั ราการตรวจคัดกรองตํ่า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีย่ งั ไม่พฒ
ั นา ปญั หาทีพ่ บในประเทศไทย คือ มีอตั ราการตรวจ
คัดกรองเพียงร้อยละ......ปญั หาทีพ่ บในภาค ตอ.ฉน. คือ มีอตั ราการตรวจคัดกรองเฉลีย่ เพียง
ร้อยละ......ปญั หาทีพ่ บในจังหวัดบุรรี มั ย์ คือ มีอตั ราการตรวจคัดกรองเพียงร้อยละ......
ปญั หาทีพ่ บในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ของสถานีอนามัยหนองเกียบ อําเภอเมือง คือ มีผลการคัด
กรองในปี งป. 2549 เพียงร้อยละ 60.32 ซึง่ ตํ่ากว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ทีก่ าํ หนดไว้ และพบ
มะเร็งระยะลุกลาม 1 รายผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนางานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธจี ติ อาสาและภาวะผูน้ ํา แล้วนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการระหว่าง 10 มกราคม
2550-9 มกราคม 2551 เพือ่ เป็ นแนวทางในการแก้ปญั หามะเร็งปากมดลูกในระดับ สอ.
วัตถุประสงค์ของการศึกษา/วิจยั
1.เพือ่ พัฒนารูปแบบใหม่ของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทีเ่ หมาะสมกับสถานี
อนามัยหนองเกียบ โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
2.เพือ่ เปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การ
นํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ
3.เพือ่ พัฒนาคูม่ อื การนํารูปแบบใหม่ของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ไป
ดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการศึกษา/วิจยั
แบบการวิจยั แบบทดลอง ด้วยDesign การวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง(Experimental
Development Research) แบบกลุม่ เดียววัดก่อน-หลัง การทดลอง
ประชากร คือ สตรีกลุม่ อายุ 30 35 40 45 50 55 60 และ 65 ปี ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ
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สถานีอนามัยหนองเกียบ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 จํานวน 203 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชากรทัง้ หมด ทีไ่ ม่ปฏิเสธการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Intervention ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ รูปแบบใหม่ของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธจี ติ อาสาและภาวะผูน้ ํา ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 4 ชิน้ คือ รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แบบบันทึกการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก แบบบันทึกเหตุการณ์ และ กล้องถ่ายรูป
การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ รูปแบบใหม่ ได้รบั การตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้างและเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การพัฒนารูปแบบ และ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และได้รบั การ
อนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการได้ จาก นพ.สสจ.บุรรี มั ย์
ขัน้ ตอนการวิจยั มี 7 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์รปู แบบเดิมก่อนการทดลอง การสร้าง
รูปแบบใหม่เบือ้ งต้น การวัดผลการดําเนินงานก่อนการทดลอง (Pre-test) การนํารูปแบบใหม่
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ การวัดผลการดําเนินงานหลังการทดลอง (Post-test) การวิเคราะห์
ผลการทดลอง และ การปรับปรุงรูปแบบใหม่หลังการทดลอง
การเก็บข้อมูลการวิจยั ผูว้ จิ ยั เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลเอง โดยตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ ก็บทุกรายการ ก่อนการส่งให้ศนู ย์ขอ้ มูลการวิจยั เพือ่ การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
ดําเนินการโดยนําข้อมูลทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนแล้ว ไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ EpiInfo ver.6 และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สถิตทิ ใ่ี ช้ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิตไิ คสแควร์ท่ี
ระดับแอลฟา่ 0.05
ผลการศึกษา/วิจยั
พบว่า รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย การกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี อย่างสอดคล้อง
และต่อเนื่อง
เน้นการวางระบบงานทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยใช้ผรู้ บั บริการเป็ น
ศูนย์กลาง จัดให้มกี ารเตรียมความพร้อมของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ านของแต่ละ
กิจกรรมในแต่ละครัง้ จึงสามารถให้บริการได้ทงั ้ ปี และตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ
กลุม่ เป้าหมายได้พบปะเจ้าหน้าทีม่ ากขึน้ เกิดความสะดวกในการรับบริการ อัตราการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิม่ เป็ น 88.67% (p<0.001) รูปแบบใหม่เน้นการมีสว่ นร่วมของ
อสม.และกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกในการเข้ามามีบทบาท ในการคัดกรองมะเร็งปาก
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มดลูกในชุมชน โดยใช้ภาวะผูน้ ําและจิตอาสาเป็ นตัวกระตุน้ การแสดงบทบาท ด้วยการให้
ข้อมูลข่าวสาร 7 กิจกรรม คือ การให้คาํ แนะนํา ปรึกษา เชิญชวนสตรีกลุม่ เป้าหมายให้มารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก;
การวางแผนล่วงหน้าในการดําเนินงาน;
การ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข; การรับ-ส่งกลุม่ เป้าหมายเข้ารับบริการ; การแจ้งผล
การตรวจแก่กลุม่ เป้าหมาย;
การติดตาม/แจ้งญาติ/กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ปทํางานต่างจังหวัด;
และการร่วมเยีย่ มบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ สรุปได้วา่ รูปแบบใหม่ทไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้ เป็ นรูปแบบทีด่ ี
และเหมาะสมกับสถานีอนามัย ทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก เนื่องจากได้
พัฒนาขึน้ จากความร่วมมือร่วมใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะเครือข่าย อย่างเหมาะสมกับวิถี
ชีวติ ของประชาชนในแต่ละฤดูกาล มีการทํางานเป็ นทีมทีด่ ี เป็ นทีย่ อมรับจากทีมนิเทศงาน
ระดับอําเภอ จากการทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี ด้วยความ
เสียสละและความทุม่ เทของ จนท.สถานีอนามัย; ได้จดั ทําคูม่ อื การนํารูปแบบใหม่ของงาน
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปดําเนินการในสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข โดย
ระบุสงิ่ สําคัญและข้อควรระวังในแต่ละขัน้ ตอนของการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน เน้นการ
ประยุกต์/ขยายผลโดยใช้พน้ื ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมายเป็ นศูนย์กลาง ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม
อย่างต่อเนื่องสูค่ วามยังยื
่ นอย่างเหมาะสม เพือ่ ประโยชน์สขุ ของผูป้ ว่ ย ประชาชน และ เกิด
ผลดีต่อประเทศชาติ
การนําสิ่งที่ได้จากการศึกษา/วิจยั ครัง้ นี้ ไปใช้ประโยชน์
สําหรับพืน้ ทีว่ จิ ยั ควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นตัวแบบ (Role model) ทีด่ ี
เยีย่ มระดับประเทศ อย่างยังยื
่ น
สําหรับหน่วยงานบริหารพืน้ ทีว่ จิ ยั คือ สสจ.บุรรี มั ย์ สามารถส่งเสริมสนับสนุ นเผยแพร่
ต่อยอด และขยายผล ให้ทวทั
ั ่ ง้ จังหวัด อย่างรวดเร็ว มันคง
่ และ มีประสิทธิภาพ ยิง่ ๆขึน้ ไป
ด้วยแนวคิด หลักการ และวิธกี าร ของ KM ทีส่ มบูรณ์แบบ นําไปสูก่ ารตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั นี้ และผลงานวิชาการทีจ่ ะพัฒนาต่อๆไป ทัง้ ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
สําหรับผูส้ นใจ ควรศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร จากคูม่ อื การนํารูปแบบใหม่ไป
ดําเนินการ ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนนําไปประยุกต์ในบริบท (Context) ของตน
สําหรับการทําวิจยั ต่อไป ควรทําวิจยั ในเรือ่ งนี้ต่อไปตามแนวทางของ R2R แท้ ทีม่ กี าร
วัดผลอย่างครบถ้วนทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและแรงงาน
ทีใ่ ช้ ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับความคุม้ ค่าของ
การดําเนินงาน พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะให้ขยายผลไปยังงานประจําอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม ยิง่ ๆขึน้
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คําสําคัญ: มะเร็งปากมดลูก งานประจําสูก่ ารวิจยั จิตอาสา การพัฒนารูปแบบ การวิจยั
พัฒนาเชิงทดลอง
Key words: CA cervix, R2R, Humanize health care, Model development,
Experimental Development Research
ตัวอย่าง การเขียนสาระสําคัญโดยสรุป ของผลงานวิจยั R2R
ตามแนวทางของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชื่องานวิจยั : การพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยแนวคิด Lean
ชื่อผูว้ ิ จยั : สุวฒ
ั น์ ธนกรนุ วฒ
ั น์, เนาวรัตน์ สุม่ ติบ๊ , กรุณา ตรีผล, จิรกัญญา ชืน่ ใจ, สุภาภรณ์
ลามอ, ทิพวรรณ มุสกิ และคณะ
สรุปสาระสําคัญ
่
ทีม่ าของปญั หาวิจยั : องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานทัวโลกจะ
เพิม่ ขึน้ จาก220 ล้านคนในปี2543 เป็ น333ล้านคนในปี2568 ในรอบ10ปีทผ่ี า่ นมา ประเทศ
ไทยมีผปู้ ว่ ยเบาหวานเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพิม่ ขึน้ ถึง4
เท่า โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยเฉลีย่
180–200 รายต่อวัน จากการรวบรวมข้อมูลปี งบประมาณ 2551พบว่า ระยะเวลารอคอย
ทัง้ หมดเฉลีย่ นานถึง258นาทีต่อคนต่อครัง้ ผูป้ ว่ ยร้อยละ 67.02 ไม่สามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลให้อยูใ่ นระดับ 80 – 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ รได้ ดังนัน้ ในเดือนตุลาคม 2551 แผนก
ผูป้ ว่ ยนอก จึงได้มกี ารนําแนวคิด และหลักการของ Lean มาใช้พฒ
ั นาระบบบริการผูป้ ว่ ย
เบาหวาน โดยได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันเพิม่ ผลิตแห่งชาติ( FTPT),สถาบัน APO และ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีการดําเนินงานต่อเนื่อง 2
โครงการโดยโครงการแรกเป็ นการลดระยะเวลารอคอยของผูป้ ว่ ย และโครงการทีส่ องเป็ นการ
ให้ความรูแ้ ละเสริมพลังอํานาจแก่ผปู้ ว่ ย
เพือ่ นําไปสูก่ ารเกิดสายธารแห่งความสุขของ
ผูร้ บั บริการ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั : เพือ่ พัฒนาระบบบริการในการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตามแนวคิด
และหลักการของ Lean โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ และเพือ่ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ก่อนกับหลังการนําระบบบริการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาดําเนินการ
ระเบียบวิธวี จิ ยั : การวิจยั พัฒนาเชิงทดลองแบบกลุม่ เดียววัดก่อน-หลังการทดลองนําระบบ
บริการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80
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พรรษา กลุม่ ตัวอย่าง คือ จํานวนครัง้ ของการมารับบริการของผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตอําเภอ
เสาไห้จาํ นวน 724 คน รวม 4,910 ครัง้ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนา ด้วยค่าสถิตไิ คสแควร์ ทีร่ ะดับ
แอลฟา่ 0.05 โดยใช้โปรแกรม Epi Info Version 3.5.1
ผลการวิจยั : พบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ จาก 258 นาที เหลือ 196
นาที คิดเป็ นร้อยละ 57 (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทย์ลดลงจากเดิม 72 นาทีเป็ น 30
นาที ผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลให้อยูใ่ นระดับ 80-130 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ รเพิม่ ขึน้
จากเดิมร้อยละ 32.98 เป็ นร้อยละ 43.49 สัดส่วนของเวลาทีก่ ่อให้เกิดคุณค่าเพิม่ ขึน้ จากเดิม
ร้อยละ 7.8 เป็ นร้อยละ 21.7 และร้อยละ 40 ในโครงการแรกและโครงการทีส่ องตามลําดับ
ระดับความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 81 เป็ นร้อยละ 88 และร้อยละ 90.52 ตามลําดับ
ระบบบริการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี จากทีมงานสหสาขาวิชาชีพ คือ
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในโรงพยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในเครือข่าย
สถานบริการปฐมภูม ิ ผูป้ ว่ ยเบาหวานและญาติ กิจกรรมสําคัญคือการจัดให้มกี ารเจาะเลือด
ตรวจนํ้าตาลทีส่ ถานบริการปฐมภูมใิ กล้บา้ นล่วงหน้าก่อนถึงวัน 1 วัน มีระบบนัดแบบ
กระจายทัง้ วันในคลินิกเบาหวานโดยแบ่งเป็ นช่วงเวลาละ 1 ชัวโมง
่
เริม่ ตัง้ แต่ 9.00 – 12.00
น และ 13.00-15.00 น. โดยในแต่ละช่วงเวลาจะนัดผูป้ ว่ ย 30 คน มีกระบวนการให้ความรู้
และเสริมพลังอํานาจโดยการทํากลุม่ มิตรภาพบําบัดด้วยกระบวนการเพือ่ นช่วยเพือ่ นใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ รี ะดับนํ้าตาลในเลือดสูงกว่า 160 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร รวมทัง้ ได้รบั ความรู้
เรือ่ งเบาหวานจากทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าทีใ่ นสถานบริการปฐมภูม ิ
และได้รบั การตรวจเท้าอย่างสมํ่าเสมอ
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา: ทําให้เกิดการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้อย่าง
รอบด้านมากขึน้ ได้แก่ การดูแลผูป้ ว่ ยได้รวดเร็วขึน้ มีคุณภาพดีขน้ึ และค่าใช้จา่ ย
งบประมาณด้านยาลดลง สามารถนําไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นกับโรงพยาบาล
อื่นๆ ตามแนวทางของการจัดการความรู้ เพือ่ ร่วมกันค้นหาและริเริม่ แนวทางใหม่ๆที่
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานของสถานบริการให้กว้างขวางยิง่ ๆขึน้
บทเรียนทีไ่ ด้รบั : การทํางานต่อเนื่องแผนงานต่อไป ควรหาโอกาสทีจ่ ะลดความสูญเปล่าใน
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน เช่น ต้นทุนค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย และควรวัดด้านเวลา และต้นทุน
ของสถานบริการปฐมภูมใิ กล้บา้ นด้วย ความร่วมมือของผูป้ ว่ ยเป็ นสิง่ สําคัญ ควรให้ชุมชนทุก
ระดับเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ เช่น ญาติผปู้ ว่ ย ผูน้ ําท้องถิน่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
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ปจั จัยแห่งความสําเร็จ:
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการ
ทํางานโดยใช้ผปู้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการทํางานเป็ นทีมทีใ่ ห้กาํ ลังใจซึง่ กันและกัน
ทัง้ ในโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในเครือข่าย
สถานบริการปฐมภูมขิ องอําเภอเสาไห้ทุกแห่ง
การสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหาร/หน่วยงาน/องค์กร: ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญและสนับสนุ น
การจัดเวทีวชิ าการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสนับสนุนบุคลากรโดยให้โอกาสในการพัฒนา
และดําเนินงาน; สถาบันเพิม่ ผลิตแห่งชาติ สถาบัน APO และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ให้คาํ แนะนํา จัดอบรม ติดตามประเมินผล และ สนับสนุนการปรับปรุง/
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
การจัดทํา Slide การนําเสนอผลงานวิจยั R2R แท้และดี ในเวทีวิชาการ
ประมาณ 20 Slides ทีม่ เี นื้อหาสําคัญของผลงานวิจยั อย่างครบถ้วน คือ
1. Slide เปิดตัวการนําเสนอ เพือ่ สร้างความประทับใจตัง้ แต่เริม่ ต้น
2. ชือ่ เรือ่ ง และ ชือ่ ผูว้ จิ ยั
3. บทนํา (ความหมาย ความเป็ นมา และ ความสําคัญ)
4. วัตถุประสงค์
5. แบบการวิจยั
6. สิง่ ทีใ่ ช้ในการทดลอง
7. พืน้ ทีว่ จิ ยั
8. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
9. ขัน้ ตอนและวิธกี าร
10. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
11. การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
12. ผลการวิจยั 2-3 Slides
13. อภิปรายผลการวิจยั
14. ข้อเสนอแนะ ในการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
15. สรุป สิง่ สําคัญทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้
16. กิตกิ รรมประกาศ
17. ภาพประกอบ (เพิม่ ความเข้าใจ)
18. Slide จบการนําเสนอ
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ขอนําเสนอ Slide Template ในการนําเสนอผลงานวิจยั R2R ในเวทีวชิ าการทัวไป
่
เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
Slide เปด (ตัว)

การพัฒนางาน..........................
โรงพยาบาล............................
พ.ศ.2552-2555 ด้วยวิธี................

AN IMPROVEMENT OF …………….……………,
……………………………… HOSPITAL
2009-2012, BY …………………………………
โดย
........................................... และคณะ
คณะผูว
้ ิจัย................., ..............., ..............., ............
โรงพยาบาล.............................
ผู้นา
ํ เสนอ .............. นักวิชาการ/พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

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

2.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการ

ดําเนินงาน....................................
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ
ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ

Research Instruments
1. แบบบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน ................
.........................
2. แบบบันทึก..............................................
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกีย
่ วข้อง
กับงาน .........................
4. แบบบันทึกเหตุการณ์ ที่มีผลต่อการ
ดําเนินงาน .................................
5. แบบบันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน................................................
6. แบบสังเกตสิ่งที่มผ
ี ลต่อการดําเนินงาน
.........................................
7. กล้องถ่ายรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

Research Design
วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง
แบบกลุ่มเดียว วัดผล ก่อน-หลัง การทดลองหลายครัง
(Experimental Development Research, one group Pre-test
and Post-test, Time series Design)

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง
คือ รูปแบบการดําเนินงาน
...............................โดยใช้ ..................................
ที่พัฒนาขึน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการนําหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์

นําไปทดลอง
ที่......................โรงพยาบาล.....................................
ระหว่างวันที่ .................. ถึง .......................

ขันตอน และ วิธีการ

ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่
ในแต่ละวงรอบ (Cycle) สรุปได้เปน 4 ขันตอน คือ
ขันตอนที่ 1
วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการเดิม ในการดําเนินงาน......................
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ขันตอนที่ 2

Descriptive Statistics

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของรูปแบบ.................
.................. ทีพ
่ ัฒนาขึน

Content Analysis

2. ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงาน
........................... ระหว่าง ก่อน กับ
หลัง การนํารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึนไป
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ

สรุปผลการดําเนินงาน

และ

ผลการดําเนินงาน ป 2552-2555
ผลการดําเนินงาน
1. ปริมาณงาน
2. คุณภาพงาน
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
4. เวลา/แรงงาน ที่ใช้ในการดําเนินงาน
5. ต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงาน
6. ผลได้ของการดําเนินงาน
7. ความคุ้มค่าของการดําเนินงาน

สมชาติ โตรั ก ษา

2552 2553 2554 2555

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

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

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

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

Population and Samples
คือ

การดําเนินงานให้บริการ....................
ใน..................................
ของพืนที่ทดลอง
จํานวน ....... ครัง
และ
...พยาบาลวิชาชีพ....
ใน............. ของพืนที่ทดลอง
จํานวน ...... คน

ใช้ประชากรทังหมดเปนกลุ่มตัวอย่าง

ขันตอน

และ

วิธีการ (ต่อ)

ขันตอนที่ 3
นําระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบืองต้น ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ
โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึน
เปนระยะๆ
แล้วนําผลที่ได้
มาปรับปรุง
ระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน
....................... ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึน
ขันตอนที่ 4

กําหนดระบบงาน/วิธีการใหม่ เบืองต้น โดยการนําทฤษฎีและ
หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ ในการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน................... ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนที่ทดลอง
และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

สรุป เปน 2 ส่วน คือ

ใช้

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

ผลการดําเนินงาน

ของงาน...............................
ตามรูปแบบใหม่ ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึน
“ ดีกว่า” ผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบเดิม
คือ

1.คุณภาพสูงขึน

2.ใช้เวลาในการดําเนินงาน น้อยลง
3.ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มากขึน

สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทังหลาย จากขันตอนที่
1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป เปนรูปแบบใหม่ของการ
ดําเนินงาน........... ที่ได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนที่ทดลองแล้ว
ที่เปนผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

1.ลักษณะของรูปแบบที่พฒ
ั นาขึน
เปรียบเทียบกับรูปแบบเดิม

รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

1.แบบฟอร์มรายการปญหา
(focus list)
แบบบันทึกทางการพยาบาล
บันทึกความก้าวหน้าของผู้ปวย

1.แบบฟอร์มบันทึก focus และ
Goal/outcome

2.รูปแบบการบันทึก
เปนแบบบรรยาย เขียน
ต่อเนื่องกัน เปนแต่ละเวร

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

อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบงานใหม่ ที่พฒ
ั นาขึน

เปนรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ที่ดี
มีระบบงาน/วิธีการ ที่เหมาะสม กับโรงพยาบาล
............... ที่มีข้อจํากัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก

เนื่องจาก
1.ได้พัฒนาขึนด้วยความร่วมมือ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการทํางานเปนทีมอย่างจริงจัง เปนที่ยอมรับ
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เปนภาระมากนักกับผู้ให้บริการ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

สอดคล้องกับ

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบ
จากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตังแต่เริ่มต้น
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(สมชาติ โตรักษา, 2548)
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธก
ี าร
ที่ได้ดําเนินการในการวิจัยครังนี
ไปเปนบทเรียนตัวอย่างของการพัฒนา
ที่ไม่ต้องเพิ่มทรัพยากร
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร งาน หน่วยงาน
องค์การ ต่างๆ
โดยใช้ทรัพยากรทีม
่ ีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่ความมั่นคง และ ยั่งยืน ยิ่งๆขึน

กิตติกรรมประกาศ

ข้อเสนอแนะเฉพาะ
1.สําหรับพืนที่วิจัย

คือ โรงพยาบาล......................

2.สําหรับ สสจ............
3.สําหรับกระทรวงสาธารณสุข
4.สําหรับผู้สนใจ

ข้อเสนอแนะ

ในการทําวิจัยต่อไป
การทําวิจัยในเรื่องเดิม

ควร..................................................................
........................................................................
....................................................................

การทําวิจัยในเรื่องใหม่

ควร..................................................................
........................................................................
....................................................................

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ขอขอบพระคุณ
นพ. .....................
ผู้อํานวยการ รพ.........................
.............................
หัวหน้าพยาบาล รพ....................
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ของหอผู้ปวย......................
ผู้ปวยและญาติ ที่เปนผู้ให้ข้อมูล

ภาพก่อนพัฒนา

ภาพการพัฒนาป๑

ภาพการพัฒนาป๒

ภาพการพัฒนาป๓

ภาพผลการวิจัย

ภาพประกอบอื่น

Slide จบ

การเขียนบทคัดย่อผลงานวิจยั
บทคัดย่อผลงานวิจยั (Abstract) คือ เอกสารสรุปเนื้อหาสําคัญของผลงานวิจยั 1 Paper
ทีเ่ ราต้องการนําเสนอในวงการวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ด้านนัน้ จึงจําเป็ นทีผ่ วู้ จิ ยั ต้อง
ฝึกฝนให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและถูกใจ ผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกให้นําเสนอ ในเวที
วิชาการนัน้ ๆ
ประเด็นสําคัญทัวไป
่ ของบทคัดย่อผลงานวิจยั ได้แก่
1. ชือ่ เรือ่ ง (Topic) ต้องกระทัดรัด โดดเด่น น่าสนใจ สือ่ ความหมาย และ สอดคล้องกับ
วงการ/เวที ทางวิชาการ ทีจ่ ดั ให้มกี ารนําเสนอผลงานวิจยั นัน้ ๆ
2. ชือ่ นักวิจยั (Researchers) ถ้ามี Big name คือ ผูม้ ชี อ่ื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในวงการ
ทางวิชาการของเรือ่ งนัน้ จะช่วยให้ได้รบั การพิจารณามากขึน้
3. บทนํา (Introduction) เน้นความสําคัญของเรือ่ งทีว่ จิ ยั และ ปญั หาวิจยั
4. วัตถุประสงค์ (Objective) ทีช่ ด้ เจน สอดคล้องกับชือ่ เรือ่ ง
5. ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research Methodology) ทีถ่ กู ต้อง น่าเชือ่ ถือและมีคุณภาพดี
6. ผลการศึกษา (Results) ทีส่ าํ คัญ ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ มี New
Knowledge ให้กบั วงการวิชาการ
7. สรุป และ ข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendation) ทีแ่ สดงประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการวิจยั ในวงกว้าง และ หลากหลาย ทัง้ ต่อวงการวิชาการและต่อสาธารณะ
8. จํานวนคํา (Word Count) ไม่เกินข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ หรือของวารสาร
สมชาติ โตร ก
ั ษา
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ตัวอย่าง
การพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานโดยแนวคิด Lean
สุวฒ
ั น์ ธนกรนุวฒ
ั น์ เนาวรัตน์ สุม่ ติบ๊ กรุณา ตรีผล จิรกัญญา ชืน่ ใจ สุภาภรณ์ ลามอ
ทิพวรรณ มุสกิ และคณะ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทัวโลกจะเพิ
่
ม่ เป็ น 333 ล้านคนในปี 2568 ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ย
เบาหวานเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเพิม่ ขึน้ 4เท่าใน10ปี
รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ80
พรรษา ให้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวาน180–200รายต่อวัน ในปี2551 ระยะเวลารอคอยทัง้ หมด
เฉลีย่ 258 นาที/คน/ครัง้ ร้อยละ67.02 ไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้ จึงนําแนวคิดและ
หลักการของ Lean มาใช้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบบริการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน เป็ น
วิจยั พัฒนาเชิงทดลองแบบกลุม่ เดียววัดก่อน-หลังการทดลอง กลุม่ ตัวอย่าง คือ จํานวนการ
มารับบริการของผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขต อ.เสาไห้ ระหว่างเดือนตุลาคม2551 ถึง กันยายน
2552 ทัง้ หมด 724คน รวม 4,910ครัง้ เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนา ด้วย
ค่าสถิตพิ รรณาและค่าไคสแควร์ ทีแ่ อลฟา่ 0.05 พบว่า สามารถลดระยะเวลารอคอยเฉลีย่
จาก258นาที เหลือ196นาที (p<0.001) ระยะเวลารอคอยแพทย์ลดลงจาก72นาทีเป็ น30นาที
ผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใด้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 32.98 เป็ น 43.49 สัดส่วนของเวลา
ทีก่ ่อให้เกิดคุณค่าเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.8 เป็ น 40 ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 81 เป็ น
90.52 ระบบบริการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากทีมงานสหสาขาวิชาชีพ
และผูเ้ กีย่ วข้องในโรงพยาบาล ในเครือข่ายสถานบริการปฐมภูม ิ ผูป้ ว่ ยเบาหวานและญาติ มี
การเจาะเลือดทีส่ ถานบริการใกล้บา้ นล่วงหน้า1วัน มีระบบนัดแบบกระจายทัง้ วัน ตัง้ แต่ 9-15
น.ช่วงละ1ชัวโมง/ผู
่
ป้ ว่ ย30คน
มีการเสริมพลังอํานาจโดยกลุม่ มิตรภาพบําบัดด้วย
กระบวนการเพือ่ นช่วยเพือ่ น ได้นําไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นกับ รพ.อื่นๆแล้ว
การนําเสนอผลงานวิจยั ในเวทีวิชาการ
มีขอ้ แนะนําในการนําเสนอผลงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิ ในเวทีวชิ าการ คือ
1. เขียนบทคัดย่อผลงานวิจยั (Abstract) ให้ดี ตามความต้องการของเวทีวชิ าการ
2. ส่งบทคัดย่อ และ เอกสาร/ข้อมูล ถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกําหนดและ
ระยะเวลา ของเวทีวชิ าการ ซึง่ บางครัง้ ต้องส่ง Manuscript 10-15 หน้า ด้วย
3. จัดทําผลงานวิจยั ให้โดดเด่นและดี ตามข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ ทัง้ การ
นําเสนอด้วยโปสเตอร์ หรือ การนําเสนอด้วยวาจา (Poster/Oral Presentation)
4. เตรียมนําเสนอผลงานวิจยั ตามข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ ด้วยการซ้อมจนคล่อง
5. นําเสนอผลงานวิจยั ตามข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ ด้วยความสุข และ Active
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ข้อแนะนําในการนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา (Oral Presentation)
1. เตรียมผลงานวิจยั ทีจ่ ะนําเสนอ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามข้อกําหนดของเวที
วิชาการ อย่างเคร่งครัด ทุกประเด็น
2. จัดทํา Slide power point นําเสนอผลงานวิจยั ให้มเี นื้อหาสําคัญของผลงานวิจยั
อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ และ เป็ น Slide ที่
มีความสวยงาม กระชับ และ มีการเรียงลําดับเนื้อหาทีด่ ี
3. เตรียมการนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยการซ้อมนําเสนอหลายๆครัง้ (ไม่น้อยกว่า 4
ครัง้ ) จนแคล่วคล่อง สง่างาม ตามข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ควบคุมเวลาทีใ่ ช้ ไม่ให้เกินเวลาทีก่ าํ หนด
4. ตรวจสอบการนําเสนอผลงานวิจยั ก่อนการนําเสนอในสถานทีจ่ ริง เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
Slideทีจ่ ะนําเสนอนัน้ ไม่เพีย้ นจากต้นฉบับอันเนื่องมาจากการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทต่ี ่างกัน
5. ไปถึงห้องนําเสนอผลงานวิจยั ก่อนเวลาทีจ่ ะนําเสนอจริงไม่น้อยกว่า 30 นาที
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าไปทันเวลา รวมทัง้ ทราบบรรยากาศของสถานทีน่ ําเสนอนัน้ ถ้านําเสนอเป็น
ลําดับหลังๆ ให้ไปตัง้ แต่คนนําเสนอลําดับแรกๆ เพือ่ ให้ได้ความรูจ้ ากผลงานวิจยั เรือ่ งอื่นๆ
และ ทราบ Style การซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั
6. นําเสนอผลงานวิจยั ด้วยความมันใจ
่ ให้ประทับใจผูฟ้ งั และ กรรมการ โดยไม่เกิน
เวลาทีก่ าํ หนดอย่างเด็ดขาด รวมทัง้ ไม่ “อ่านทุกตัวอักษรใน Slide” ให้ผฟู้ งั
7. รับฟงั ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อคําถาม ของกรรมการและผูฟ้ งั ด้วยความ
ตัง้ ใจและเคารพ อย่างจริงใจ
8. ตอบข้อซักถามโดยไม่เอาสีขา้ งเข้าถู (มัว่ ตะแบง) มี Evident based ทุกประเด็น
เกณฑ์การให้คะแนน ในการนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา
ขอเสนอเกณฑ์การให้คะแนน การนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา ใน 9 ประเด็น คือ
1. บทคัดย่อ (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
1.1 ความครบถ้วน ตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ
1.2 ความกระชับ
1.3 สํานวน ภาษา
2. เนื้อหาทัง้ หมดของผลงานวิจยั โดยรวม (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
2.1 ความครบถ้วน ตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนดของเวทีวชิ าการ
2.2 ความกระชับ
สมชาติ โตร ก
ั ษา

204

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

2.3 สํานวน ภาษา
3. Slide Power point (นํ้าหนัก 1)
3.1 ความสวยงาม
3.2 ความชัดเจน
3.3 สํานวน ภาษา มีความโดดเด่น สร้างสรรค์
4. เทคนิค/วิธกี าร ในการนําเสนอ ได้อย่างชัดเจน น่าฟงั (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณา
จากสิง่ ต่อไปนี้
4.1 เนื้อหาสาระทีน่ ําเสนอ
4.2 ความชัดเจนและความต่อเนื่อง
4.3 ความโดดเด่น สร้างสรรค์
5. ผลการวิจยั (นํ้าหนัก 1.5) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
5.1 ความตรงและครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
5.2 ความชัดเจน
5.3 ความรูใ้ หม่ ความโดดเด่น
6. การอภิปรายผลการวิจยั (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
6.1 ความถูกต้อง ครบถ้วน
6.2 ความชัดเจนสร้างสรรค์
6.3 เอกสาร/ข้อมูล ทีน่ ํามาใช้อา้ งอิง
7. ข้อเสนอแนะ (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
7.1 ความถูกต้อง ครบถ้วน
7.2 ความชัดเจนสร้างสรรค์
7.3 ความเป็ นไปได้
8. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั “ทันทีจากการฟงั การนําเสนอ” (นํ้าหนัก 1) โดยพิจารณาจากสิง่
ต่อไปนี้
8.1 ได้แรงบันดาลใจ
8.2 ได้ความชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์
8.3 ได้องค์ความรูใ้ หม่
9. ประโยชน์และคุณค่าของผลงานวิจยั ต่อผูป้ ว่ ย/ประชาชน/ประเทศชาติ/วิชาการ
(นํ้าหนัก 1.5) โดยพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนี้
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9.1 ทีไ่ ด้รบั / เกิดขึน้ แล้ว
9.2 ในเชิงพานิชย์
9.3 ในระยะยาว
การให้คะแนน ในแต่ละประเด็น
พิจารณาจากเกณฑ์ทไ่ี ม่ยงุ่ ยาก อาทิเช่น กรณีคะแนนเต็ม=10 จะให้คะแนนใน
ประเด็นนัน้ จําแนกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1. ถ้าประเด็นนัน้ ดี หรือ มี ในระดับเล็กน้อย จะให้คะแนน = 1-2
2. ถ้า ดี หรือ มี ในระดับชัดเจนขึน้ จะให้คะแนน = 3-4
3. ถ้า ดี หรือ มี ในระดับทัวๆไปที
่
ย่ อมรับกัน (ซึง่ ผูใ้ ห้ควรรู)้ จะให้คะแนน = 5-6
่
จะให้คะแนน = 7-8
4. ถ้า ดี หรือ มี มากกว่าระดับทัวๆไป
5. ถ้า ดี หรือ มี มากชัดเจนจนถือเป็ นแบบอย่างได้ จะให้คะแนน = 9-10

การเขียนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ขอนําเสนอ 3 ตัวอย่าง ของการเขียน นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original Article) ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
การพัฒนางานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่ายหอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ
โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2549

จุไรรัตน์ แย้มพลอย* สมชาติ โตรักษา1 สุปรีชา ธนะมัย2 และ พีระ ครึกครืน้ จิตร**
บทคัดย่อ
การให้คาํ แนะนําผูป้ ่วยก่อนจําหน่ายเป็ นกิจกรรมการพยาบาลทีม่ คี วามสําคัญยิง่ เนื่องจากสามารถช่วยลดระยะ เวลา
อยูโ่ รงพยาบาล ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลซํ้าในผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง เป็ นผลต่อดี
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม การวิจยั พัฒนาเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดลองนี้
ได้นําหลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการพัฒนารูปแบบใหม่ของงานให้ขอ้ มูลผู้ป่วยก่อนจําหน่ าย โดยใช้
ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ นําไปทดลองทีห่ อผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ รพ.ราชวิถี ในช่วง 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค.2550 โดยให้หอ
ผูป้ ่วยศัลยกรรมทางเดินปสั สาวะ รพ.ราชวิถี เป็ นกลุ่มควบคุม ประชากร คือ “งาน” การให้ขอ้ มูลผูป้ ่วยก่อนจําหน่ายรวม
30 ครัง้ ผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น รวมทัง้ สิน้ 128 คน ใช้ประชากรทัง้ หมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง วัดผลการดําเนินงาน
ด้านปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการให้บริการ ความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง และต้นทุนต่อหน่ วยในการให้บริการ
*

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ด้วยแบบบันทึกกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูป้ ่วย ญาติผปู้ ่วย ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูบ้ ริหาร และแบบบันทึก
ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ รวม 9 ชุด เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนกับหลังการ
นํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการด้วยค่าสถิตพิ รรณนา ค่าสถิตไิ คสแควร์ แพร์ที วิลค็อกซัน แมนวิทย์นียู และ ค่าสถิตทิ ี ที่
แอลฟา 0.05 พบว่า หลังการทดลอง ปริมาณงานต่อแรงงานที่ใช้เพิม่ ขึน้ (p=0.018) ปริมาณงานต่อค่าแรงที่ใช้เพิม่ ขึน้
(p=0.002) คุณภาพของการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตั งิ านประจําวันเพิม่ ขึน้ (p<0.001) คุณภาพของการเตรียม
ความพร้อมก่อนการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ (p<0.001) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการและการให้ขอ้ มูลผูป้ ่วยก่อนกลับบ้าน
ลดลง (p=0.043 และ p=0.018) ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน เพิม่ ขึน้ (p<0.001) และต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการ
ลดลง (p=0.002) สรุปได้วา่ รูปแบบใหม่ทผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ดีกว่ารูปแบบเดิม เนื่องจากมีวธิ กี ารพัฒนารูปแบบทีด่ ี จําแนก
ั นาขึน้ ใหม่ และ
เป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์รปู แบบเดิม การพัฒนารูปแบบใหม่เบือ้ งต้น การทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
การสรุปผลการทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ ทําให้ได้ระบบงานทีช่ ดั เจน สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง มีวธิ กี ารนํารูปแบบไป
ดําเนินการทีด่ เี ป็ นทีย่ อมรับจากผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยหลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษรง่ายต่อ
การปฏิบตั ิ มีการเตรียมสื่อการสอนเอกสารและสถานที่ท่ดี ี มีการติดตามประเมินผลที่ดแี ละนํ าผลไปพัฒนารูปแบบขณะ
ั นาต่อไปให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกๆ
ดําเนินการเป็ นระยะๆ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน เสนอแนะให้พฒ
ั
ปจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง จนเป็ นรูปแบบตัวอย่าง โดยใช้แนวทางของการทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั รวมทัง้ ควรนําไปประยุกต์
และขยายผลอย่างกว้างขวาง ทัง้ ในหน่วยงานของ รพ.ราชวิถี และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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Abstract
Patient’s education service before discharge is one of the essential nursing tasks. Its effect can be led
to decrease hospital’s length of stay, hospital’s care cost, and also decrease hospital’s readmitting rate
in chronic disease patients. This Experimental Development Research, two group pre-test and posttest 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

ความสําคัญและที่มาของการศึกษา
การให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย เป็ นกิจกรรมการพยาบาลทีม่ คี วามสําคัญยิง่ เนื่องจากช่วย
ลดระยะเวลาอยูโ่ รงพยาบาล ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษา พยาบาล ตลอดจนลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลซํ้า
ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง อันเป็ นผลต่อดีการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวม(1) ในการรักษา
แบบผูป้ ว่ ยในนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาจนมีอาการดีขน้ึ แล้ว แพทย์จะอนุญาตให้ผปู้ ว่ ยกลับบ้านได้
ในการนี้แพทย์และพยาบาลก็จะต้องแนะนําวิธปี ฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับไปอยูท่ บ่ี า้ น ให้ผปู้ ว่ ย
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย (Caregiver) และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ย ได้ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถดูแลผูป้ ว่ ย
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องทีบ่ า้ น
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจนัน้
จําเป็ นต้องได้รบั การรักษาและการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่าง
เคร่งครัด
เพราะถ้าขาดการดูแลรักษาทีด่ ี จะทําให้เกิดผลกระทบมากต่อทัง้ สุขภาพของผูป้ ว่ ยต่อ
ผูเ้ กีย่ วข้อง และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย ดังนัน้ จึงต้องการคุณภาพทัง้ ในการรักษาและการดูแล
อย่างต่อเนื่องในระดับสูงมาก งานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถนี นั ้ มีอตั ราการผ่าตัด
หัวใจอยูใ่ นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย เป็ นสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั งิ าน และฝึ กอบรมแพทย์และพยาบาล
เฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ จึงต้องมีการพัฒนากิจกรรมการให้บริการในทุกๆ ด้าน ให้มคี ุณภาพทีเ่ ป็ น
แบบอย่างเชิงวิชาการในระดับประเทศ รวมทัง้ งานการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกรูปแบบการวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) ซึง่
เป็ นการวิจยั ทีเ่ ปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์การ มามีสว่ นร่วมในการบริหารองค์การ ทําให้สมาชิกรูส้ กึ
ภูมใิ จและเป็ นสุขในการปฏิบตั งิ าน แต่ภายใต้ความจํากัดของทรัพยากรทีย่ ากทีจ่ ะหามาเพิม่ ได้ ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกทีจ่ ะเริม่ การแก้ไขทีก่ ารวางระบบงานทีด่ ี โดยใช้เทคนิคการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น (R&D for CSWI) ในกลุ่มการวิจยั เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านประจําวัน (Practical
R&D)(2) เพือ่ ค้นหาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ ๆ สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีจ่ ะนํามาใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านประจําวันของตน ให้มคี ุณภาพสูงยิง่ ๆ ขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ และ
พบว่ามีผทู้ ไ่ี ด้นําไปใช้แล้วประสบผลสําเร็จเป็ น จํานวนมาก
วัตถุประสงค์การศึกษา
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
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การทบทวนวรรณกรรม
แผนจําหน่ายผูป้ ว่ ย (Discharge plan of patient) คือ แผนงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงแนวทางและ
วิธกี าร ในการฟื้นฟูสภาพและการให้ขอ้ มูลหรือความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย อย่าง
เป็ นระบบระเบียบ ตัง้ แต่ขณะพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลจนกระทังกลั
่ บไปรักษาต่อทีบ่ า้ น (3)
การวางแผนการจําหน่ายผูป้ ว่ ย ควรเริม่ ในทันทีทผ่ี ปู้ ว่ ยเข้ามารับการรักษาโดยให้คาํ แนะนําใน
ด้านต่างๆ ในเรือ่ งการใช้ยา การดูแลตนเองขณะปว่ ย และนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปดูแลตนเองทีบ่ า้ น และควร
มีเอกสาร แผ่นพับ ทีส่ ามารถให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยและญาติจนเข้าใจและนําไปปฏิบตั ไิ ด้(4)
การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (Research and Development for
Continuous & Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI) คือ การวิจยั และพัฒนา ทีม่ งุ่ เน้น
ให้ “งาน” ใดๆ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (2)
การวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) คือ การทําวิจยั ด้วยการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ความรูท้ งั ้ หลายทีม่ อี ยู่ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จากการทําวิจยั และจากการลงมือปฏิบตั ิ
จริง เพือ่ การริเริม่ สร้างสรรค์ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิต หรือกระบวนการทํางานใหม่ๆ
เป็ นการวิจยั ทีม่ กี ารดําเนินงานในสภาวการณ์ทเ่ี ป็ นจริง ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สามารถควบคุมตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องได้
ทุกๆ ตัว ขึน้ อยูก่ บั ทรัพยากรทีใ่ ช้ วัน-เวลาทีท่ าํ สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ และสิง่ แวดล้อม ในขณะนัน้
รูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) หมายถึง หลักการ โครงสร้าง ลักษณะ ส่วนประกอบ
และ วิธกี ารในการนํารูปแบบนัน้ ไปปฏิบตั หิ รือนําไปดําเนินการ ของการดําเนินงานหนึ่งงานใด เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของการดําเนินงานของงานนัน้ (2) ประกอบด้วยสิง่ สําคัญ 3
ประการ คือ
1. หลักการของรูปแบบ (Principles of Model) คือ สิง่ ทีใ่ ช้เป็ นหลักการและแนวทางหลัก ในการ
ดําเนินงานทัง้ หลาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบและการนํารูปแบบไปดําเนินการ ได้แก่ หลักวิชาการ; กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง; กฎหมาย; และขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของพืน้ ที/่ องค์การ/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. โครงสร้างของรูปแบบ (Structures of Model) คือ ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการดําเนินงานทัง้ หลาย
ของรูปแบบ และการเชื่อมโยงทรัพยากรทัง้ หลายเหล่านัน้ เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด จําแนกเป็ น 4 ด้าน คือ โครงสร้างด้านคน (Human Resource
Structure) ได้แก่ บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในรูปแบบ; โครงสร้างด้านของ (Commodity Resource Structure)
ั ฑ์ และ วัสดุ ทัง้ หลาย ทีใ่ ช้ในรูปแบบ; โครงสร้างด้านเงิน (Financial
ได้แก่ ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง ครุภณ
Resource Structure) ได้แก่ เงิน และค่าใช้จา่ ย ทัง้ หลายทีใ่ ช้ในรูปแบบ; และ โครงสร้างด้านระบบงาน
(Working Systems Structure) ได้แก่ ระบบ งานทีใ่ ช้ในการดําเนินงานของรูปแบบ มี 4 ระบบ คือ
ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุ นทรัพยากรให้กบั งานบริการ ระบบงานพัฒนางานบริการ และ
ระบบงานบริหารจัดการ
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3. วิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการ (Implementation of Model) คือ กระบวนการในการนํา
รูปแบบทีส่ ร้าง หรือ พัฒนา ขึน้ ไปดําเนินการให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย วิธสี ร้างและ
พัฒนารูปแบบ (Model Setting & Improving); วิธนี ํารูปแบบไปดําเนินการ (Model Implementing); และ
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Model Developing)
ระบบงานบริการมาตรฐาน ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ การเตรียมพร้อมก่อนเริม่ งาน
ประจําวัน; การเตรียมความพร้อมก่อนผูร้ บั บริการมาถึง; การต้อนรับผูม้ ารับบริการอย่างประทับใจตัง้ แต่
แรก; การให้บริการเร่งด่วนตามลักษณะของผูม้ ารับบริการแต่ละคน; การให้บริการตามลําดับขัน้ ตาม
ลักษณะของงานนัน้ จนครบถ้วน; การให้บริการก่อนผูร้ บั บริการจะกลับออกไปจากจุดบริการของเรา; การ
ดําเนินงานหลังจากผูร้ บั บริการกลับออกไปแล้ว;
การให้บริการหลังจากผูร้ บั บริการกลับไปแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และครบวงจร; และ การดําเนินงานก่อนเลิกงานประจําวัน (2)
วัสดุและวิ ธีการ
1. แบบการวิจยั (Research design)
เป็ นวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) แบบ 2 กลุม่ วัดผลก่อน–
หลัง การทดลอง (Two groups, Pre-test Post-test Design) ด้วยการพัฒนารูปแบบใหม่ของงานให้
ข้อมูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ รพ.ราชวิถี หลังจากการนําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3
ท่านตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําไปดําเนินการในพืน้ ทีท่ ดลอง เป็ นเวลารวม 3 เดือน
โดยให้หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมทางเดินปสั สาวะ รพ.ราชวิถี ทีม่ ลี กั ษณะ จํานวนเตียง การดูแลรักษา
การบริหารงาน และการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย คล้ายคลึงกัน เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุม วัดผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลา ดังนี้
กลุ่ม
การวัดผล Pre – test การดําเนิ นงานตามรูปแบบ การวัดผล Post – test
พืน้ ทีท่ ดลอง 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2549
1 ส.ค.– 31 ต.ค. 2549
1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549
พืน้ ทีค่ วบคุม 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2549
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย.- 31 ธ.ค.2549
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มี 2 กลุ่ม คือ
2.1 ประชากรหลัก คือ “งาน” การให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย เริม่ ตัง้ แต่การเตรียมความ
พร้อมก่อนการให้ขอ้ มูลในวันแรกทีร่ บั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล จนถึงการให้ขอ้ มูลในวันจําหน่าย ทัง้ ใน
พืน้ ทีท่ ดลอง และ พืน้ ทีค่ วบคุม รวมจํานวนประชากรพืน้ ทีล่ ะ 15 ครัง้ ในระยะ Pre – test และ 15 ครัง้
ในระยะ Post – test รวมทัง้ สิน้ 2 x 2 x 15 = 60 ครัง้
ใช้ประชากรทัง้ หมด เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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2.2 ประชากรผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น คือ “บุคคล” ผูเ้ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานให้
ข้อมูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูใ้ ห้บริการ และ ผูร้ บั บริการ (ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ย)
รวมทัง้ สิน้ 256 คน-ครัง้ ใช้ประชากรทัง้ หมด เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริหาร
ผูใ้ ห้บริการ
ผูป้ ว่ ย
ญาติผปู้ ว่ ย
รวมทัง้ สิ้ น

ระยะ Pre – test
พืน้ ทีท่ ดลอง พืน้ ทีค่ วบคุม
3
3
38
24
15
15
15
15
71
57

ระยะ Post – test
พืน้ ทีท่ ดลอง พืน้ ทีค่ วบคุม
3
3
38
24
15
15
15
15
71
57

3. การพัฒนารูปแบบใหม่ (The New Working Model Development)
แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์รปู แบบเดิม ให้ทราบอย่างถ่องแท้และครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุม
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบใหม่เบือ้ งต้น โดยกําหนดว่า รูปแบบใหม่ ต้อง 1) ใช้ทรัพยากร
(คน เงิน ของ) เท่าทีม่ อี ยู่ 2) ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3) เหมาะสมกับพืน้ ทีท่ ดลอง โดยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการดําเนินงานในพืน้ ทีท่ ดลอง มามีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ แรก
ผูว้ จิ ยั ได้นํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ3คนตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
และเนื้อหา แล้วนําข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปดําเนินการ (เป็ นรูปแบบที่ 1)
ั นาขึน้ ใหม่
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ได้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง ในช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2549
โดยดําเนินการตามลําดับ คือ จัดทําหนังสือขออนุ มตั เิ ข้าทําการศึกษาวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม
เกีย่ วกับการทดลองในมนุ ษย์ ใน รพ.ราชวิถี ขออนุ มตั เิ ก็บรวบรวมข้อมูล ในหอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรม
หัวใจและหอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมทางเดินปสั สาวะผ่านหัวหน้ากลุม่ งาน และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามลําดับ
ขัน้ เตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั โดยการอบรมและให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารเก็บข้อมูล เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะใช้ในการเก็บข้อมูล เตรียมข้อมูลบุคคลเป้าหมายและแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และ
เตรียมพืน้ ทีด่ าํ เนินการวิจยั
หลังจากการวัดผล Pre–test แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อเสนอแนะของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินงานในพืน้ ทีท่ ดลอง มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ (เป็ นรูปแบบที่ 2)
2) ระยะดําเนินการทดลองใช้รปู แบบใหม่
ใช้เวลา 3 เดือน ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2549
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คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ประชุมอบรมและชีแ้ จงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในพืน้ ทีท่ ดลอง
ให้เข้าใจ
นําไปสูก่ ารให้ความร่วมมือและลดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง แล้วทําการเก็บข้อมูล จากการสังเกต การ
สอบถาม การบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทดลองใช้รปู แบบใหม่ ปญั หา
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ การดําเนินการแก้ไขและผลการแก้ไข ตลอดระยะเวลาดําเนินการทดลองรูปแบบใหม่
โดยมีการนิเทศ และ ติดตามประเมินการใช้รปู แบบ โดยคณะกรรมการพัฒนาหอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรม
หัวใจ เมือ่ ได้ดาํ เนินการครบ 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 75 วัน และ 90 วัน ตามลําดับ แล้วนําผลทีไ่ ด้
มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ตามความเหมาะสมเป็ นระยะๆโดยคณะผูว้ จิ ยั ด้วยความ
เห็นชอบของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานในพืน้ ทีท่ ดลองและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (เป็ น
รูปแบบที่ 3)
3) ระยะหลังการทดลอง ระหว่าง 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2549
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทํา Post–test และเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ ด้วยเครือ่ งมือและวิธกี าร เช่นเดียวกับในระยะก่อนการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
คณะผูว้ จิ ยั ได้นําผลการดําเนินงานวิจยั ทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1. มารวบรวมและ
วิเคราะห์อย่างละเอียด ทุกแง่ทุกมุม แล้วนําผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและ
สมบูรณ์ทส่ี ดุ ได้เป็ น “รูปแบบสุดท้าย” ของผลการวิจยั (รูปแบบที่ 4)
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั (Research Instruments)
มีทงั ้ หมด 4 กลุ่ม รวม 10 ชิน้ คือ
4.1 รูปแบบใหม่การดําเนินงานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ
รพ.ราชวิถี ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ น Intervention ของการวิจยั
4.2 กลุ่มแบบบันทึกกิจกรรมงานการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
มี 3 ชิน้ คือ
1.) แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยประจําวัน
2.) แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
3.) แบบบันทึกกิจกรรมการให้บริการการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย
4.3 กลุ่มแบบสอบถามความพึงพอใจ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มี 4 ชิน้ คือ
1.) แบบสอบถามความพึงพอใจชุดที่ 1 สําหรับผูป้ ว่ ย
2.) แบบสอบถามความพึงพอใจชุดที่ 2 สําหรับญาติผปู้ ว่ ย
3.) แบบสอบถามความพึงพอใจชุดที่ 3 สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
4.) แบบสอบถามความพึงพอใจชุดที่ 4 สําหรับผูบ้ ริหาร
4.4 กลุ่มแบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบ และ การพัฒนารูปแบบ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึน้ มี 2 ชิน้ คือ
1.) แบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงานพืน้ ทีว่ จิ ยั
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2.) แบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงการดําเนินงานวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือทุกชิน้
ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงตามตามโครงสร้างและเนื้อหา
จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่าน ก่อนนําไปใช้
5. การเก็บข้อมูล (Data Collection)
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บข้อมูลเองเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกับผูช้ ว่ ยวิจยั ทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรม
อย่างครบถ้วนแล้วจากผูว้ จิ ยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
6.1 ใช้สถิตพิ รรณนา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
6.2 ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ ด้วยค่าสถิติ t ค่าสถิติ Mann Whitney U ค่าสถิติ Paired-t และ
ค่าสถิติ Wilcoxon Singed Rank ทีร่ ะดับแอลฟา่ 0.05
ผลการวิ จยั
ได้ทาํ การเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
าเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับ รูป
แบบเดิม ในพืน้ ทีท่ ดลอง และ พืน้ ทีค่ วบคุม ใน 2 ระยะ คือ
1. ระยะ “ก่อน” การนํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการ โดยเปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีท่ ดลองกับพืน้ ที่
ควบคุม พบว่า พืน้ ทีท่ ดลอง มีจาํ นวนผูป้ ฏิบตั งิ านรวม 38 คน มากกว่าพืน้ ทีค่ วบคุมทีม่ ี 24 คน เนื่องจาก
มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าทีร่ ะหว่างตึกสามัญศัลยกรรมหัวใจกับ Ward พิเศษศัลยกรรมหัวใจ แต่จาํ นวน
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละเวรใกล้เคียงกัน อายุเฉลีย่ ผูป้ ว่ ย อายุเฉลีย่ ญาติ จํานวนวันนอน ความพึงพอใจของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่แตกต่างกัน แต่พน้ื ทีท่ ดลองมีจาํ นวนรายการยาทีน่ ําไปใช้ต่อทีบ่ า้ นมากกว่า (p<0.001)
และมีตน้ ทุนต่อหน่วยในการให้บริการมากกว่า (p<0.001)
2. ระยะ “หลัง” จากการนํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการแล้ว
ในพืน้ ทีค่ วบคุม เปรียบเทียบระหว่างก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการพบว่า เกือบ
ทัง้ หมดไม่แตกต่างกัน มีเพียงความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านเท่านัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ (p<0.001) ในพืน้ ที่
ทดลอง เปรียบเทียบระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบใหม่ไปดําเนินการ ได้ผล ดังนี้
สิ่ งที่เปรียบเทียบ
ข้อมูลทัวไป
่
1) บุคลากร
2) สถานที่
3) วัสดุอุปกรณ์สอ่ื การสอน

สมชาติ โตรั ก ษา

ผลการเปรียบเทียบ
ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลองมีการจัดสถานทีใ่ นการให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ยก่อน
กลับบ้านให้เป็ นสัดส่วนโดยเป็ นสถานที่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
หลังการทดลอง มีการเพิม่ คูม่ อื พยาบาลในการให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ย
ตามแนวทาง M-E-T-H-O-D มีวซี ดี ใี นการให้คาํ แนะนําผูป้ ว่ ยเมือ่
แรกรับ และมีคมู่ อื การดูแลตามโรคสําหรับผูป้ ว่ ย
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4) อายุเฉลีย่ ผูป้ ว่ ย
5) อายุเฉลีย่ ญาติ
6) จํานวนวันนอน
7) จํานวนรายการยาทีใ่ ช้ต่อทีบ่ า้ น
ผลการดําเนิ นงาน
1) ปริมาณงาน / แรงงาน
2) ปริมาณงาน / ค่าแรงงาน
3) คุณภาพงานก่อนเริม่ งาน
4) คุณภาพงานก่อนเริม่ ให้ขอ้ มูล
5) ระยะเวลาในการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
ก่อนจําหน่าย
6) ความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร
7) ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
8) ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
9) ความพึงพอใจของญาติผปู้ ว่ ย
10) ต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการ

R2R2E

ไม่แตกต่างกัน (p = 0.125)
ไม่แตกต่างกัน (p = 0.865)
ไม่แตกต่างกัน (p = 0.216)
ไม่แตกต่างกัน (p = 0.340)
อัตราส่วนปริมาณงานเพิม่ ขึน้ (p = 0.018)
อัตราส่วนปริมาณงานเพิม่ ขึน้ (p = 0.002)
อัตราความถูกต้องเพิม่ ขึน้ (p<0.001)
อัตราความถูกต้องเพิม่ ขึน้ (p<0.001)
ลดลง (p = 0.018)
ไม่แตกต่างกัน (p=0.180) มีคะแนนเฉลีย่ 7.67 จาก 10
เพิม่ ขึน้ (p<0.001)
ไม่แตกต่างกัน (p=0.208) มีคะแนนเฉลีย่ 9.73 จาก 10
ไม่แตกต่างกัน (p=0.517) มีคะแนนเฉลีย่ 9.47 จาก 10
ลดลง (p = 0.002)

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลทีก่ ล่าวมา สรุปได้วา่ ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม่ของงานให้
ข้อมูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย “ดีกว่า” รูปแบบเดิม
รูปแบบสุดท้าย ของงานให้ข้อมูลผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ าย
มีลกั ษณะโดยสรุป ดังนี้
1. ผังการไหลเวียนของงาน (Work flow) จําแนกเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะแรกรับผูป้ ว่ ยเข้า
โรงพยาบาล; ระยะรับย้ายจากหอผูป้ ว่ ยหนัก; ระยะ 1 วันก่อนจําหน่าย; และ ระยะวันจําหน่าย โดยในแต่
ระยะ ได้ดาํ เนินการผสมผสานเข้าไปใน “กระบวนการหลักในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย” ของหอผูป้ ว่ ยสามัญ
ศัลยกรรมหัวใจ และจัดทําวิธปี ฏิบตั เิ ป็ น 9 ขัน้ ตอนของระบบงานบริการมาตรฐาน ทีช่ ดั เจนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
2. หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการบริหารทัวไป
่
5 หลักการ; หลักการบริหาร
โรงพยาบาล; หลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย 8 หลักการ; และ กฎหมาย
นโยบาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ของกระทรวงสาธารณสุขและของ รพ.ราชวิถี
3. โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย
โครงสร้าง 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และ
ด้านระบบงาน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า รูปแบบการดําเนินงานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย หอผูป้ ว่ ยสามัญ
ศัลยกรรมหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ดีกว่ารูปแบบเดิม เห็นได้จากการมีผลการ
สมชาติ โตร ก
ั ษา
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ดําเนินงานทีด่ กี ว่ารูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากรคน เงิน ของ เพียงเท่าทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้ ทีเ่ ป็ นดังนี้เนื่องจาก
การมีรปู แบบทีด่ แี ละเหมาะสมกับพืน้ ทีท่ ดลอง และ มีกระบวนการในการนํารูปแบบไปดําเนินการทีด่ มี ี
ประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิด แนวทาง และวิธกี าร ของการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น (R&D for CSWI)(2)
การมีรปู แบบทีด่ แี ละเหมาะสมกับพืน้ ทีท่ ดลองนัน้
เห็นได้จากการมีองค์ประกอบของรูปแบบที่
ครบถ้วน ทัง้ หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ และวิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการ(2)
การมีกระบวนการในการนํารูปแบบไปดําเนินการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพสูง เห็นได้จากกระบวนการ
และวิธกี ารทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ใช้ในการพัฒนารูปแบบใหม่ ทีม่ ี 4 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์รปู แบบเดิม การ
พัฒนารูปแบบใหม่เบือ้ งต้น การทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ และ การสรุปผลการทดลองใช้รปู แบบ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ เพือ่ สรุปผลเป็ นรูปแบบสุดท้ายทีด่ ี เหมาะสม และปฏิบตั ไิ ด้จริง (2)
สิง่ สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ
การใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
(Participative
(5)
Management) โดยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน มามีสว่ นร่วม โดยเน้นการมีสว่ น
ร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบจากผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับตัง้ แต่เริม่ ต้น ทําให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสมกับ
หน่วยงาน
ส่งผลให้การดําเนินงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง
รวมทัง้ ลดการต่อต้านการ
เปลีย่ นแปลง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับพืน้ ทีท่ ดลอง คือ หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ รพ.ราชวิถนี นั ้
ควรดําเนินการพัฒนางานการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่ายนี้ ให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกๆ ปจั จัยที่
เกีย่ วข้อง จนเป็ น “รูปแบบตัวอย่าง” ของการพัฒนางานการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย ทัง้ ในระดับ
โรงพยาบาลและระดับประเทศต่อไป และ ควรนําประสบการณ์ทไ่ี ด้การสร้างและพัฒนารูปแบบนี้ ไป
ประยุกต์/ใช้ ในการพัฒนางานอื่นๆ ของหอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ
1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับ รพ.ราชวิถี ควรนําแนวคิด แนวทาง และวิธกี าร ทีไ่ ด้ดาํ เนินการไป
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ไปเป็ นบทเรียนตัวอย่างของการพัฒนางานทีไ่ ม่ตอ้ งเพิม่ ทรัพยากร แล้วขยายผลด้วย
การนําไปประยุกต์/ใช้ กับการพัฒนางานอื่นๆ ของรพ.ราชวิถี ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ๆ ขึน้ โดย
ผสมผสานเข้าไปในกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของ รพ.ราชวิถี (5)
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ต่อไป
2.1 การทําวิจยั ในเรือ่ งเดิม
ควรทําเป็ นการวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
(R&D for CSWI) ทีส่ มบูรณ์แบบ ให้ครอบคลุมรายละเอียดทุก ๆ ด้าน อย่างครบถ้วนทัง้ ตามหลัก
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องและตามบริบทของพืน้ ทีว่ จิ ยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงาน การ
ทําวิจยั ในเรือ่ งเดิมนี้ สามารถทําได้อย่างน้อยปี ละ 1 เรือ่ งตลอดไป ตราบเท่าทีย่ งั มีการดําเนินงานการให้
ข้อมูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย ด้วยแนวคิดของการทําวิจยั ในงานประจํา (Routine to Research: R2R)

สมชาติ โตรั ก ษา

215

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

2.1 การทําวิจยั ในเรือ่ งใหม่ ควรประยุกต์แนวทางและวิธกี ารทีไ่ ด้ดาํ เนินการไปในการวิจยั
ครัง้ นี้ ไปใช้ในการทําวิจยั ในงานอื่นๆ ทัง้ งานบริการ งานสนับสนุ นทรัพยากร งานพัฒนางาน งานพัฒนา
หน่วยงาน และ งานบริหารจัดการ โดยสามารถทําได้ในทุกๆงานและทุกๆหน่วยงาน ทัง้ ของกลุ่มงานการ
พยาบาล และ ของโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น นําไปสูป่ ระโยชน์
สุขของผูป้ ว่ ย ครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติ อย่างกว้างขวางและคุม้ ค่ายิง่ ๆขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว
สรุป
ได้รปู แบบใหม่ของการดําเนินงานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อนจําหน่าย หอผูป้ ว่ ยสามัญศัลยกรรมหัวใจ
รพ.ราชวิถี ทีด่ กี ว่ารูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากรคน เงิน ของ เพียงเท่าทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้ เน้นการมีสว่ นร่วม
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบจากผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับตัง้ แต่เริม่ ต้น ได้เป็ นรูปแบบการดําเนินงาน ทีม่ ี
องค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม และ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความกรุณาของท่านผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลราชวิถี นพ.เจษฎา
โชคดํารงค์สขุ และ รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการพยาบาล รพ.ราชวิถี น.ส.พูนพิศ บูรณการเจริญ ทีไ่ ด้ให้
โอกาสและให้การสนับสนุนในการทําวิจยั ความสําเร็จของผลการดําเนินงานทัง้ หลาย เกิดจากการได้รบั
ความร่วมมือร่วมใจอย่างดียงิ่ จากทัง้ บุคลากรทางการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ ผูร้ บั บริการ
ทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จนบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ของการศึกษาครัง้ นี้
คณะผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ทีน่ ้ี และขอขอบคุณ รพ.ราชวิถี ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุนในการทําวิจยั
เอกสารอ้างอิ ง
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ตัวอย่างที่ 2
การพัฒนารูปแบบงานบริ การผูป้ ่ วยทีม่ ีความเสีย่ งสูง หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิ ง
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2553
กนกวรรณ สินลักษณทิพย์, สมชาติ โตรักษา, วัชระ ก้อนแก้ว, พีระ ครึกครืน้ จิตร และ วรรณา สัตย์วนิ ิจ

บทคัดย่อ
การวิจยั พัฒนาเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลองนี้ เพือ่ พัฒนางานบริการผูป้ ว่ ยที่
มีความเสีย่ งสูง นําไปทดลองทีห่ อผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.โพธาราม ระหว่าง 1มกราคม 2553 -15
มิถุนายน 2553 โดยให้ รพ.บ้านโปง่ เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ งานบริการผูป้ ว่ ย131ครัง้
ผูต้ อบแบบสอบถาม 403 คน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้วยค่าสถิตพิ รรณา ค่าสถิตไิ คสแควร์
ค่าสถิตทิ ี ค่าสถิตแิ พร์ที ค่าสถิตวิ ลิ ค็อกสัน และ ค่าสถิตแิ มนวิทย์นียู ทีร่ ะดับแอลฟา 0.05 พบว่า รูปแบบ
ใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เน้นการนําหลักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง มาประยุกต์โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ ด้วยการ
กําหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบ ให้มคี วามเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เพิม่
ภาระงาน เป็ นทีย่ อมรับของผูป้ ฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ผังการไหลเวียนของมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน 9
ขัน้ ตอน ทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง จัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนทีง่ า่ ยต่อการปฏิบตั ิ มีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขด้วยแนวคิดเชิงบวกอย่างสมํ่าเสมอ หลังการทดลอง ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเดิม คือ ความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งานเพิม่ ขึน้ (p<0.001) ความถูกต้องของ
การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานเพิม่ ขึน้ (p=0.014) ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง (p=0.004) ความพึงพอใจ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน(p<0.001) ผูป้ ว่ ย(p=0.005) และญาติผปู้ ว่ ย(p=0.008) ทัง้ นี้เนื่องจาก คณะผูว้ จิ ยั
ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้น
จึงได้รปู แบบและวิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการที่
เหมาะสมกับหน่วยงาน เสนอแนะให้ดาํ เนินการวิจยั ต่อไป จนได้ตวั แบบทีด่ รี ะดับประเทศ และ ควร
สนับสนุนและเผยแพร่แนวทางและวิธกี ารของการทําวิจยั นี้ ให้เป็ นตัวอย่างของการทํางานประจําให้เป็ น
ผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ไม่ยงุ่ ยาก และ เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
คําสําคัญ: ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง / การพัฒนารูปแบบ / งานประจําสูง่ านวิจยั / การวิจยั พัฒนาเชิง
ทดลอง / การวิจยั และพัฒนา
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
ความเจริญก้าวหน้าของระบบสุขภาพของประเทศไทย
มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
มี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย การดูแลรักษาเป็นไปอย่างซับซ้อนมากขึน้ ดังนัน้ บุคลากรทาง
การแพทย์ จึงต้องมีการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพ เพือ่ ความพร้อมในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างมี
คุณภาพ ในสังคมปจั จุบนั ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผูร้ บั บริการลดลงอย่างเห็น
ได้ชดั เจน เมือ่ เปรียบเทียบกับในอดีต ทําให้ความไว้วางใจซึง่ กันและกันลดลง(1) เมือ่ เกิดความผิดพลาด
ในการดูแลรักษา โรงพยาบาลก็ได้รบั ผลกระทบด้วย คือ ต้องเสียชื่อเสียง และถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย
เพือ่ เรียกค่าเสียหาย(2) ในปจั จุบนั กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ให้ความสําคัญกับความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและผูร้ บั บริการเป็ นอย่างมาก มีนโยบายระดับชาติและมีการกําหนดแนวทางแก้ไข
ปญั หาทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลผูป้ ว่ ยและการให้บริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง(3) โดย
กําหนดมาตรฐานไว้วา่ “ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ า จะให้การดูแลผูป้ ว่ ยและให้บริการผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูงอย่างทันท่วงทีปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ”
โรงพยาบาลโพธาราม เป็ นโรงพยาบาลทัวไปขนาด
่
340 เตียง ของกระทรวงสาธารณสุข มีการ
กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผูร้ บั บริการทีช่ ดั เจน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความปลอดภัยมากทีส่ ดุ แต่กพ็ บว่า ยังคงมีเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ
ประสงค์เกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด
มากทีส่ ดุ ทีมสุขภาพของ รพ.โพธาราม จึงร่วมกันทบทวนระบบงานหรือกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาของความไม่ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล ซึง่ หมายถึง สิง่ ทีท่ าํ ให้
ทีม่ ี
เกิดปญั หาหรือปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์สภาวการณ์การทํางาน(4)
องค์ประกอบหลายประการ อาทิเช่น ลักษณะงานและการมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความพร้อมของ
ผูใ้ ห้บริการ ก็มสี ว่ นทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผูป้ ว่ ยได้(2) ระดับภาระงานและความยากง่ายของงาน
รูปแบบการจัดบริการพยาบาลแบบใช้บุคลากรทางการ
มีความสําคัญต่อความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย(5)
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พยาบาลทีม่ ที กั ษะต่างกัน(6) การส่งต่อกิจกรรมระหว่างบุคลากรในทีมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ(7) ความ
ผิดพลาดหรือความไม่ปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยในแต่ละครัง้ ซึง่ มักจะมีสาเหตุจากปจั จัยมากกว่า1ด้าน
ทีเ่ สริมกัน และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดความผิดพลาด ทําให้เกิดผลเสียต่อผูป้ ว่ ยรุนแรงขึน้ (6,8)
ในการแก้ปญั หาทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพนัน้ ให้เริม่ ต้นจากการวางระบบงานทีด่ ี ซึง่ ควรให้ผปู้ ฏิบตั ิ
เข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ แรก เพือ่ ให้ได้ระบบงานทีเ่ หมาะสม และลดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง(4,11)
จะช่วยในการวางแผนการดูแลทีค่ รบถ้วนทุกกิจกรรม ช่วยให้การดูแลผูป้ ว่ ยมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกการวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research)(18) ซึง่ เป็นแบบการ
วิจยั (Research Design) ด้วยการทํางานอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ความรูท้ งั ้ หลายทีม่ อี ยู่ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จาก
การทําวิจยั และจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ การริเริม่ สร้างสรรค์ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ /
กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทํางาน ใหม่ๆ และเลือกการแก้ไขโดยเริม่ ทีก่ ารวางระบบงานทีด่ ี
โดยใช้เทคนิคการทําวิจยั เพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (R&D for CSWI)(4) ซึง่ เป็ นการ
ค้นหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ประจําวันให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู(4)
่ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา มีผนู้ ําวิธนี ้ไี ปใช้ในการ
พัฒนางานและประสบผลสําเร็จมากมาย อาทิเช่น การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยก่อน
จําหน่าย(12) การพัฒนางานบริการพยาบาลผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยหายใจ(13) การพัฒนางานบริการผูป้ ว่ ย
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน(14) การพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลแผนกผูป้ ว่ ยใน(15) การพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานฝา่ ยบริหารทัวไปโดยการประยุ
่
กต์ใช้คอมพิวเตอร์(16) การพัฒนาการดําเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลบ้านโปง่ (17) เป็ นต้น
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบของงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.โพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข ให้เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ มากขึน้ โดยใช้ทรัพยากร
เท่าทีม่ อี ยู่
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับ รูปแบบเดิม ในด้าน
ปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาและแรงงานทีใ่ ช้ ความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์
วิ ธีการศึกษา
เป็ นวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง แบบ สองกลุ่ม ทดลอง-ควบคุม วัดผลก่อน-หลัง การทดลอง
(Experimental Development Research: two-groups experiment-control, Pre-test Post–test
design) โดยการพัฒนารูปแบบใหม่ของงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทีเ่ หมาะสมกับหอผูป้ ว่ ยอายุ
รกรรมหญิง รพ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี แล้วนําไปดําเนินการในพืน้ ทีท่ ดลอง เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
โดยให้หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.บ้านโปง่ ซึง่ มีลกั ษณะ ขนาด จํานวนเตียง การดูแลรักษา คล้ายคลึง
กัน เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1 ประชากรหลัก คือ งานการบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงแต่ละคน ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
คือ ตัง้ แต่การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ไปจนถึง การให้บริการผูป้ ว่ ย
ในวันจําหน่าย ทัง้ ในพืน้ ทีท่ ดลองและพืน้ ทีค่ วบคุม รวมจํานวนประชากร ในระยะ Pre test และในระยะ
Post test รวมทัง้ สิน้ 131 ครัง้
2.2 ประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง จําแนกเป็ น ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูป้ ว่ ย และญาติของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ สิน้ 403 คน
ใช้ประชากรทัง้ หมด เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. รูปแบบใหม่ของการบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
2. แบบบันทึกข้อมูลด้านบุคลากร
3. แบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการดําเนินงาน
4. แบบบันทึกกิจกรรม จํานวน 3 ชุด คือ
4.1 แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งานประจําวัน
4.2 แบบตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
4.3 แบบบันทึกกิจกรรมของการบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เฉพาะราย
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูป้ ว่ ย และ ญาติผปู้ ว่ ย
เครือ่ งมือแต่ละชิน้ ได้นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง และปรับปรุงแก้ไข
รวมทัง้ ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จึงนําไป
ดําเนินการในพืน้ ทีว่ จิ ยั โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PCT และผูอ้ าํ นวยการ รพ.โพธาราม
และ รพ.บ้านโปง่
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บข้อมูลเอง ร่วมกับผูช้ ว่ ยวิจยั ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมอย่างครบถ้วน
จากคณะผูว้ จิ ยั
การพัฒนารูปแบบการดําเนิ นงานใหม่ (The New Working Model Development)
แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่1 วิเคราะห์รปู แบบเดิม และข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น ในการนํามาพัฒนารูปแบบการ
บริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ให้ทราบอย่างละเอียดและครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุม
ขัน้ ตอนที่2 การพัฒนารูปแบบการดําเนินการเบือ้ งต้น ของงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธารามโดยนําข้อมูลทีไ่ ด้มาจากขัน้ ตอนที่ 1 มาเป็ นพืน้ ฐานใน
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การพัฒนารูปแบบ ด้วยการกําหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบใหม่ทจ่ี ะพัฒนาขึน้ ให้มี
ความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และ ง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ โดยต้องไม่เป็ นการเพิม่ ภาระงานแก่ผู้
ปฏิบตั ิ และเป็ นทีย่ อมรับของผูป้ ฏิบตั งิ าน เน้นการนําหลักวิชาการทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องมาประยุกต์ โดย
ใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ (รูปแบบที่ 1)
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้เวลา 5 เดือน โดยแบ่งเป็ น 5 ระยะ คือ
1. ระยะเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง ในช่วง 1 มกราคม 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2553
โดยดําเนินการเตรียมเก็บข้อมูล และเตรียมพืน้ ทีท่ ดลอง ทีจ่ ะดําเนินการวิจยั
2. ระยะเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) ในพืน้ ทีท่ ดลอง และในพืน้ ทีค่ วบคุม ใช้เวลา 2
สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2553
3. ระยะเพิม่ ความพร้อมก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ทีท่ ดลอง ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 115 มีนาคม 2553 โดยนําข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ดลอง มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้มี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ (รูปแบบที2่ ) และชีแ้ จงให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริง
4. ระยะดําเนินการทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้เวลา 3 เดือน ในช่วง 16 มีนาคม 2553 ถึง
15 มิถุนายน 2553 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์
ของพืน้ ทีท่ ดลอง ด้วยความเห็นชอบของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (รูปแบบที่ 3)
5. ระยะเก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในช่วง1-15 มิถุนายน2553
เก็บข้อมูลผลการดําเนินงานเหมือนก่อนทดลองทัง้ ในพืน้ ทีท่ ดลองและพืน้ ทีค่ วบคุม
ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1630 มิถุนายน 2553 โดยนําผลการดําเนินงานวิจยั ทัง้ หมดตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1 มารวบรวมและวิเคราะห์
อย่างละเอียด แล้วนําผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ทส่ี ดุ ได้เป็ น
“รูปแบบสุดท้าย” ทีเ่ ป็ นผลสรุปของผลการวิจยั ครัง้ นี้ (รูปแบบที่ 4)
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ใช้สถิตพิ รรณนา ด้วยค่าจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบการกระจายของข้อมูลผลการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทัง้ ในพืน้ ที่
ทดลอง และพืน้ ทีค่ วบคุม ด้วยค่าสถิติ Kolmogorov Smirnov Test
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ด้วยค่าสถิติ Independent t ค่าสถิติ Mann Whitney U
ค่าสถิติ Pair t และ ค่าสถิติ Wilcoxon Match Pair Sign Rank ทีร่ ะดับแอลฟา่ 0.05
ผลการศึกษา
I. ผลการพัฒนารูปแบบของงานบริ การผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงสูง
จากขัน้ ตอนที4่ ของการพัฒนารูปแบบฯ ได้นําผลการดําเนินงานวิจยั ทัง้ หมดตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที1่
มารวบรวมและวิเคราะห์อย่างละเอียด แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์
ทีส่ ดุ ได้เป็ น “รูปแบบสุดท้าย” (รูปแบบที่ 4) ซึง่ มีลกั ษณะโดยสรุป ตามผังการไหลเวียนของมาตรฐาน
งานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทีม่ ี 9 กิจกรรมหลัก คือ
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221

R2R2E

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

1. การเตรี ยมพร้อมก่อนเริ่ มงานประจําวัน/เวร ของหอผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู ง
มาถึงหอผูป้ ่ วย หรื อ เกิดขึ้น

2. การเตรี ยมพร้อมก่อนผูป้ ่ วยมาถึง
3. การต้อนรับอย่างประทับใจ ตั้งแต่แรก

o ปกติ
o วิกฤติ
o พิเศษ

4. การให้บริ การเร่ งด่วน ตามลักษณะของผูป้ ่ วยแต่ละคนและญาติผปู ้ ่ วย
5. การให้บริ การแก้ไขความเสี่ ยงเบื้องต้นจนครบถ้วน

5.2 การให้บริ การผูป้ ่ วยที่
ไม่เข้าเกณฑ์ผปู้ ่ วยที่มี
ความเสี่ ยงสูง ตาม
แนวทางที่กาํ หนดไว้

ไม่มีภาวะเสี่ ยง

มีภาวะเสี่ ยง

5.1 การให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสูงตามแนวทางที่กาํ หนดไว้

ไม่เกิดภาวะวิกฤติ

เกิดภาวะวิกฤติ
5.3 การให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสูงและเกิดภาวะวิกฤติ
แต่ละราย จนครบถ้วนตามแนวทางที่กาํ หนดไว้

5.4 ดําเนิ นการ
ดูแลรักษาและ
แก้ไขตามแนวทาง
ที่กาํ หนดไว้ จน
ผูป้ ่ วยปลอดภัย

6. การให้บริ การก่อนผูป้ ่ วยและญาติจะกลับออกไป
ผูป้ ่ วยกลับบ้าน หรื อ
ออกจากหอผูป้ ่ วย
o ปกติ
o วิกฤติ
o พิเศษ

7. การดําเนินงานหลังจากผูป้ ่ วยกลับออกไปแล้ว

8. การให้บริ การหลังจากผูป้ ่ วยและญาติกลับไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และครบวงจร
9. การดําเนินงานก่อนเลิกงานประจําวัน / เวร ของหอผูป้ ่ วย

รูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
เน้นการนําหลักวิชาการทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้อง มาประยุกต์โดยใช้
ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ ด้วยการกําหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบ ให้มคี วามเหมาะสม
ถูกต้อง ครบถ้วน และ ง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ โดยต้องไม่เป็ นการเพิม่ ภาระงานแก่ผปู้ ฏิบตั ิ และเป็ นที่
ยอมรับของผูป้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่แรกๆ
เมือ่ เปรียบเทียบกับรูปแบบเดิม
ทีม่ กี ารดําเนินงานอยูใ่ นโรงพยาบาลทัวไปของกระทรวง
่
ั นาขึน้ เป็ นดังนี้
สาธารณสุข พบว่า รูปแบบทีพ่ ฒ
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1. มีผงั การไหลเวียนของงาน (Work Flow) ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง
อย่างชัดเจน จําแนกเป็ น 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะแรกรับเข้าสูภ่ าวะทีต่ อ้ งเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลง
ระยะที่ 2 ระยะเฝ้าระวัง จนถึง 1 วันก่อนพ้นระยะเฝ้าระวัง
ระยะที่ 3 ระยะผูป้ ว่ ยเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ
ระยะที่ 4 ระยะ 1 วัน ก่อนพ้นระยะเฝ้าระวังในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะวิกฤติ
ระยะที่ 5 พ้นระยะเฝ้าระวัง และจําหน่าย
ในแต่ละระยะของการดําเนินงานนัน้ ได้ผสมผสานกิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ให้
สอดคล้องกับการดูแลผูป้ ว่ ยตามกระบวนการหลักของหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ซีง่ จัดทําเป็ นวิธปี ฏิบตั งิ าน (Work Instruction) ตาม 9 กิจกรรมหลักของระบบงานบริการ
มาตรฐาน ทีม่ แี นวทางชัดเจนถึงวิธปี ฏิบตั ิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีท่ ุกคนรับรูแ้ ละถือปฏิบตั ิ เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
2. มีการเพิม่ กิจกรรมการเยีย่ มผูป้ ว่ ยทางโทรศัพท์ ในกิจกรรมหลักที่ 8 การให้บริการหลังจาก
ผูป้ ว่ ยและญาติกลับไปแล้วอย่างต่อเนื่องครบถ้วนสมบูรณ์และครบวงจร โดยจัดทําแนวทางปฏิบตั ขิ องวิธี
ปฏิบตั งิ าน (Work Instruction) ในการเยีย่ มผูป้ ว่ ยทางโทรศัพท์ จัดทําคูม่ อื การให้คาํ แนะนําแก่ผปู้ ว่ ยและ
ญาติ และแบบบันทึกการเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทางโทรศัพท์
3. ในส่วนหลักการของรูปแบบนัน้ ประกอบด้วย หลักการบริหารงานทัวไป
่ 5 หลักการ; หลักการ
ด้านบริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุข 3 หลักการ; หลักวิชาการด้านความปลอดภัย 5 หลักการ;
หลักการด้านวิชาการอื่นๆ 2 หลักการ; มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง 3 มาตรฐาน และ หลักการด้านกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง หลักการด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ของทัง้ ผูร้ บั บริการ ผู้
ให้บริการ องค์การ และ ของชุมชนในพืน้ ทีต่ งั ้ ของโรงพยาบาล
4. ในส่วนโครงสร้างของรูปแบบนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ 3) ด้านงบประมาณ และ 4) ด้านระบบงาน
II.. ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ กับรูปแบบเดิ ม
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
าเนินงาน
ระหว่างรูปแบบใหม่ท่ี
พัฒนาขึน้ กับ รูปแบบเดิม ทัง้ ในพืน้ ทีท่ ดลองและพืน้ ทีค่ วบคุม ใน 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณงาน คุณภาพ
งาน เวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์
ได้ผลดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
าเนินงาน ระหว่างพืน้ ทีท่ ดลอง กับ พืน้ ทีค่ วบคุม
พบว่า พืน้ ทีท่ ดลองมีผปู้ ฏิบตั งิ านมากกว่าพืน้ ทีค่ วบคุม 6 คน เนื่องจากพืน้ ทีท่ ดลองมีจาํ นวนเตียง
มากกว่า 6 เตียง อัตรากําลังในแต่ละเวรพืน้ ทีท่ ดลองจึงจัดไว้มากกว่า เนื่องจากมีจาํ นวนผูป้ ว่ ยเฉลีย่ ต่อ
วันมากกว่า 14 คน ในด้านเงินงบประมาณ ด้านเอกสาร สถานทีแ่ ละเกณฑ์การรับผูป้ ว่ ยไม่แตกต่างกัน
จํานวนวันนอน อายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยและญาติในพืน้ ทีท่ ดลองมากกว่าพืน้ ทีค่ วบคุม เมือ่ เปรียบเทียบผล
สมชาติ โตรั ก ษา
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การดําเนินงานก่อนทดลอง ระหว่างพืน้ ทีท่ ดลอง กับ พืน้ ทีค่ วบคุม พบว่า ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน
ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ ความพึงพอใจ และ ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
2. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
าเนินงานในพืน้ ทีท่ ดลอง ระหว่างก่อน กับ หลัง
การนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ พบว่า ข้อมูลทัวไป
่ ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการดําเนินงานหลัง
การทดลอง ดีขน้ึ ในด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ และ ด้านความ
พึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (p<0.05)
3. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
าเนินงาน ในพืน้ ทีค่ วบคุม ระหว่างก่อน กับ หลัง
การนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการในพืน้ ทีท่ ดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ดังตาราง 1 และ 2
าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ในพืน้ ทีท่ ดลอง
ตาราง 1 เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและผลการดํ
่
ระหว่างก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
p-value
สิ่ งที่เปรียบเทียบ/ข้อมูล
SD.
SD.
X
X
ข้อมูลทัวไป
่
1. อายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ย (N=31,N=38)
64.16 18.392 59.82 16.025
0.298
2. อายุเฉลีย่ ของญาติ (N=33,N=36)
46.39 12.597 49.04 12.387
0.242
3. จํานวนวันนอนเฉลีย่ (N=31,N=38)
5.74 3.958 4.82 3.220
0.288
ผลการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
100.00 0.000a 100.00 0.000a
1.000
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งาน
ประจําวันของหอผูป้ ว่ ย
2. การเตรียมพร้อมก่อนผูป้ ว่ ยมาถึง
100.00 0.000a 100.00 0.000a
1.000
a
3. การต้อนรับอย่างประทับใจ ตัง้ แต่แรกรับ 95.56 16.914 100.00 0.000
0.161
a
4. การบริการเร่งด่วนตามลักษณะของ
99.17 4.564 100.00 0.000
0.326
ผูป้ ว่ ยแต่ละคน
5. การให้บริการแก้ไขความเสีย่ งตามลําดับ 98.06 7.480 98.89 6.085
0.326
ขัน้ จนครบถ้วนตามมาตรฐาน
6. การให้บริการก่อนผูป้ ว่ ยจะกลับออกไป 90.00 30.143 99.17 4.564
0.86
7. การดําเนินงานหลังจากผูป้ ว่ ยกลับ
87.33 17.789 92.67 14.368
0.030
ออกไปแล้ว
8. การให้บริการหลังจากผูป้ ว่ ยและญาติ
69.33 28.153 90.67 17.207
<0.001
กลับไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และครบวงจร
100.00 0.000a 100.00 0.000a
9. การดําเนินงานก่อนเลิกงานประจําวัน/
1.000
เวรของหอผูป้ ว่ ย
a.
t cannot be computed because the standard deviation of both group are 0
สมชาติ โตร ก
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ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทัง้ 5 ด้าน ในพืน้ ทีท่ ดลอง ระหว่าง ก่อน กับ หลัง
การนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้
สิ่ งที่เปรียบเทียบ
ผลการเปรียบเทียบ
1.1 ปริมาณงาน /แรงงาน
ไม่แตกต่างกัน (p=0.162)
1.2 ปริมาณงาน /ค่าแรง
ไม่แตกต่างกัน (p=0.521)
2.1 คุณภาพงาน ด้านความถูกต้องของการ
เพิม่ ขึน้ (p<0.001)
เตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งาน
2.2 คุณภาพงาน ด้านความถูกต้องของการ
เพิม่ ขึน้ (p=0.014)
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
2.3 คุณภาพงาน ด้านการไม่เกิด
สูงขึน้ (p=0.004)
ภาวะแทรกซ้อน
ไม่แตกต่างกัน(p=0.178)
3.1 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ไม่แตกต่างกัน(p=0.178)
3.2 แรงงานทีใ่ ช้
4.1 ความพึงพอใจ ของผูบ้ ริหาร
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ จาก 7.67 เป็ น 9.67 (p=0.051)
4.2 ความพึงพอใจ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ จาก 8.24 เป็ น 9.21 (p<0.001)
่
4.3 ความพึงพอใจ ของผูป้ วย
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ จาก 8.83 เป็ น 9.46 (p=0.005)
4.4 ความพึงพอใจ ของญาติผปู้ ว่ ย
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ จาก 8.85 เป็ น 9.44 (p=0.008)
5.1 เศรษฐศาสตร์ ด้านการใช้ทรัพยากร
ไม่แตกต่างกัน (p=0.787)
ไม่แตกต่างกัน (p=0.178)
5.2 เศรษฐศาสตร์ ด้านความคุม้ ค่า
วิ จารณ์
รูปแบบการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.โพธาราม ที่
คณะผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ดีกว่ารูปแบบเดิม คือ มีผลการดําเนินงานทีด่ กี ว่ารูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากรเท่า
เดิม ผลการดําเนินงานทีด่ ขี น้ึ นัน้ เนื่องจาก การมีรปู แบบทีด่ แี ละเหมาะสมกับหน่วยงานทีท่ ดลอง โดยใช้
กระบวนการพัฒนารูปแบบและนํารูปแบบไปใช้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิด แนวทาง และ
่ น(R&D for CSWI)(4) ประกอบกับการทีม่ ี
วิธกี าร ในการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
องค์ประกอบของรูปแบบทีค่ รบถ้วน ทัง้ หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ และ วิธกี ารนํา
รูปแบบไปใช้ ทําให้ได้รปู แบบทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และ Practical
กระบวนการพัฒนารูปแบบและการนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ใช้ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์รปู แบบเดิม การสร้างรูปแบบเบือ้ งต้น การทดลองใช้
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และ การสรุปผลการทดลองใช้เพือ่ สรุปเป็ นรูปแบบ
สุดท้ายทีด่ แี ละเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้ในช่วงเวลาต่อไป
ทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงนัน้
เป็ น
กระบวนการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพสูง
สอดคล้องกับการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ
(4)
สมชาติ โตรักษา
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ประเด็นสําคัญในการพัฒนาครัง้ นี้ คือ การมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม (Management by Participle: MBP) ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ตัง้ แต่เริม่ ต้น สามารถลดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงและการคัดค้านได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (9) และสมเดช สีแสง (10) ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมในการสร้างและพัฒนา
รูปแบบ ทําให้เกิดรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านและหน่วยงาน ช่วยให้ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึน้
ข้อยุติ
หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รปู แบบใหม่ของการดําเนินงาน
บริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทีด่ กี ว่ารูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ เนื่องจาก มีการนําหลัก
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องมาประยุกต์ อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับบริบททีเ่ ป็ นจริงในการดําเนินงาน ทําให้
มีองค์ประกอบของรูปแบบทีค่ รบถ้วน ทัง้ หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ และวิธกี ารนํา
รูปแบบไปใช้ มีกระบวนการสร้างพัฒนาและนํารูปแบบไปปฏิบตั ิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับในการดําเนินงานตัง้ แต่เริม่ ต้น จนได้เป็ นรูปแบบทีส่ มบูรณ์ มีองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างครบถ้วน มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง พร้อมทัง้ เอือ้ ให้
สามารถร่วมมืรว่ มใจกันพัฒนาให้มมี าตรฐานสูงยิง่ ๆขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผปู้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง
ข้อเสนอแนะ
1. สําหรับพืน้ ทีท่ ดลอง คือ รพ.โพธาราม สามารถนําไปใช้เป็ นตัวอย่างของการดําเนินงานทีด่ แี ละ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการใช้แนวทาง เทคนิค และวิธกี าร ทีห่ ลากหลาย ในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จ ผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบการดูแลผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล ควรติดตามประเมินผลเพือ่ การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นร่วมในการสนับสนุ นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
2. สําหรับหน่วยงานราชการต้นสังกัด คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ กระทรวง
สาธารณสุข สามารถนําไปใช้เป็ นตัวอย่างของการดําเนินงาน โดยใช้ภารกิจและประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ในจังหวัดราชบุรแี ละจังหวัดอื่นๆ โดยใช้แนวทางของการจัดการ
ความรู:้ KM เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการต่อยอดการพัฒนา เกิดทักษะและประสบการณ์จริง
ในการทํางานในระดับพืน้ ที่ อย่างกว้างขวางยิง่ ๆขึน้
3. สําหรับโรงพยาบาลทีส่ นใจ ทีต่ อ้ งการจะนํารูปแบบงานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนี้ ไปเป็ น
ตัวอย่าง หรือไปดําเนินการในโรงพยาบาลของตน ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบและวิธกี ารในการ
ดําเนินงานและการพัฒนา ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและลึกซึง้ รวมทัง้ ต้องศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะ
รวมทัง้ องค์ประกอบต่างๆของพืน้ ที่ ทีจ่ ะนํารูปแบบนี้ไปทดลองใช้ อย่างครบถ้วนและครอบคลุม แล้วจึง
นําไปดําเนินการประยุกต์ ให้เหมาะกับพืน้ ทีข่ องตนต่อไป
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ต่อไป
สมชาติ โตร ก
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4.1 ในการทําวิจยั เรือ่ งเดิม ควรทําวิจยั เพือ่ การพัฒนางานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนี้
ต่อไป ให้ครอบคลุมองค์ประกอบและการวัดผลการดําเนินงานให้ครบทัง้ 5 ด้านอย่างสมบูรณ์ คือ ด้าน
คุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านระยะเวลา ด้านความพึงพอใจ และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึง่ จะทวีความสําคัญยิง่ ๆขึน้ ในอนาคต เพือ่ สามารถอธิบายผลการดําเนินงาน
ทีค่ รอบคลุมครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึน้ และเกิดการพัฒนางานบริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนี้ต่อไป
อย่างต่อเนื่อง จนเป็ นตัวแบบทีด่ แี ละเป็ นมาตรฐานของประเทศ
4.2 ในการทําวิจยั เรือ่ งใหม่ ควรทําวิจยั เพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (R&D for
CSWI) ในลักษณะนี้ กับงานอื่นๆในทุกระบบงาน ทัง้ ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุนทรัพยากร
ระบบงานพัฒนางานและหน่วยงาน และ ระบบงานบริหารจัดการ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนางานอย่าง
่ น เป้าหมายสูงสุด คือ การนําไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดของประชาชน ผูม้ ารับบริการ และ
ต่อเนื่องและยังยื
ประเทศชาติ โดยควรเน้นในแนวทางและวิธกี ารของทํางานประจําให้เป็ นผลงานวิจยั (Routine to
Research: R2R) ด้วยการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน (Working Model Development) ทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถเพิม่ ทัง้ ปริมาณงานและคุณภาพงานได้โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ทรัพยากร
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สําเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยความกรุณาของผูอ้ าํ นวยการ รพ.โพธาราม นายแพทย์วนั ชัย ล้อ
กาญจนรัตน์ และ ผูอ้ าํ นวยการ รพ.บ้านโปง่ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ ดนายะพงษ์ ทีไ่ ด้ให้การส่งเสริมการทํา
วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ นางสมจิตร ศักดิ ์สิทธิกร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.โพธาราม และ แพทย์
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกท่านของโรงพยาบาล ทีส่ นับสนุนให้เกิดงานวิจยั นี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณวนิดา อินทร
สันติ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโปง่ ทีไ่ ด้อนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณ
บุคลากรทุกท่านในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.โพธาราม และ หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง รพ.บ้านโปง่
ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างทุกคน ทีเ่ สียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือ จนทําให้งานวิจยั นี้
สําเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
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บ้านโปง่ . วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหาร
โรงพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539
18. สมชาติ โตรักษา. การทํางานประจําให้เป็ นผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น เอกสารการ
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจําปี 2553 (หน้า 251-265) ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่น
การพิมพ์; 2553
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ตัวอย่างที่ 3
A Development of Health Tour Model in Small Community Hospital, Thailand, fiscal year 20042010
Namkang Sritaikhum a, Somchart Torugsa b, Punwadee Temtawesuk a, Suntorn Serichetapong a
a

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

Abstract
Health tour is one of the policies of Thailand. Practical and appropriate models are needed. This
experimental development research, one group post-test time-series design aimed to develop a
working model of Health tour in small community hospital. It was implemented in Luangphopern
Hospital, a 30 beds government hospital of Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province, during
Feb.21st 2003–Sep.30th 2010. Samples were the total populations of 409group-tours, 19,435tourists.
The working model of Health tour in each year was the experimental intervention. After 7years of
continuing implemented, the model was concluded and documented clearly into 1structure, 3systems
and 9services. It was a routine task in Office of Hospital Director Section, working together with
every hospital units and linked closely to the local community, Provincial Tourism, and Tourism
Authority of Thailand. Integration activity to promote and to protect Thai traditional community
culture and environment focused on Thailand common goal of “Quality of Life for All”. Main
services were medical check-up, Thai traditional massage, and health education. The total revenue
was 16,306,702 baht. Methods of development were PDCA, Marketing Public Relations (MPR) and
PENCILS. The present Health tour model is practical, appropriate and suitable for the contexts of
government community hospital of Thailand, using the existing resources by holistic integration of
stakeholders both inside and outside the hospital. Continuous improvement to be one of a good
practice in Health tour model and utilizing the research outcomes to demonstrate and sharing with
others via the complete cycle of Knowledge Management are recommended.
Keywords: Health tour, R2R, Model development, Experimental development research, Thai
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 timeseries 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
1. Medical check-up
2. Annual medical check-up
3. Package 700 Bt (20+)
4. Raft renting group
5. Study tour
6. Training group
7. Catering
8. Package 350 Bt (50+)
9. Complements(VIP)
Total no. of group tour
10. No. of tourist
-Inside NKP province
(% of total tourist)
-Outside NKP province
11. Average tourist/group
12. Revenue (baht)
-Average revenue/gr.
-Average revenue/pers.
13. Medical check-up
-Yes
-No
14. Marketing activity
15. Booth exhibition

2004
31
31
789
N/A
N/A
25.45
824,778
26,605
1,045.35
789
12
4

2005

2006

56
72
56
72
1,676
3,170
362
385
(21.60)
(12.15)
1,314
2,785
29.93
40.03
2,303,898 5,101,532
41,141
70,854
1,374.64 1,609.32
1,327
349
3
-

2,070
1,100
9
5

Fiscal year
2007

2008

2009

2010

Total

11
14
2
7
193
2
3
8
3
16
54
10
22
11
97
15
15
24
54
6
5
3
14
4
2
3
9
6
2
8
5
5
3
7
3
13
67
55
67
61
409
2,169
4,794
4,058
2,779
19,435
779
1,066
1,301
1,484
5,377
(35.92)
(22.24)
(32.06)
(53.40)
27.67
1,264
3,728
2,757
1,295
13,269
32.37
87.17
60.57
45.56
47.52
2,129,169 2,669,060 2,035,580 1,242,685 16,306,702
32,756
45,238
28,271
21,425
29,833
981.64
556.75
732.49
447.17
839.04
353
1,608
4

2,519
2,275
5
16

916
3,142
3
12

340
2,439
2
9

8,314
11,121
34
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.
Luangphopern Hospital
Permanent Committee of Hospital
Non-Permanent Committee of Hospital
Hospital
Consultancies
Hospital
Consultancies

Hospital Administration Committee
Hospital Academic Committee
Hospital Quality Improvement Committee
Hospital Occupation Health & Safety and
Environment Committee

Ad hoc Committee
of Hospital
Ad hoc Committee
of Hospital

Hospital Infectious Control Committee
Hospital
………
…………
Hospital ………
…………
CommitteeCommittee

Office of Hospital Director Section Medical Service Section

Nursing Service Section Technical Service Section

Administrative Section Family Medicine & Community Section

Health Tour Unit
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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
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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 / People Sector

Private Sector

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

- Supplement Resources
- Advanced Techniques
and Technologies
- Donating
- Networking
- Creating & Supporting
- Volunteering
etc

Health
tour

Public / Government Sector
- Basic Essential Resources
- Academics
- Empowerment
- Standard & Regulation
- Co-ordinations/Co-operations
etc

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 multidisciplinary 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 selfleadership (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, multidisciplinary 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, Wellequipped 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 & cooperations 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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การพัฒนารูปแบบการดําเนิ นงานทัวร์สขุ ภาพ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก
ประเทศไทย ปี งบประมาณ 2547-2553
นํ้าค้าง ศรีไต่ขาํ a, สมชาติ โตรักษา b, พรรณวดี เต็มทวีสขุ a, และ สุนทร เสรีเชษฐพงศ์ a

บทคัดย่อ
งานทัวร์สขุ ภาพ เป็ นนโยบายหนี่งของประเทศไทย ต้องการรูปแบบทีเ่ หมาะสมและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
จริง การวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง แบบกลุม่ เดียว วัดผลหลังการทดลองหลายครัง้ นี้ เพือ่ พัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานทัวร์สขุ ภาพในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก นํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองทีโ่ รงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่ น อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็ นโรงพยาบาลรัฐขนาด 30 เตียง ในช่วง 21
กุมภาพันธ์ 2546 – 30 กันยายน 2553 กลุ่มตัวอย่าง คือ 409 กลุ่มทัวร์สขุ ภาพ จํานวน 19,435 คน สิง่ ที่
ั นาขึน้ แล้วนํามาดําเนินการในแต่ละปี เมือ่
ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการดําเนินงานทัวร์สขุ ภาพทีพ่ ฒ
ได้ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่อง 7 ปี จึงสรุปผลการพัฒนาและจัดทํารูปแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มี 1
โครงสร้าง 3 ระบบงาน และ 9 บริการทีช่ ดั เจน เป็ นงานประจําในสํานักผูอ้ าํ นวยการ ดําเนินงานร่วมกัน
ของทุกๆหน่วยงาน และเชื่อมประสานอย่างใกล้ชดิ กับองค์กรชุมชน การท่องเทีย่ วจังหวัด และ การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย มีการบูรณาการกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
ไทยและสิง่ แวดล้อม มุง่ สูเ่ ป้าหมาย “คุณภาพชีวติ ดีถว้ นหน้า” ร่วมกันของประเทศไทย บริการหลัก คือ
การตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย และ การให้สขุ ศึกษา มีรายรับรวม 16,306,702 บาท ใช้วธิ กี ารในการ
พัฒนารูปแบบด้วยวงจร PDCA การประชาสัมพันธ์เพือ่ การตลาด และ เทคนิค PENCILS รูปแบบทัวร์
สุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง พอเหมาะ เพียงพอ และ เหมาะสม กับบริบท ของ
โรงพยาบาลชุมชนของรัฐไทย ใช้ทรัพยากรทัง้ หลายทีม่ อี ยูโ่ ดยการผสมผสานกันจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
เสนอแนะให้พฒ
ั นาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จนเป็ นรูปแบบการ
ดําเนินงานทัวร์สขุ ภาพทีด่ ี และ นําสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปนําเสนอ และ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ ่นื ด้วย
กระบวนการจัดการความรูท้ ค่ี รบวงจร
คําสําคัญ: ทัวร์สขุ ภาพ งานประจําสูง่ านวิจยั การพัฒนารูปแบบ วิจยั พัฒนาเชิงทดลอง นวดแผนไทย
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การเขียน Research Proposal ของ R2R2E
ขอนําเสนอ ตัวอย่าง ของการเขียน Research Proposal ในลักษณะของ R2R2E โดย
ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง การพัฒนางานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
หน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
2554 (A DEVELOPMENT SERVICES FOR RHEUMATOLOGIC PATIENTS AT
RHEUMOTOLOGY SHORT STAY UNIT, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI
HOSPITAL, MAHODOL UNIVERSITY, 2012 โดย ณิชาภา เดชาปภาพิทกั ษ์ หลักสูตร
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์: สมชาติ โตรักษา, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรฐ, กนกรัตน์ นันทิรจุ ดังนี้
บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
โรคข้ออักเสบ (Arthritis) เป็ นโรคทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนวัยทํางานของชาวอเมริกนั ผูท้ ม่ี อี ายุ
ระหว่าง 16-72ปี และเป็ นสาเหตุของความพิการ (American College Rheumatology, 2008) สามารถ
แบ่งประเภทได้ตามเงือ่ นไขของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการอักเสบของข้อ
เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด; กลุ่มการ
เสือ่ มถอยของข้อ เช่น โรคกระดูกพรุน; และ กลุ่มการเจ็บปวดภายนอกข้อ เช่น โรคปวดกล้ามเนื้อ
(Fibromyalgia) โรคข้ออักเสบทีส่ ามารถรักษาได้ผลดีเมือ่ วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนัน้ คือ โรคข้ออักเสบรู
มาตอยด์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย ลักษณะเด่นของโรค คือ มี
การอักเสบเรือ้ รังของเยือ่ บุขอ้ (Diarthrodial joint) เกิดพร้อมกันหลายข้อ ส่วนใหญ่เป็ นแล้วไม่หาย
อาการของผูป้ ว่ ยอาจแย่ลงช้าๆ
จนกระทังพบความพิ
่
การของข้อเกิดขึน้ และทําให้สมรรถภาพของ
ร่างกายทรุดลง (สุรศักดิ ์ นิลกานุวงศ์,2543:1) อุบตั กิ ารณ์ของโรคถึงแม้จะไม่มากนักเมือ่ เทียบกับโรค
อื่นๆ แต่ถอื ว่าเป็ นโรคทีท่ าํ ให้ผปู้ ว่ ยสูญเสียอัตลักษณ์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยและครอบครัวในระยะยาวได้
โรคข้ออักเสบ พบได้ทวโลก
ั่
ประมาณ 1-2% ของประชากรโลก (Chopra A,2008; 22:583-604)
พบมากในผูห้ ญิงทีอ่ ายุมากกว่า 55 ปี ในประเทศไทยมีความชุกร้อยละ 0.12 (Chaiamnuay P,
Darmawan และคณะ,1998; 25:1382-7)
ในปจั จุบนั ทางการแพทย์มคี วามรูใ้ นเรือ่ งของระบบภูมคิ มุ้ กันและการอักเสบดีขน้ึ มาก การรักษา
โรคข้ออักเสบให้หายขาดจึงเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนใฝฝ่ นั แพทย์พยายามให้การรักษาอย่างจริงจัง โดยใช้ยาต้าน
รูมาติสซัมที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ ออกฤทธิ ์แร็ว และออกฤทธิ ์โดยตรงต่อสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดโรค ส่งผลให้ความ
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พิการลดลง ด้วยยายับยัง้ การดําเนินของโรค (DMARDs) และยาชีวภาพ (Biologic Agent) (กิตติ โตเต็ม
โชคชัยการ, 2543:84-85)
ยาชีวภาพ (Biologic Agent) มีบทบาทสําคัญในการบําบัดรักษา โดยมีการให้แบบชนิดฉีดเข้าชัน้
ใต้ผวิ หนัง และฉีดเข้าหลอดเลือดดํา โดยใช้เวลาประมาณ 1-6 ชัวโมงในการรั
่
บยาแต่ละครัง้ ซึง่ ไม่
จําเป็ นต้องพักค้างคืนในโรงพยาบาล แต่สามารถบําบัดรักษาระยะสัน้ แบบผูป้ ว่ ยนอกได้
หน่วยบําบัดรักษาระยะสัน้ แบบผูป้ ว่ ยนอก (Ambulatory care unit) เป็ นสถานทีใ่ ห้การพยาบาลแก่
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการคงที่ หรือ เจ็บปว่ ยทางร่างกายเพียงเล็กน้อย (Patricia C.Buchsel and Connie Henke
Yarbro, 2005:6) โดยมีการดูแลอย่างครอบคลุมด้วยบทบาทของพยาบาลโดยเปิดให้บริการทุกวัน เป็ น
ระยะเวลา 23/24 ชัวโมงต่
่
อวัน (Lamkin and Rice, 1993) ประเทศสหราชอาณาจักรได้ก่อตัง้ หน่วยดูแล
ผูป้ ว่ ยนอก ใน ค.ศ 1990 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดต้นทุนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดความ
แออัดของผูป้ ว่ ยใน (Patricia C.Buchsel and Connie Henke Yarbro, 2005) และได้มกี ารขยายการ
บริการหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยนอกแบบนี้ ไปอย่างแพร่หลายทัวโลก
่
แต่การดําเนินงานทีผ่ า่ นมายังประสบ
ปญั หาเกีย่ วกับเรือ่ ง การให้บริการล่าช้า การบริหารยาผิดพลาด การดําเนินงานทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั ของผู้
ให้บริการ บทบาทในการป้องกันผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย และระบบงานทีข่ าดประสิทธิภาพ
(John S. Webster, 2005)
หน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ (Short stay service of Rheumatology Unit) โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการแก่ผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งบําบัดด้วยยาชีวภาพ (Biologic Agent) ภายในระยะเวลาทีไ่ ม่
เกิน 8 ชัวโมง
่
(หน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2551) ถือเป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
แบบ Ambulatory care ทีส่ าํ คัญหน่วยหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา พบว่า มี
จํานวนผูเ้ ข้ารับบริการเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ คือ 81, 111 และ 171 ราย ในปี 2552, 2553 และ 2554
ตามลําดับ และ จํานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการลงทะเบียนยา Biologic Agent) ก็มจี าํ นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เช่นกัน เป็ น 40, 57 และ 90 ราย ในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ ในส่วนคุณภาพบริการ พบว่า
การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ ระบบงานมีความ
ซับซ้อน หลายขัน้ ตอน ยากต่อการปฏิบตั ิ ใช้ระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละรายมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งของการให้บริการตามลําดับขัน้ และ การลงทะเบียนยาชีวภาพ ผูร้ บั บริการมีความ
คาดหวังให้มกี ารปรับปรุงในเรือ่ งของการต่ออายุการเบิกจ่ายและการมาตรวจตามนัด
การช่วยความ
สะดวกและความรวดเร็วในการประสานงาน มุง่ หวังให้มกี ารรักษาพยาบาลทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว ในส่วนผู้
ปฏิบตั ยิ งั มีความสับสนในระบบงาน ในส่วนผูบ้ ริหารต้องการให้มกี ารพัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ทรัพยากรบุคคล เงินทุน และอุปกรณ์ ยังไม่เต็มขีดความสามารถทีน่ ่าจะ
ทําได้ ยังขาดข้อมูลด้านต้นทุนการให้บริการ และ ข้อมูลผลได้จากการให้บริการ รวมทัง้ ด้านการพัฒนา
ให้เกิดความคุม้ ค่าของการดําเนินงาน (Short stay service of Rheumatology Unit profile,2554.)
ปญั หาของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีน้ี แม้วา่ จะไม่มากนักเมือ่ เทียบกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชัน้ นํา ทีม่ บี ทบาท
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หน้าทีใ่ นการเป็ นต้นแบบทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับ มีนโยบายทีจ่ ะ
พัฒนาเป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) (รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล
, 2552: 9-12) ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทว่ี า่ “เป็ นคณะ
แพทยศาสตร์ชนั ้ นําของประเทศ และมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล” ซึง่ ในการนี้ จะต้องพัฒนาบริการทุกๆด้าน
ให้เป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (The Best Practice) ซึง่ หน่วยบําบัดระยะสัน้ ได้รบั การกําหนดให้เป็ นหนึ่ง
ในหน่วยงานนําร่องทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดีให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเป็ นอันดับต้นๆ
ในการแก้ปญั หานัน้ ต้องแก้ทส่ี าเหตุ (สมชาติ โตรักษา, 2542: 81) จากการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปญั หาของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ พบว่า มี 6 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1)ด้านธรรมชาติของงาน (Nature
of Work) ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ได้แก่ เป็ นงานทีม่ คี วามยุง่ ยาก ซับซ้อน ต้องใช้บุคคล/วิธกี าร
ทีจ่ าํ เพาะ ทีม่ คี วามชํานาญสูง ซึง่ ขาดแคลนมาก 2)ด้านพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง 3)
ด้านระบบงานทีไ่ ม่เอือ้ อํานวย 4)ด้านทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Working Resources)
จําแนกตาม 5Ms คือ บุคลากร เงิน ของ/อุปกรณ์ ระบบบริหาร และ เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน 5)ด้าน
สภาวะทางสังคมและสิง่ แวดล้อมในขณะปฏิบตั งิ าน (Working Environments) คือ สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ เคมี ชีวะ และ สิง่ แวดล้อมทางสังคม 6)ด้าน Socio-Economic-Cultural ของทัง้ ผูร้ บั บริการและ
ผูใ้ ห้บริการ
จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ (Situational Analysis หรือ Problem Analysis) ดังทีก่ ล่าวมานี้ จึง
สรุปได้วา่ ปญั หาของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ เกิดจากหลายสาเหตุ แต่ทุกปญั หานัน้ สามารถแก้ไขได้
(สมชาติ โตรักษา, 2542: 81) ในการแก้ปญั หาให้แก้ทส่ี าเหตุ แล้ววัดผลการแก้ปญั หาทีต่ วั ปญั หา โดยใช้
ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Working Indicators) ด้วยการเปรียบเทียบระหว่าง ก่อน กับ หลัง การ
ดําเนินการแก้ปญั หา
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มานานกว่า 5ปี ได้
มองเห็นปญั หาเหล่านี้อยูต่ ลอดเวลา
แม้ปญั หาต่างๆดังทีไ่ ด้กล่าวมาจะได้รบั การพัฒนามาและหา
วิธแี ก้ไขต่างๆมาโดยตลอด เช่น การลงทะเบียนยาให้เร็วขีน้ การเบิกวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เป็ นต้น ก็
ยังไม่สามารถทําให้ปญั หาดังทีก่ ล่าวมาหมดไปได้
และดูเหมือนจะมีปญั หาอื่นๆตามมาอีกมากมาย
เนื่องจากยังไม่มรี ปู แบบการปฏิบตั งิ านทีจ่ ดั เจน อีกทัง้ ยังมีขอ้ จํากัดหลายๆด้าน ทีท่ าํ ให้การดําเนินงาน
ไม่บรรลุตามทีค่ าดหวัง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะหาแนวทางการพัฒนางานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้อ
อักเสบ ให้เอือ้ อํานวยต่อผูป้ ว่ ยและผูใ้ ห้บริการมากทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแก้ปญั หาทีก่ ารพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน (Working Model Development) เน้นทีก่ ารวางระบบงานทีด่ แี ละเอือ้ อํานวยต่อการ
ปฏิบตั งิ านอย่างครบวงจร เพราะระบบงานทีด่ ี จะเป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญในการดําเนินงาน เนื่องจากจะเป็ น
แนวทางให้กจิ กรรมทัง้ หลายของหน่วยงานดําเนินไปอย่างสอดคล้อง ส่งเสริม สนับสนุ น ซึง่ กันและกัน
(สมชาติ โตรักษา, 2542: 44) ด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้น เพือ่ จะได้ระบบงาน
ทีด่ ี มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และลดการต่อต้านความเปลีย่ นแปลง (ธงชัย สันติวงษ์, 2540: 175) โดย
ใช้กระบวนการทํางานเป็ นทีม
รวมทัง้ การจัดให้มกี ารพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องจนได้รปู แบบที่
สมชาติ โตรั ก ษา
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เหมาะสม ด้วยกลยุทธ์การวิจยั เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (R&D for CSWI) (สมชาติ โต
รักษา,2542: 544) ซึง่ จะสามารถนําไปเป็ นแบบอย่างในการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับการให้บริการในงาน/
หน่วยงาน ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันได้ โดยสามารถนําไปประยุกต์/ดัดแปลงในรายละเอียด ตามความ
เหมาะสมของแต่ละงาน/หน่วยงานนัน้ ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
เพือ่ พัฒนางานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ระหว่าง การ
ดําเนินงานตามรูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับ รูปแบบเดิม ใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านปริมาณงานทีท่ าํ
2.2 ด้านคุณภาพงานทีท่ าํ
2.3 ด้านระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
2.4 ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
2.5 ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน
สมมติ ฐานการวิ จยั
ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหม่ ของการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ที่
ได้พฒ
ั นาขึน้ “ดีกว่า” ผลการดําเนินงานตามรูปแบบเดิม โดยพิจารณาจาก
1. ปริมาณงานทีท่ าํ ในการให้บริการเพิม่ ขึน้
2 .คุณภาพของงานทีท่ าํ ดีขน้ึ
3. ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการลดลง
4. ความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้
5. ต้นทุนเฉลีย่ ในการให้บริการลดลงหรือไม่เพิม่ ขึน้
ตัวแปรของการวิ จยั (Research Variables)
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable)
คือ การดําเนินงานตามรูปแบบ ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ จําแนกเป็ น
การดําเนินงานตามรูปแบบใหม่ และ การดําเนินงานตามรูปแบบเดิม โดยมีตวั แปรภายในของแต่ละ
รูปแบบ เป็ น 8 ด้าน คือ
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1.1 ด้านรูปแบบการดําเนินงาน ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ
และ วิธกี ารในการนํารูปแบบไปปฏิบตั ิ จําแนกเป็ น รูปแบบเดิม และ รูปแบบใหม่
1.2 ด้านทรัพยากรทีใ่ ช้จริงในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน ทัง้ คน เงิน สถานที่ ของ วัสดุ
อุปกรณ์ และ เวลา
1.3 ด้านวิธปี ฏิบตั ทิ ท่ี าํ จริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
1.4 ด้านวิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน ทัง้ การเตรียมการ
ก่อนนํารูปแบบไปดําเนินการ การดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ การประเมินผลการดําเนินงาน ทัง้
Formative & Summative Evaluation
1.5 ด้านสิง่ แวดล้อมขณะดําเนินการจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน ทัง้ สิง่ แวดล้อมภายใน
งาน/หน่วยงาน สิง่ แวดล้อมภายนอกงาน/หน่วยงาน และ เหตุการณ์พเิ ศษต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการ
ดําเนินงาน
1.6 ด้านสิง่ ทีส่ ง่ เสริมการดําเนินงาน ทัง้ เหตุการณ์ กฎ-ระเบียบ และ คําสังต่
่ างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการ และ ทีไ่ ม่เป็ นทางการ
1.7 ด้านสิง่ ทีข่ ดั ขวางการดําเนินงาน เช่นเดียวกับ 1.6
1.8 ด้านปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานตามรูปแบบ ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ย
โรคข้ออักเสบ ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คือ ผลการดําเนินงานตามรูปแบบ ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ จําแนกเป็ น
5 ด้าน 11 ตัวแปรย่อย ได้แก่
1. ด้านปริมาณงานทีท่ าํ
1.1 อัตราส่วนปริมาณการดูแลผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบเฉลีย่ ต่อแรงงานทีใ่ ช้ 10,000คน-วินาที
1.2 อัตราส่วนปริมาณการดูแลผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบเฉลีย่ ต่อค่าแรงงานทีใ่ ช้ 10,000 บาท
2. ด้านคุณภาพของงานทีท่ าํ (%)
2.1 อัตราความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้
2.2 อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
2.3 อัตราการไม่เกิดการขาดยาชีวะภาพ
3. ด้านระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ของการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ 1 คน-ครัง้ (วินาที)
3.2 จํานวนแรงงานเฉลีย่ ของการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ 1 คน-ครัง้ (คน-วินาที)
4. ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน (%)
4.1 อัตราความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร
4.2 อัตราความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการ
4.3 อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
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5. ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน
5.1 ต้นทุนเฉลีย่ ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ 1 คน-ครัง้ (บาท)
5.2 ผลกําไรของการดําเนินงานพัฒนาการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ (%)
นิ ยามศัพท์ (Definition of Terms)
1. หน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ หมายถึง หน่วยงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการ
รักษาพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆ ทีต่ อ้ งบําบัดด้วยยาชีวภาพ (Biologic Agent) และ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งทําหัตถการเพือ่ รักษาอาการตามข้อ ทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาอาการระยะสัน้ อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
2. ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู วินิจฉัยว่าเป็นโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆ ทีต่ อ้ งการการ
บําบัดรักษา หรือทําหัตถการต่างๆ อันประกอบไปด้วย ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ผูป้ ว่ ยโรคข้อ
กระดูกสันหลังอักเสบติดยึด โรคข้ออักเสบเรือ้ รังในเด็ก ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และผูป้ ว่ ยโรค
ภูมแิ พ้ตนเองอื่นๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นภาวะวิกฤติ
3. งานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ หมายถึง งานและกิจกรรมในการดําเนินงาน
ทัง้ หลาย ทีใ่ ช้ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ โดยใช้เวลาในการบําบัดรักษาไม่เกิน 8 ชัวโมง
่
จําแนกเป็ น 9 งานย่อยหรือกิจกรรมหลัก ตามลําดับของการให้บริการ โดยใช้ผปู้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง คือ
3.1 งานเตรียมความพร้อม ก่อนเริม่ งานประจําวัน
3.2 การเตรียมพร้อมก่อนผูร้ บั บริการมาถึง
3.3 งานบริการต้อนรับผูร้ บั บริการอย่างประทับใจตัง้ แต่แรกพบ ตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้
3.4 การให้บริการเบือ้ งต้นทีเ่ ร่งด่วน ตามสภาวะของผูป้ ว่ ยและญาติ
3.5 งานให้บริการตามลําดับ ตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
3.6 งานให้บริการ ก่อนผูร้ บั บริการกลับออกไป
3.7 การดําเนินงาน หลังจากผูร้ บั บริการกลับออกไปแล้ว
3.8 งานให้บริการ หลังจากผูร้ บั บริการกลับไปแล้ว
3.9 การดําเนินงาน ก่อนเลิกงานประจําวัน
4. ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล หมายถึง ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์
สิรกิ ติ ิ ์ หัวหน้าหน่วยโรคภูมแิ พ้อมิ มูโนวิทยาและโรคข้อ หัวหน้าหน่วยบําบัดระยะสัน้ รพ.รามาธิบดี
5. ผูใ้ ห้บริการ หมายถึง ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ได้แก่ พยาบาลประจําการ
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจยั พนักงานบริการ และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
6. ผูร้ บั บริการ หมายถึง ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ทีเ่ ข้ามารับบริการในหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
นิ ยามตัวแปร (Definition of Variable)
1. การดําเนินงานตามรูปแบบงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
หมายถึง
กระบวนการดําเนินงานทีเ่ ป็นระบบอย่างครบวงจร ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบใน รพ.รามาธิบดี
วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่
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2. รูปแบบการดําเนินงาน หมายถึง ลักษณะ ส่วนประกอบ และ วิธปี ฏิบตั ิ ของหน่วยบําบัดระยะ
สัน้ โรคข้อ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของการดําเนินงาน ประกอบด้วยสิง่ สําคัญ 3
ประการ คือ หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ และวิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการ ตัง้ แต่
เริม่ ต้น จนสิน้ สุด รวมทัง้ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ
(Nominal Scale) โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล เป็ นรูปแบบที่ 1, 2, 3… ตามลําดับ
3. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการดําเนินงานจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน หมายถึง ทรัพยากรด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ระบบงาน และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน “ทีใ่ ช้จริง” ในการดําเนินงาน
บริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน คือ ก่อน และ หลัง การนํา
รูปแบบงานบริการ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงขึน้ มาใหม่ มาทดลองใช้ ในกลุ่มทดลอง วัดค่าเป็ นมาตรวัด
ระดับสัดส่วน (Ratio Scale) เป็ นจํานวนทรัพยากรทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
4. วิธปี ฏิบตั ทิ ใ่ี ช้ในการดําเนินงานจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน หมายถึง วิธปี ฏิบตั จิ ริงใน
การดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักสบ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน วัดค่าเป็ น
มาตรวัดระดับสัดส่วน (Ratio Scale) เป็ นอัตราความถูกต้องของการปฏิบตั ิ ในการดําเนินงาน โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
5. วิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการใน
การนํารูปแบบการให้บริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบไปดําเนินการจริง ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการ
ดําเนินงาน วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นวิธกี ารของรูปแบบเดิมและวิธกี าร
ของรูปแบบใหม่
6. สิง่ แวดล้อมขณะดําเนินการจริง ในขณะทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน หมายถึง สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ สิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ สิง่ แวดล้อมทางเคมี และ สิง่ แวดล้อมทางสังคม ทีม่ ผี ลต่อการ
ดําเนินงาน ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ตามลักษณะของข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผูป้ ว่ ย
7. ด้านสิง่ ทีส่ ง่ เสริมการดําเนินงาน หมายถึง เหตุการณ์ กฎ-ระเบียบ และ คําสังต่
่ างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ทีม่ ผี ลทางบวกต่อการดําเนินงานของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ในช่วง
เวลาทีด่ าํ เนินการทดลอง วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ตามลักษณะของข้อมูล
โดยใช้แบบบันทึก
8. ด้านสิง่ ทีข่ ดั ขวางการดําเนินงาน หมายถึง เหตุการณ์ กฎ-ระเบียบ และ คําสังต่
่ างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ทีม่ ผี ลทางลบต่อการดําเนินงานของหน่ วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ในช่วงเวลา
ทีด่ าํ เนินการทดลอง วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ตามลักษณะของข้อมูล โดย
ใช้แบบบันทึก
9. ด้านปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานตามรูปแบบ ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรค
ข้ออักเสบ ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม หมายถึง สิง่ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานของหน่ วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
สมชาติ โตรั ก ษา
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ทัง้ ทางบวกทางลบ ทีน่ อกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้ว วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ตามลักษณะของข้อมูล โดยใช้แบบบันทึก
10. ผลการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และ/หรือได้รบั จากการ
ดําเนินงานตามรูปแบบของการรับบริการ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน คือ ก่อน และ หลัง การนํา
รูปแบบใหม่ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงขึน้ มาทดลองใช้ วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับช่วง (Interval Scale)
หรือระดับสัดส่วน (Ratio Scale) ตามลักษณะของข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกผลการดําเนินงานให้บริการ
ผูป้ ว่ ยโรคข้อ ดังตัวอย่าง
10.1 ปริมาณงาน หมายถึง จํานวนผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ทีม่ ารับบริการในหน่วยบําบัดระยะสัน้
โรคข้อ วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับสัดส่วน (Ratio Scale) เป็ นอัตราส่วนปริมาณผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยบําบัดระยะสัน้ มี 2 ดัชนีชว้ี ดั ได้แก่
10.1.1.อัตราส่วนปริมาณผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ต่ออัตรากําลังของผูใ้ ห้บริการ 1 คน
สูตรคํานวณ A
=
B xD
C
เมือ่
A = อัตราส่วนปริมาณงานต่อแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ มีหน่วยวัดเป็น จํานวนงาน
หน่วยวัด เป็ น จํานวน คน ต่อ แรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ 10,000 คน-วินาที
B = ปริมาณงานทีท่ าํ ในแต่ละครัง้ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
C = ปริมาณแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
D = ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้เพือ่ การเปรียบเทียบ ในทีน่ ้คี อื 10,000
10.1.2 อัตราส่วนปริมาณงานต่อค่าแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ 10,000 บาท
สูตรคํานวณ E
=
F xH
G
เมือ่
E = อัตราส่วนปริมาณงานต่อค่าแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ มีหน่วยวัดเป็ น จํานวนงานต่อ
ค่าแรงทีใ่ ช้ในการให้บริการ 10,000 บาทบาท
F = ปริมาณงานทีท่ าํ ในแต่ละครัง้ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
 = ผลรวม
G = ปริมาณค่าแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
H = ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้เพือ่ การเปรียบเทียบ ในทีน่ ้ีคอื 10,000
10.2 คุณภาพงาน หมายถึง ความถูกต้องของการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ วัดค่าเป็ นมาตร
วัดระดับสัดส่วน (Ratio Scale) เป็ นอัตราความถูกต้องก่อนปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ อัตราความครบถ้วน
ของบริการทีไ่ ด้รบั และ อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการให้ยาชีวภาพ ของผูป้ ว่ ย
โดยใช้ขอ้ มูลในแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ มี 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
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10.2.1 อัตราความถูกต้องก่อนปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้
สูตรคํานวณ I
=
J xL
K
เมือ่

I = อัตราความถูกต้องก่อนปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ มีหน่วยวัดเป็ น%
J = จํานวนรายการทีถ่ ูกต้อง
ของการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ใน
ช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
K = จํานวนรายการทัง้ หมด ของการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ในแต่ละ
เวรในช่วงเวลาเดียวกัน
L = ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้เพือ่ การเปรียบเทียบ ในทีน่ ้คี อื 100
10.2.2 อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
สูตรคํานวณ M
=
N X 100
O
เมือ่

M = อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน มีหน่วยวัดเป็ น %
N = จํานวนรายการทีต่ รวจพบว่าถูกต้องในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
O = จํานวนรายการทีต่ รวจความถูกต้องในแต่ละครัง้ ทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน

10.2.3 อัตราการไม่เกิดการขาดยา Biologic Agent
สูตรคํานวณ P
=
Q X 100
R
เมือ่
P = อัตราการไม่ขาดยา Biologic Agent ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ มีหน่วยวัดเป็ น %
Q = จํานวนผูป้ ว่ ยโคข้ออักเสบทีไ่ ม่ขาดการต่อทะเบียนยา Biologic Agent ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผล
การดําเนินงาน
R = จํานวนผูป้ ว่ ยโรคข้อทีไ่ ด้รบั การลงทะเบียนทัง้ หมดในช่วงเวลาเดียวกัน
10.3. ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามาลงทะเบียนรับบริการในหน่วยงานบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
จนกระทังจํ
่ าหน่ายออกไป วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับสัดส่วน (Ratio Scale) โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ มี 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
10.3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการมารับบริการ ของผูร้ บั บริการ (วินาที)
สูตรคํานวณ S
=
T x V
U
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เมือ่

S = ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการมารับบริการของผูร้ บั บริการ หน่วยวัด เป็ น วินาที
T = ระยะเวลาเป็ นวินาทีทใ่ี ช้ในการมารับบริการของผูม้ ารับบริการ ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
ลงทะเบียนเข้ารับบริการทีห่ น่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ จนกระทังกลั
่ บออกไป ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการ
ดําเนินงาน
U = จํานวนครัง้ ของการมารับบริการ ทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
V = ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้เพือ่ การเปรียบเทียบ ในทีน่ ้ีคอื 1
10.3.2 จํานวนแรงงานเฉลีย่ ของผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้ในการให้บริการ (คน-วินาที)
สูตรคํานวณ W
=
X X 1000
Y
เมือ่

W = แรงงานเฉลีย่ ของผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้ในการให้บริการหน่วยวัด เป็ น คน-วินาที
X = แรงงานของผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้ในการให้บริการ ในแต่ละครัง้ ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการ
ดําเนินงาน
Y = จํานวนครัง้ หรือ จํานวนราย ทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
10.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นในเชิงบวกของผูเ้ กีย่ วข้องกับงานบําบัดระยะ
สัน้ โรคข้อทีม่ ตี ่อการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับช่วง (Interval Scale)
เป็ นระดับความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเ้ กีย่ วข้อง มี 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
10.4.1 ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูร้ บั บริการ
สูตรคํานวณ ก
=
ข X 100
ง
เมือ่
ก = ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการหน่วยวัด เป็ น %
ข = คะแนนความพึงพอใจของผูร้ บั บริการแต่ละคน
ทีม่ ตี ่อการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ย
บําบัดระยะสัน้ โรคข้อ (จากคะแนนเต็ม 10) ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
ง = คะแนนเต็มของความพึงพอใจของผูร้ บั บริการแต่ละคนรวมทัง้ หมดในช่วงเวลาเดียวกัน
10.4.2 ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูใ้ ห้บริการ
สูตรคํานวณ ค
=
ฆ X 100
ฉ
เมือ่
ค = ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการหน่วยวัด เป็ น %
ฆ = คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการแต่ละคน
ทีม่ ตี ่อการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ย
บําบัดระยะสัน้ โรคข้อ (จากคะแนนเต็ม 10) ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
ฉ = คะแนนเต็มของความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการแต่ละคนรวมทัง้ หมดในช่วงเวลาเดียวกัน
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10.4.3 ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูบ้ ริหาร
สูตรคํานวณ ช
=
ซ X 100
ฌ
เมือ่
ช = ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร หน่วยวัด เป็ น %
ซ = คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ บริหารแต่ละคน ทีม่ ตี ่อการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยโรค
ข้อ (จากคะแนนเต็ม 10) ในช่วงเวลาทีว่ ดั ผลการดําเนินงาน
ฌ = คะแนนเต็มของความพึงพอใจของผูใ้ บริหารแต่ละคน รวมทัง้ หมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
10.5 เศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน หมายถึง สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุน ค่าใช้จา่ ย ผลกําไร
และ ความคุม้ ค่า ทีใ่ ช้ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ วัดค่าเป็ นมาตรวัดระดับสัดส่วน (Ratio Scale) โดย
ใช้แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ มี 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
10.5.1 ต้นทุนเฉลีย่ ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
สูตรคํานวณ ญ
=
ฐ X 1
ฏ บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ มีหน่วยวัดเป็น บาท ต่อ วัน
เมือ่
ญ = ต้นทุนเฉลีย่ ในการให้
ฐ = ต้นทุนในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ ในแต่ละรายการ
ฏ = จํานวนการให้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน
10.5.2 ผลกําไรของการดําเนินงานพัฒนาการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
สูตรคํานวณ ถ
=
ธ X 100
น
เมือ่
ถ = ผลกําไรของการดําเนินงานพัฒนาการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ มีหน่วยวัดเป็ น %
ธ = ผลกําไรของการดําเนินงานในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ ในแต่ละวันทีว่ ดั ผล
น = จํานวนวันในการให้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน
ขอบเขตของการวิ จยั (Scope)
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบในหน่วย
บําบัดระยะสัน้ โรคข้อ รพ.รามาธิบดี ระหว่าง มิถุนายน 2554 – มิถุนายน 2555 ภายใต้สถานการณ์จริง
ด้วยทรัพยากรบุคคล เงินทุน อุปกรณ์ เวลา และ เทคโนโลยี เท่าทีม่ อี ยูใ่ นขณะทีด่ าํ เนินงานวิจยั
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิ จยั (Assumption)
ข้อมูลจากทะเบียนรายงานทรัพยากรและผลการดําเนินงาน ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ รพ.
รามาธิบดี ในปี งบประมาณ 2554-2555 นัน้ จะยึดตามข้อมูลทีม่ กี ารรายงานอย่างเป็ นทางการ หรือได้รบั
การรับรองความถูกต้องจากรองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบริหารหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั (Conceptual Framework of Research)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
การดําเนิ นงานตามรูปแบบเดิ ม

1. รูปแบบการดําเนิ นงาน
2. ทรัพยากรที่ใช้จริ ง
3. วิ ธีปฏิ บตั ิ ที่ทาํ จริ ง
4. วิ ธีการนํารูปแบบไปดําเนิ นการจริ ง
5. สิ่ งแวดล้อมขณะดําเนิ นการจริง
6. สิ่ งที่ส่งเสริ มการดําเนิ นงาน
7. สิ่ งที่ขดั ขวางการดําเนิ นงาน
8. ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการดําเนิ นงานตาม
รูปแบบ

การดําเนิ นงานตามรูปแบบใหม่

ผลการดําเนิ นงาน ของหน่ วยบําบัดระยะสัน้
- 1. ด้านปริ มาณงาน
1.1 อัตราส่วนปริมาณงานเฉลีย่ ต่อแรงงานทีใ่ ช้
1.2 อัตราส่วนปริมาณงานเฉลีย่ ต่อค่าแรงงานทีใ่ ช้
- 2. ด้านคุณภาพงาน
2.1 อัตราความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมก่อน
เริม่ ปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้
2.2 อัตราความถูกต้องของการปฏิบตั งิ านตาม
มาตรฐานการบริการให้ยา Biologic Agent
2.3 อัตราการไม่เกิดการขาดยา Biologic Agent
- 3. ด้านความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงาน
3.1 ของผูบ้ ริหาร
3.2 ของผูร้ บั บริการ
3.3 ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
- 4. ด้านระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
4.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ของการให้บริการ (วินาที)
4.2 จํานวนแรงงานเฉลีย่ ของการให้บริการ (คน-วินาที)
- 5. ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนิ นงาน
5.1 ต้นทุนเฉลีย่ ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้อ
5.2 ผลกําไรของการดําเนินงานพัฒนาการให้บริการ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม (Literatures Review)
ขอนําเสนอวรรณกรรม ทีจ่ าํ เป็ นต้องศึกษาค้นคว้า ใน 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. Review Literatures เกี่ยวกับ “งาน”ที่วิจยั
1.1 ความหมาย องค์ประกอบ ปจั จัยทีม่ ผี ล และ ผลต่อสิง่ ต่างๆ ของ “งานบริการบําบัดระยะสัน้
ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ” ทีต่ อ้ งการพัฒนา
1.2 ความสําคัญของ “งานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ” ทีต่ อ้ งการพัฒนา
2. Review Literatures เกี่ยวกับ “Research Problems” ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ย
โรคข้ออักเสบ
2.1 ตัวปญั หา (The Problems) ทัง้ 5 ด้าน
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2.2 ผลของปญั หา (Results of The Problems) แต่ละปญั หา ต่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน และ
ประเทศชาติ
2.3 สาเหตุของปญั หา (Causes of The Problems)
2.4 แนวทาง/วิธกี าร ในการแก้ปญั หา (Solving The Problems) ทีผ่ า่ นมา
โดยเริม่ จากระดับโลก ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ ระดับภาค/กลุม่ และ ระดับพืน้ ทีว่ จิ ยั คือ รพ.
รามาธิบดี ตามลําดับ
3. Review Literatures เกี่ยวกับ “Variable” แต่ละตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น คือ การดําเนินงานตามรูปแบบ
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงาน
ในแต่ละตัวแปร ทุกตัว
4. Review Literatures เกี่ยวกับ “Research Methodology” ทัง้ หลักการทัวไป
่ และ ทุก
ประเด็น ทีใ่ ช้ในการวิจยั ของเรา ครัง้ นี้
4.1 Research Design คือ วิจยั พัฒนาเชิงทดลอง
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
ทัง้ จากตํารา หนังสือ งานวิจยั เอกสาร และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีน่ ่าเชือ่ ถือ พร้อมเอกสารอ้างอิง ใน
รายละเอียดของทุกสิง่ ทีอ่ า้ งอิง ทีม่ ใี น บทที่ 1 และ บทที่ 3
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบการวิจัย (Research Design)
การวิจยั นี้ เป็ นวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) ชนิดกลุ่มเดียว
วัดก่อน หลัง การทดลอง (One group Pre-test Post-test Design) ดังแผนภูมิ
จุดตัง้ ต้น

ระยะทําการทดลอง = 1 ปี
Pre-test

Post-test

1 เดือน
O1

1 เดือน
O2

X
O1

= ผลการดําเนินงาน ก่อนการทดลอง
X = รู ปแบบใหม่ ที่นาํ มาทดลอง
O2 = ผลการดําเนินงาน หลังการทดลอง
พืน้ ที่ทดลอง (Experiment Site)
หน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ ให้เข้าทําการศึกษาวิจยั
การวัดผลการดําเนิ นงาน
จะวัดใน 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงก่อนการทดลอง (Pre-test) คือ ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะนํารูปแบบงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรค
ข้ออักเสบทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงขึน้ มาใหม่ มาทดลองใช้ โดยจะวัดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
ช่วงหลังการทดลอง (Post-test) คือ หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นํารูปแบบงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ย
โรคข้ออักเสบ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงขึน้ มาใหม่ มาทดลองใช้ จนครบตามเวลาทีก่ าํ หนด คือ 1 ปี โดย
จะวัดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)
ประชากรหลัก
คือ การดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ แต่ละครัง้ ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
ลงทะเบียนให้เข้ารับบริการทีห่ น่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ จนกระทัง้ กลับออกไป
กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ประชากร ทัง้ หมด ในช่วง Pre-test คือ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554 มีจาํ นวน
ประมาณ 30 ครัง้ และ Post-test คือ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 จํานวนประมาณ 30 ครัง้
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 60 ครัง้
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ประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม
1 .กลุ่มผูบ้ ริ หาร
2. กลุ่มผูใ้ ห้บริ การ
3. กลุ่มผูร้ บั บริ การ

จํานวน(คน)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
2
2
6
6
30
30

ใช้ประชากรทัง้ หมด เป็ นกลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 76 คน
วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
การสร้าง การทดลองใช้ และ การพัฒนา รูปแบบใหม่ ของงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้อ
อักเสบ แบ่งระยะเวลาในการดําเนินงาน เป็ น 7 ระยะ ดังนี้
เขียน
ระยะที่ 1 คือ ระยะพัฒนารูปแบบใหม่เบือ้ งต้น
เป็ นช่วงเวลาตัง้ แต่เริม่ คิดทําวิจยั
Research Proposal สร้างรูปแบบเบือ้ งต้น และโครงร่างการวิจยั นี้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
ระยะที่ 2 คือ ระยะเตรียมการก่อนทําการทดลอง (Pre-test) โดยประชุมชีแ้ จงการดําเนินการเพือ่
การพัฒนารูปแบบใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ระยะที่ 3 คือ ช่วงเวลาในการวัดผลการดําเนินงานก่อนการทดลอง ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
ระยะที่ 4 คือ ช่วงเวลาในการดําเนินงานรูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ใช้ระยะเวลา 12 เดือน
ระยะที่ 5 คือ ช่วงเวลาในการวัดผลการดําเนินงาน หลังการทดลอง ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
ระยะที่ 6 คือ ช่วงเวลาในการรวบรวม สรุป วิเคราะห์ ผลการวิจยั ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ระยะที่ 7 คือ ช่วงเวลาในการเขียนรายงานการวิจยั ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
รวมใช้ระยะเวลาประมาณ 22 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั (Instruments of Research)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เครือ่ งมือ 7 ชิน้ คือ
1. รูปแบบใหม่ของการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
2. แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
3. แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
4. แบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของกิจกรรม
5. แบบบันทึกการปฏิบตั งิ านอืน่ นอกจากงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
6. แบบบันทึกเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
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รูปแบบใหม่เบือ้ งต้น ของการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
ลักษณะของเครือ่ งมือ
มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ และ วิธกี ารนํารูปแบบไป
ดําเนินการ ตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุด รวมทัง้ มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียด ในภาคผนวก)
การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ด้วยการตรวจความตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ ต้องมีมติเห็นด้วยมากกว่ากึง่ หนึ่งจึงจะถือว่ามีความตรง
แบบบันทึกข้อมูล ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
มี 5 ชุด เพือ่ บันทึกข้อมูลของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ในด้านต่อไปนี้
1. แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งานประจําวัน
2. แบบบันทึกข้อมูลด้านบุคลากร
3. แบบตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
4. แบบบันทึกกิจกรรมของการบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบเฉพาะราย
5. แบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน
วิธสี ร้างแบบบันทึกข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ทฤษฏี หลักการ และ วิธกี าร เกีย่ วกับการสร้างแบบบันทึกข้อมูล จาก
เอกสาร และ แหล่งข้อมูลต่างๆ จนเข้าใจทุกแง่ทุกมุม แล้วสร้างแบบบันทึกข้อมูล ให้มเี นื้อหาครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกข้อมูล
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญไม่น้อยกว่า 3
คน ซึง่ ต้องมีมติเห็นด้วยมากกว่ากึง่ หนึ่งจึงจะถือว่ามีความตรง
แบบบันทึกข้อมูลกิ จกรรม งานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้อ
เป็ นแบบบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ในแต่ละครัง้
ทีม่ ผี ปู้ ว่ ยมารับบริการในแต่ละคน ประกอบด้วยข้อมูล 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลกิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ แต่ละคน ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยมาถึง จนกระทัง้ ผูป้ ว่ ย
กลับมาตามนัดครัง้ ต่อไป
2. ข้อมูลเวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุด ของการทํากิจกรรมการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ แต่ละ
กิจกรรม
3. ข้อมูลผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้ เวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุดของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละ
คนนัน้ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ๆ
4. ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้ เวลาเริม่ ต้นและเวลา
สิน้ สุดของการใช้อุปกรณ์เหล่านัน้ “แต่ละชิน้ ” ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
5. ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม ทัง้ ผลดีและผลไม่ดหี รือผลเสียทีเ่ กิดขึน้
รวมทัง้
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วย
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6. ข้อมูลผลตอบแทนทีพ่ งึ ได้ จากการให้บริการผูป้ ว่ ยแต่ละคน
7. ข้อมูลข้อสังเกตและคําอธิบายเพิม่ เติม เกีย่ วกับกิจกรรม การปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั งิ าน
และ ข้อมูลของสิง่ อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
แบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของกิ จกรรม
มี 2 ชุด คือ
1. แบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ของกิจกรรมการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
2. แบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน ของการบันทึกกิจกรรมการให้บริการบําบัด
ระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ เฉพาะราย
แบบบันทึกการปฏิ บตั ิ งานอื่น นอกจากงานบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
เป็ นแบบบันทึกข้อมูลการไปปฏิบตั งิ านอื่นนอกจากงานบริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคน เพือ่ บันทึกการใช้เวลาและแรงงานของบุคลากร ทีส่ ามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มากขึน้
แบบบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งาน
เป็ นแบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงาน ในช่วงเวลาทีด่ าํ เนินการวิจยั ทัง้
เหตุการณ์ทม่ี ผี ลทางบวก คือ เหตุการณ์ทส่ี ง่ เสริมสนับสนุ น และ เหตุการณ์ทม่ี ผี ลทางลบ
วิธสี ร้าง และ การตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึก และแบบตรวจสอบต่างๆ ดําเนินการตามวิธี
สร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ของแบบบันทึกข้อมูลของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
มี 3 ชุด ได้แก่
แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูบ้ ริหาร
แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับผูใ้ ห้บริการ
แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับผูร้ บั บริการ
ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามแบบผสม คือ มีทงั ้ แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดอยูใ่ น
แบบสอบถามฉบับเดียวกัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ อาทิเช่น เพศ อายุ การศึกษา เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจ เป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) คิดค่า
คะแนนจากน้อยไปหามาก เป็ นคะแนน 0 ถึง 10
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ ซึง่ เป็ นคําถามปลายเปิด
วิธกี ารสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ทฤษฎี หลักการ และวิธกี าร เกีย่ วกับการ
สร้างแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสาร และ แหล่งข้อมูลต่างๆจนเข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้ว
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สร้างแบบสอบถาม ให้มเี นื้อหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้กะทัดรัดทีส่ ดุ ตาม
คําแนะนําและความเห็นชอบจากอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
การตรวจสอบคุณภาพความของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ด้วยการตรวจความตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญไม่น้อยกว่า
3 คน ซึง่ ต้องมีมติเห็นด้วยมากกว่ากึง่ หนึ่งจึงจะถือว่ามีความตรง
ส่วนด้านความเทีย่ ง ของแบบสอบถาม ไม่สามารถทดสอบด้วยวิธปี กติทใ่ี ช้อยู่ เนื่องจากมีคาํ ถาม
ด้านความพึงพอใจเพียงข้อเดียว
(รายละเอียดของเครือ่ งมือ อยูใ่ นภาคผนวก)
การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การเตรียมเก็บข้อมูล ดําเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ ญาตเข้าศึกษาวิจยั จาก ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ รพ.รามาธิบดี
2. ประสานงานในการขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ผ่านผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ และหัวหน้าหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
3. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ เพือ่ กําหนดเวลาในการเข้าเก็บรวม
ข้อมูล ก่อนการทดลอง (Pre-test)
4. เตรียมตัวผูว้ จิ ยั และ เตรียมทีมผูว้ จิ ยั ในการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดหลักและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารใช้
เครือ่ งมือแต่ละชิน้ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทัง้ วิธกี าร
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การติดต่อสือ่ สาร และรายละเอียดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. เตรียมทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมทีจ่ ะ
ให้การสนับสนุนได้ทนั ทีท่ ต่ี อ้ งการ
6. เตรียมระบบงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน แน่นอน สะดวก และเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
การดําเนิ นการเก็บข้อมูลระยะ ก่อนการทดลอง (Pre-test)
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาล และของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ด้วยแบบสอบ
ถาม แบบบันทึก และแบบเก็บข้อมูลของการวิจยั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์
3. ทําหนังสือตอบขอบคุณฉบับที่ 1 ไปยัง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ รพ.รามาธิบดี
การดําเนิ นการเก็บข้อมูล ในระยะทดลอง (Implementation)
1. ประสานงานในการขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาล และข้อมูลของหน่วยบําบัดระยะ
สัน้ โรคข้อ “ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง” ผ่านผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ และ หัวหน้าหน่วยงานบําบัด
ระยะสัน้ โรคข้อ
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ เพือ่ กําหนดเวลาในการเข้ารวบรวมข้อมูล
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3. เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสังเกต สอบถาม และตรวจสอบจากกิจกรรมต่างๆจากรายงานการ
ประชุมของทีมงาน จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จาก
รายงานและบันทึกต่างๆของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ตลอดระยะเวลาทีด่ าํ เนินการทดลองรูปแบบ
การดําเนินงานใหม่ โดยผูว้ จิ ยั
การดําเนิ นการเก็บข้อมูล ในระยะหลังการทดลอง (Post-test)
1. ทบทวนการประสานงานอีกครัง้ ในการขอเข้าเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล และข้อมูลของหน่วย
บําบัดระยะสัน้ โรคข้อ ผ่านผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ และ หัวหน้าหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ เพือ่ กําหนดเวลาในการเข้าเก็บข้อมูล
3. เตรียมตัวผูว้ จิ ยั และเตรียมทีมผูช้ ว่ ยวิจยั ให้มคี วามพร้อม “มากกว่า” ช่วง Pre–test
4. เตรียมทรัพยากรและสิง่ สนับสนุ นในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมมากขึน้
5. เตรียมระบบงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดขี น้ึ
6. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ของโรงพยาบาล และ ของหน่วยบําบัดระยะสัน้ โรคข้อ “ที่
เปลีย่ นแปลง” ไปจากข้อมูลในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)
7. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบของหน่วยบําบัด
ระยะสัน้ โรคข้อ ในระยะหลังการทดลอง (Post-test) ด้วยแบบสอบถาม แบบบันทึก และแบบเก็บข้อมูล
การวิจยั เช่นเดียวกับในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์
8. ทําหนังสือตอบขอบคุณฉบับที่ 2 ไปยัง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์ รพ.รามาธิบดี
การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนนําไปวิ เคราะห์
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆอีกครัง้
ก่อนนําไปดําเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การทํา Double Check และการแก้ไขข้อผิดพลาดทีอ่ าจจะยังมีอยู่
2. นําข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว มาเข้าสูก่ ระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ อาทิ
เช่น ใส่รหัส ทําคูม่ อื รหัส ลงรหัสในแบบฟอร์ม พิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในแต่ขนั ้ ตอนก่อนการบันทึกลงในแผ่นซีดี เขียนคําสังให้
่ วเิ คราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ
การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1. ข้อมูลทัวไปของพื
่
น้ ทีท่ ดลอง ใช้การบรรยาย และ สถิตเิ ชิงพรรณนา
2. ผลการพัฒนารูปแบบงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ใช้วธิ กี ารบรรยายเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของหลักการ โครงสร้าง และ การนํารูปแบบไปดําเนินการ
3. ผลการนํารูปแบบไปดําเนินการ ใช้การบรรยายเกีย่ วกับเหตุการณ์ การปรับปรุง การ
เปลีย่ นแปลงทัง้ หลาย ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทีด่ าํ เนินการทดลอง
4. ข้อมูลผลการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ด้วยจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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5. ทดสอบการกระจาย ของข้อมูลผลการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ
และ ข้อมูลความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วยค่า Kolmogorov Smirnov Test
6. เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหว่างก่อน กับ หลัง การดําเนินการทดลอง ด้วยค่าสถิติ
Independent t ในข้อมูลทีม่ กี ารกระจายปกติ หรือ Mann Whitney U test ถ้ามีการกระจายไม่ปกติ
7. เปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้
ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ ระหว่างก่อน กับ หลัง การดําเนินการทดลองด้วยค่าสถิติ Independent t ในข้อมูล
ทีม่ กี ารกระจายปกติ หรือ Wilcoxon Match-Paired Signed-Ranks ในข้อมูลทีม่ กี ารกระจายไม่ปกติ
8. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์เนื้อหา
ใช้ระดับ Alpha 0.05 (ความเชื่อมัน่ = 95%)
ระยะเวลาในการทําวิ จยั (Duration of Research)
เดือน ธันวาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 รวมระยะเวลาประมาณ 22 เดือน
การควบคุมด้านจริ ยธรรมในการทําวิ จยั
1. เสนอ Research Proposal เพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และต้องได้รบั การอนุมตั ิ ก่อนเก็บข้อมูล
2. มีการชีแ้ จงทําความเข้าใจและขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลและรักษาความลับเกีย่ วกับแหล่ง ข้อมูล
อย่างเข้มงวด
3. ไม่ล่วงลํ้าความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ให้คาํ แนะนําอย่างสุภาพ มีความยืดหยุน่ เพือ่
ประโยชน์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ องค์การโดยรวม
4. ประเมินผลโดยกระทําอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่บดิ เบือน เพือ่
ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. ยุตธิ รรมในการนําเสนอข้อมูล การเผยแพร่ผลการประเมิน ระมัดระวังผลกระทบในเชิงลบ ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด หรือ ความเสียหาย
6. การประเมินผลในเวลาทีเ่ หมาะสม ทันเวลา สามารถนําผลการประเมินมาพัฒนางาน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝา่ ยได้อย่างแท้จริง
7. นําเสนอข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เทีย่ งตรง แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยใช้ทกั ษะในการสือ่ สารทีด่ ี เพือ่ ช่วยให้
เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์การ และ พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

ภาคผนวก
1. ข้อมูลทัวไปของพื
่
น้ ทีว่ จิ ยั (General Information)
2. รูปแบบใหม่การดําเนินงานบริการบําบัดระยะสัน้ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบ (The New Working Model)
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั (Research Instruments)
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3.1 แบบบันทึกข้อมูล (Data Record Forms)
3.2 แบบสอบถาม (Questionnaires)
3.3 แบบสังเกตุ (Observation Forms)
3.4 แบบบันทึกเหตุการณ์ (Event Record Forms)
3.5 แบบบันทึกการประชุม (Meeting Record Forms)
4. ตารางหุน่ (Dummy Tables) ทีแ่ สดงแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ การนําเสนอ/แสดง
ผลการวิจยั (Research Results)

การเขียน Research Proposal การพัฒนางาน R2R2E
เนื่องจากการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น (R2R2E) เป็ น “วิจยั (Research)”
การเขียนโครงร่างการวิจยั (Research Proposal) จึงเขียนตามหลักของการวิจยั ทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทัวไป
่ แต่ในการพัฒนางาน R2R2E นัน้ เราเน้นทีค่ วามเรียบง่าย จึงขอนําเสนอ
ประเด็นทีส่ มควรพิจารณา เพือ่ การเขียน Research Proposal ให้สามารถพัฒนางานและ
แก้ปญั หาของงานตามภารกิจหลัก ได้อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น และ มีประสิทธิภาพสูง ดังนี้
1. เน้นให้เป็ นการวิจยั เพือ่ การพัฒนางาน และ แก้ปญั หาของงาน อย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น ทีท่ าํ ได้จริง ในบริบทของพืน้ ที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
2. เน้นการใช้ ทรัพยากร เท่าทีม่ อี ยู่ โดยการนํา Principle of Managing, Principle
of Utilizing, และ Principle of Knowledge Management มาประยุกต์แบบบูรณาการ อย่าง
เหมาะสม และ ครบวงจร ตลอดเวลา
3. เน้นการพัฒนาบุคคลทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ในการดําเนินงาน และ การนําสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การดําเนินงานทัง้ หลาย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่องาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่าง
คุม้ ค่า ทัง้ ในทันที ในระยะสัน้ และ ในระยะยาว รวมทัง้ การนําไปเผยแพร่ ขยายผล ต่อไป ทัง้
ในหน่วยงาน และ ในองค์การ ของเรา อย่างต่อเนื่อง ด้วย Positive Approach
4. ใช้หลักธรรมะทีน่ ําไปสูค่ วามสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น และ มี
ประสิทธิภาพ ยิง่ ๆขึน้ ของงานทัง้ หลาย ทีเ่ รารับผิดชอบ ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต โดย
เริม่ จากงานตามภารกิจหลัก แล้วขยายไปสูง่ านตามภารกิจรอง และ งานตามภารกิจ
สนับสนุ น จนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององค์การ
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คําถามท้ายบทที่ 5
1. เขียนบทคัดย่อ และ Full Paper ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ น R2R แท้และดี ทีท่ า่ นได้ทาํ มา
ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา เพือ่ นําเสนอในเวทีวชิ าการระดับชาติ และ จัดทํา Slide ppt. เพือ่
นําเสนอ 12 นาที ทีม่ นใจว่
ั ่ า มีโอกาสได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
2. เขียน Original Article ผลงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะของ R2R แท้และดี อย่างครบถ้วน
เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติมา 1-2 เรือ่ ง
3. เขียน Research Proposal ในงานหลักทีท่ า่ นทําอยูเ่ ป็ นประจํา ในปจั จุบนั เพือ่ ให้
่ น
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ น Good Practice ของประเทศ และ ASEAN อย่างยังยื
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1. กิตศิ กั ดิ ์ เอีย่ มพ่อค้า. รูปแบบงานกฎหมายในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัวไป
่
สํานักงาน
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ชลประทาน, 2545.
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และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล. หน่วยที่ 1. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช, 2547.
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บทคัดย่อผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจําสูง่ านวิจยั (Routine to
Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา. บริษทั สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิสชิง่
จํากัด, นนทบุร:ี 2551
5. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 11. แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11. กรุงเทพมหานคร: 2554.
6. คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, สํานักงาน. นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.25452549. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร: 2544.
7. คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ทีส่ บิ เอ็ด พ.ศ.2540-2544. เม็ดทรายพริน้ ตริง้ , กรุงเทพมหานคร: 2539.
8. จรวยพร ศรีศศลักษณ์, อภิญญา ตันทวีวงศ์. บรรณาธิการ. R2R: Routine to Research สยบงาน
จําเจด้วยการวิจยั สูโ่ ลกใหม่ของงานประจํา. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. นนทบุร:ี 2551
9. จิรตุ น์ ศรีรตั นบัลล์, สมเกียรติ โพธิสตั ย์, ยุพนิ อังสุโรจน์, จารุวรรณ ธาดาเดช, และ ศรานุช โตมร
ศักดิ ์. เครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพโรงพยาบาล. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ดีไซร์จาํ กัด,
2543.
10. เชิดชาย วรวัฒน์. รูปแบบการดําเนินงานสารบรรณในโรงพยาบาลทัวไป
่
(ขนาดเล็ก) สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2532. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
11. เชิดชัย นพมณีจาํ รัสเลิศ, อัครินทร์ นิมมานนิตย์. บรรณาธิการ. เคล็ดไม่ลบั คุณอํานวย ฟนั เฟือง
ขับเคลื่อน R2R. ยูเนียน ครีเอชัน.่ กรุงเทพฯ: 2553
12. เชิดชัย นพมณีจาํ รัสเลิศ, อัครินทร์ นิมมานนิตย์. บรรณาธิการ.เคล็ดไม่ลบั คุณอํานวย เล่ม 2
ฟนั เฟืองขับเคลื่อน R2R. มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ: 2555
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17. นพวรรณ ชเลสุวรรณ. รูปแบบการดําเนินงานบริการพยาบาลผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลทัว่ ไป ขนาด
400 เตียง. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
18. นิคม เจริญดี. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานฝา่ ยบริหารงานทัวไป
่
โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาลอัมพวา พ.ศ.2539. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
19. นวลพรรณ เอีย่ มตระกูล. รูปแบบงานบริการผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
20. เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช. ภาวะผูน้ ําและผูน้ ําเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, 2546.
21. บุญเฉิด โสภณ, ธเนศ ต่วนชะเอม และ จินตนาภา โสภณ. รายงานการวิจยั เชิงนโยบาย เรือ่ ง การ
ปฏิรปู ระบบการบริหารการวิจยั ของไทย เล่มที่ 1 ระบบการบริหารการวิจยั ของหน่วยงานต่างๆ
และ เล่มที่ 2 ระบบการบริหารการวิจยั ของประเทศในภาพรวม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2546.
22. บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ ์. เทคนิคการสร้างเครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั . พิมพ์ครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: B & B publishing, 2542.
23. พสุ เดชะรินทร์. เส้นทางจากกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ย Balanced Scorecard และ Key Performance
Indicators. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
24. พุทธทาสภิกขุ. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่มที่ 1. กรุงเทพมหานคร: หจก.การพิมพ์พระนคร, 2518.
25. ไพโรจน์ นวลคล้าย. การปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานช่างระบบปรับอากาศของหน่วยซ่อมบํารุง
โรงพยาบาลรามาธิบดี. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยา ลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
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26. เยาวนิตย์ คมขํา. รูปแบบการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเด็ก. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
27. ลัดดาวัลย์ ทัดศรี. รูปแบบการดําเนินงานฝา่ ยวิชาการ แผนกพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
28. วาสนา หน่อคํา. รูปแบบการดําเนินงานหน่วยงานบุคคลโรงพยาบาลเอกชน ขนาดเตียง 200 เตียง.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
29. วิมลรัตน์ หาญเจริญ. รูปแบบงานบริการโลหิตในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล].
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
30. วนิดา ศรีวรกุล. การพัฒนารูปแบบงานบริการผูป้ ว่ ยรายสุดท้ายใกล้ตายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
31. วรรณิกา มโนรมณ์. รูปแบบการดําเนินงานบริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลราชวิถ.ี
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
32. วราภรณ์ อนุศาสนนันท์. รูปแบบการพัฒนางานเวชระเบียนของโรงพยาบาลทัวไป
่
กรณีศกึ ษา
โรงพยาบาลชัยนาท. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
การบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหา วิทยาลัยมหิดล, 2533.
33. สิรริ ตั น์ จันทรมะโน. รูปแบบงานพัสดุโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
34. ศิรวิ รรณ ปิ ตมิ านะอารี. รูปแบบงานบริการผูป้ ว่ ยนอก งานบริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน งาน
บริการทันตกรรม งานเวชระเบียน งานรับผูป้ ว่ ยใน งานเภสัชกรรม งานพยาธิวทิ ยา และงานรังสี
วิทยา ของโรงพยาบาลมาตรฐานขนาด 450 เตียง. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
35. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยงาน. มาตรฐานหน่วยงาน แนวทาง
พัฒนาคุณภาพโดยมุง่ ผูม้ ารับบริการเป็ นศูนย์กลาง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพ มหานคร: บริษทั ดี
ไซร์จาํ กัด, 2540.
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36. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. ตําราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจยั ” ชุมนุ มสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 2550.
37. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. คูม่ อื นักวิจยั มือใหม่. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. บริษทั วงศ์สว่างการพิมพ์
จํากัด. กรุงเทพฯ: 2552.
38. สมเกียรติ ์ ปาณะวัฒนพิสทุ ธิ ์. รูปแบบการดําเนินงานเคหกรรมของโรงพยาบาลชุมชน กรณี ศึกษา :
โรงพยาบาลลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
39. สมชาติ โตรักษา. การประยุกต์หลักการบริหารเพือ่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น. พิมพ์ครัง้
ที1่ กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
2557.
40. _____________. หลักการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล. ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
จัดการเพือ่ การพัฒนาโรงพยาบาล หน่วยที่ 1. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
41. _____________. การจัดการด้านการตลาดโรงพยาบาล ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการ
เพือ่ การพัฒนาโรงพยาบาล หน่วยที่ 10. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2545.
42. _____________. การบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ. ในประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์
และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล.
หน่วยที่
4.
นนทบุร:ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
43. _____________. กลยุทธ์ดา้ นกระบวนการดําเนินงานขององค์การ. ในประมวลสาระชุดวิชาการ
วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล. หน่วยที่ 8. นนทบุร:ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
44. _____________.
ลักษณะของโรงพยาบาลคุณภาพ.
ในเอกสารวิชาการสมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทยชุดที่ 8 โรงพยาบาลคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
45. สมชาติ โตรักษา, บรรณาธิการ. มาตรฐานหน่วยงาน. เอกสารวิชาการ สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 6. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
46. ________________________. การบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่. เอกสารวิชาการ สมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตและพัฒนาสือ่ สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
47. ________________________.
การจัดอัตรากําลังทางการพยาบาลในยุคปฏิรปู ระบบสุขภาพ.
เอกสารวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหาร
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โรงพยาบาล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร: หจก. พี.เอ็น.การพิมพ์, 2545.
48. ________________________. Hospital Management in The Next Millennium. เอกสาร
วิชาการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 10. กรุงเทพมหานคร: หจก. พี เอ็น
การพิมพ์, 2542.
49. ________________________. การปฏิรปู บริการสุขภาพ กับการบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่.
เอกสารวิชาการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 11. กรุงเทพมหานคร: หจก.
พี เอ็น การพิมพ์, 2543.
50. ________________________. การบริหารโรงพยาบาล และ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของ
ประเทศไทย. เอกสารวิชาการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 12.
กรุงเทพมหานคร: หจก. พี เอ็น การพิมพ์, 2544.
51. ________________________. การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเต็มรูปแบบ. เอกสารวิชาการ สมาคม
นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 13. กรุงเทพมหานคร: หจก. พี เอ็น การพิมพ์, 2544.
52. ________________________. การบริหารจัดการหัวใจของความอยูร่ อด. เอกสารวิชาการสมาคม
นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 14. กรุงเทพมหานคร: หจก. พี.เอ็น.การพิมพ์, 2545.
53. ________________________. การบริหารโรงพยาบาลไทยในยุคโลกเปลีย่ น. เอกสารวิชาการ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที่ 15. กรุงเทพมหานคร: หจก. พี.เอ็น.การพิมพ์,
2546.
54. ________________________. กลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เอกสาร
วิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหาร
โรงพยาบาล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร: หจก. พี.เอ็น.การพิมพ์, 2546.
46. สมชาติ โตรักษา. หลักการบริหารโรงพยาบาล ภาคที่ 1 หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์; 2548.
55. ____________. หลักการบริหารสูค่ วามสําเร็จ อย่างยังยื
่ น. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.
56. ____________. ดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงาน ของโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.
57. ____________. การทําวิจยั เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.
58. ____________. ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และ ศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.
59. สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ผูจ้ ดั การ. 2541.
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60. สมศรี วงศ์วริ ตั .ิ รูปแบบงานซักฟอกของโรงพยาบาลทัวไปขนาด
่
400 เตียง. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
61. สุชาติ
ประสิทธิ ์รัฐสินธุ.์
การใช้สถิตใิ นงานวิจยั อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล.
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เฟื่องฟ้าพริน้ ติง้ , 2545.
62. สุรชาติ ณ หนองคาย. คูม่ อื การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏฯ, 2545.
63. สุรชาติ ณ หนองคาย. จิตวิทยาการทํางานและภาวะผูน้ ํา : ทฤษฏีสกู่ ารปฏิบตั .ิ กรุงเทพมหานคร:
สถาบัน จี.อี.ซี, 2545.
64. สิทธิศกั ดิ ์ พฤกษ์ปิตกิ ุล. เส้นทางสู่ Hospital Accreditation (HA). กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ), 2543.
65. สุพตั รา บุญนาค. การพัฒนาระบบบริหารวัสดุของโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ปี 2532.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
่
สังกัดสํานักงาน
66. สุภา ตันติวสิ ทุ ธิ ์. รูปแบบการบริการงานรับผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลทัวไป
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
67. สุวทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ. บรรณาธิการ. การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550. สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
68. ส่งศรี กิตติรกั ษ์ตระกูล. การพัฒนาระบบงานในหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลมะการักษ์.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
69. โสภารัตน์ ประพนธ์ศลิ ป์. รูปแบบการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวง
สาธารณสุข : กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล].
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
70. เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์. การบริหาร ทักษะ และ การปฏิบตั .ิ พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม).
กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2538.
71. อัจฉรา จันทร์ฉาย. สูค่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจ คูม่ อื การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทํา BSC. พิมพ์ครัง้
ที่ 6. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
72. อัจฉราวรรณ พงศาวลี. รูปแบบการใช้วสั ดุสาํ นักงาน วัสดุงานบ้าน และวัสดุยานพาหนะ ของ
โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข : กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
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[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล, 2535.
73. อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล และคณะ, เส้นทางสูโ่ รงพยาบาลคุณภาพ : คูม่ อื การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร. (ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 2). กรุงเทพมหานคร: บริษทั ดีไซร์จาํ กัด, 2544.
74. อภิสทิ ธิ ์ ศรีสวัสดิ ์. รูปแบบการพัฒนาคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ อําเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
75. อมรรัตน์ อินทรเชียรศิร.ิ รูปแบบการดําเนินงานซ่อมบํารุงของโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหาร
โรงพยาบาล]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
76. อําพร ณ นิโรจน์. การพัฒนารูปแบบงานพัสดุโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการบริหารโรงพยาบาล].
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
77. Bartol KM, Martin DC. Management. 3rd ed. International Edition: Irwin/McGraw-Hill, 1998.
78. Blackburn, Simon, 1994, 2005, 2008, rev. 2nd ed. The Oxford Dictionary of Philosophy.
Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-283134-8.
79. Boonchum P. A development of Pre-hospital care Service of Emergency Department,
Phyathai2 Hospital, Bangkok, 2004. [M.Sc. Thesis (Public Health) major in Hospital
Administration] Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2005.
80. Boonkantha P. Development of the Nursing Service for patients on a ventilator in
Nakornpathom Hospital, Thailand, Fiscal year 2004 [M.Sc. Thesis (Public Health) major
in Hospital Administration] Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University,
2004.
81. Briscoe DR, Schuler RS. International Human Resource Management. 2nd ed. London:
Routledge, 2004.
82. Butalome W. The Development of In-Patient Discharge Planning and Referral for Continuing
care form at Kantharalak Hospital, Srisaket. [M.Sc. Thesis (Public Health) major in
Hospital Administration] Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University,
2004.
83. Chuangaroon A. Nursing supervisory development of after hours Nurse supervisors,
Nursing Division, National Cancer Institute, Department of Medical Services, Thailand,
2005. [M.Sc. Thesis (Public Health) major in Hospital Administration] Bangkok: Faculty
of Graduate Studies, Mahidol University, 2005.
สมชาติ โตรั ก ษา

271

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

84. Certo SC, Peter JP. Strategic Management : A Focus on Process. International Editions,
Singapore: McGraw-Hill, 1998.
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ภาคผนวก
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
โครงการพัฒนางาน R2R2E ขององค์การ
1.ใบงาน
2.รายงานผลการฝึ กอบรม
3.ตัวอย่าง
ผลงาน R2R แท้และดี
ผลงานวิจยั R2R2E
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article, Manuscript)
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แบบฟอร์มปฏิบตั ิ การ
(ใบงาน)

ในการฝึ กอบรม
โครงการพัฒนางาน R2R2E ขององค์การ
มี 3 ใบงาน
คือ

ใบงานที่ 1
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจยั จากผลงานที่ภาคภูมิใจ

ใบงานที่ 2
การจัดทํา Slide เพื่อการนําเสนอผลงานวิจยั แบบ Oral Presentation

ใบงานที่ 3
การเขียน Original Article หรือ Manuscript
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ใบงานที่ 1
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจยั จากผลงานที่ภาคภูมิใจ
ให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคน เขียนผลงานทีไ่ ด้ทํามาในช่วง 3-5 ปี ทผ่ี ่านมา และ งานนี้ยงั ทําอยู่ใน
ปจั จุบนั เป็ นงานทีผ่ เู้ ข้าอบรมภาคภูมใิ จและมีความสุขเมือ่ นึกถึง
ในช่วง 3-5 ปที่ผ่านมา
ผลงาน

ที่ข้าพเจ้าได้ทํากับมือ
และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด และ งานนีพวกเรายังทําอยู่
คือ
ผลงาน .............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
เนื่องจาก
........................................................................
........................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

แบ่งผูเ้ ข้าอบรมเป็ นกลุ่มย่อย ชี้แจงให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกประธานและเลขานุ การ แล้วดําเนินกิจกรรม
กลุ่ม ให้ผเู้ ข้าอบรมนําเสนอผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ แล้วร่วมกันคัดเลือกเรื่องทีส่ มาชิกกลุ่มชอบมาก 1 เรื่อง
มานําเสนอในทีป่ ระชุมใหญ่ กลุ่มละประมาณ 3 นาที
รายชื่อสมาชิ กในกลุ่มที่ ...........
๑. ...........................................................................................................................หัวหน้ากลุ่ม
๒. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๓. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๔. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๕. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๖. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๗. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๘. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๙. ...........................................................................................................................สมาขิกกลุ่ม
๑๐. .......................................................................................................................เลขานุการกลุ่ม
๑๑. ..............................................................................................................ผูช้ ว่ ยเลขานุ การกลุ่ม
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2. หลังการนําเสนอ ให้แต่ละกลุ่ม สรุปผลงานทีไ่ ด้นําเสนอ ดังนี้

โจทย์วิจัย

การพัฒนางาน......................

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

ปญหาวิจัย

(Research Problems : RP)

คือ ...............................................................
...........................................................
(จากอดีต ถึง ปจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต)

แนวทางการแก้ปญหาในอนาคต
(Research Problems : RP)

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

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
ใหม่ ของงาน.................................
โดยใช้ ..............................

2.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน....................................
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ
ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ
จําแนกเปนรายป

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

คําถามวิจัย

(Research Questions : RQ)

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

เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556
(เท่าที่มี)

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณผลงาน
อัตราคุณภาพผลงาน
เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
แรงงานที่ใช้ในการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้

ปงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

2556

N/A

ด้านผู้รับบริการ
ด้านหน่วยงาน/ผู้ให้บริการ
ด้านชุมชน/ประเทศชาติ

ฯลฯ
N/A: No data available

สรุปผลการประชุมกลุ่ม ที่นําเสนอในที่ประชุม ให้สมบูรณ์ ท่สี ุด แล้วส่งให้ผู้จดั การอบรม ภายใน
18.00 น.ในวันนัน้ หรือ ไม่เกิน 08.30 น. ในวันรุง่ ขึน้
3. ให้ผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคน เขียนสรุปผลงานตามภาระกิจหลัก ที่ตงั ้ ใจจะเขียนเป็ นผลงานวิจยั
R2R เรือ่ งที่ 1 ดังนี้

งานตามภาระกิจหลัก

ที่ข้าพเจ้าตังใจจะเขียนเปนผลงานวิจัยR2R
เรื่องที่ ๑ ของข้าพเจ้า
คือ

งาน …………………………………….………………
หน่วยงาน ……………………….……………………
จุดเด่นของ ผลการดําเนินงาน ในช่วง 3-5 ปที่ผ่านมา
คือ

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

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

เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556
(เท่าที่มี)

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณผลงาน
อัตราคุณภาพผลงาน
เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
แรงงานที่ใช้ในการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้

ปงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

2556

N/A

ด้านผู้รับบริการ
ด้านหน่วยงาน/ผู้ให้บริการ
ด้านชุมชน/ประเทศชาติ

ฯลฯ
N/A: No data available

นําไปศึกษาค้นคว้ากับเพื่อนๆในหน่ วยงาน ให้สมบูรณ์ทส่ี ุด แล้วส่งให้ผจู้ ดั การอบรม ภายใน 17.00 น.
ของวันที่ 3 หลังวันอบรม
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ใบงานที่ 2
การจัดทํา Slide เพื่อการนําเสนอผลงานวิ จยั แบบ Oral Presentation
ให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละกลุ่ม ช่วยกันจัดทําผลงานทีน่ ําเสนอในทีป่ ระชุมใหญ่ ให้เป็ น Slide power
point ทีส่ ามารถนําเสนอแบบOral Presentation ในเวทีวชิ าการได้ ตามแนวทางใน Template ทีม่ อบให้
กลุ่มละ 2 เรือ่ ง
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วร่วมกันนําเสนอในทีป่ ระชุมใหญ่ตามกําหนดเวลา กลุม่ ละไม่เกิน5นาที
การพัฒนางาน......................

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

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

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนา รูปแบบการดําเนินงาน
ใหม่ ของงาน.................................
โดยใช้ ..............................

2.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน....................................
ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบ
ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ
จําแนกเปนรายป

ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
(Population & Sample)

ประชากร

คือ
ทังหมดของการดําเนินงาน...........................................
ในช่วงเวลาที่ศึกษา
ตังแต่ วันที่ .......2552 ถึง ............. 2556
รวมทังสิน …… ครัง

ใช้ประชากรทังหมด เปนกลุ่มตัวอย่าง
การดําเนินงาน.................................แต่ละครัง
เริ่มต้นที่ การ................................................จนถึง

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

สมชาติ โตร ก
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ความเปนมา และ ความสําคัญ
• งาน ............................... เปนงานที่สําคัญ คือ/เนื่องจาก
............................................. .....................................
...................................................................................
.................(เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาที่พบในโลก คือ...................... (เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาที่พบในประเทศไทย คือ...................... (เอกสารอ้างอิง)
• ปญหาที่พบในพืนที่/หน่วยงาน................ คือ................
.............................................................. (เอกสารอ้างอิง)
• การแก้ปญหาที่ผ่านมา............................................................
(เอกสารอ้างอิง)

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

Research Design
วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง
แบบกลุ่มเดียว วัดผล ก่อน-หลัง การทดลอง หลายครัง
(Experimental Development Research, one group Pre-test
and Post-test, Time series Design)

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง
คือ รูปแบบการดําเนินงาน...............................
โดยใช้ .................................. ที่พัฒนาขึน
โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการนําหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มาประยุกต์

นําไปทดลอง
ที่...................... พืนที่/หน่วยงาน ..................................
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ .................. ถึง .......................

เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
(Research Instruments for Data Collection)

1.แบบบันทึกข้อมูลลักษณะพืนฐานของพืนที่วจ
ิ ัย
2.แบบบันทึกข้อมูลพืนฐานของงาน และ การดําเนินงาน............
3.แบบบันทึกการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน..................
4.แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน
และ สิ่งที่มีผลต่อการดําเนินงาน ของงาน........................
5.แบบสอบถามความพึงพอใจ
และ ข้อเสนอแนะ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน..............
6.แบบบันทึกการประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน..........................
และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7.แบบบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน.............
8.แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน...................
9.กล้องถ่ายรูป
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ขันตอน และ วิธีการ

ขันตอนในการทําวิจัย
มี 3 ขันตอน คือ
(Pre-Experimental Phase) โดยการ
วิเคราะห์รูปแบบการดําเนินงานเดิม วิธีการดําเนินงาน และ ผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อหาจุดหรือ
ประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมทังศึกษาวรรณกรรม ทัง
ทฤษฎี หลักการ นโยบาย แผนงาน และ แนวทางการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาประยุกต์ในพืนที่
2.ขณะทดลอง (Experimental Phase)โดยการนํารูปแบบการ
ดําเนินงานที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ มีการทบทวน ติดตาม
ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน เปนระยะๆ
แล้วนําผลที่ได้ 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

1.ก่อนการทดลอง

ขันตอน

และ

วิธีการ

ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่
ดําเนินการในแต่ละวงรอบ (Cycle) คือ ในแต่ละป เปน
4 ขันตอน คือ
ขันตอนที่ 1
วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการ เดิม ที่ผ่านมา ในการดําเนินงาน........
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ขันตอนที่ 2
กําหนดระบบงาน/วิธีการใหม่ เบืองต้น ของวงรอบนันโดยการนํา
ทฤษฎี และ หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ ในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน................... ให้สอดคล้องกับบริบท และ
สภาวการณ์ ของพืนที่ทดลอง ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เน้นที่
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

(ต่อ)

ขันตอนที่ 3
นําระบบงาน/วิธีการ ใหม่ เบืองต้น ที่พัฒนาขึน ไปดําเนินการ
ทดลอง โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน เปนระยะๆ แล้วนําผลที่ได้ มาปรับปรุง
ระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ วิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงาน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึน อย่างต่อเนื่อง ในช่วง
ต่อๆมา ของวงรอบ/ป นัน
ขันตอนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทังหลาย จากขันตอนที่
1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และ สรุป เปนรูปแบบใหม่ของการ
ดําเนินงาน..................ที่ได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนที่ทดลอง
แล้ว ที่เปนผลของการพัฒนารูปแบบ ในวงรอบ/ป นัน

ใช้
Descriptive Statistics
และ
Content Analysis

เปรียบเทียบความแตกต่าง

รูปแบบการดําเนินงาน
ของงาน................... โดย.........................
ที่ได้ผ่านการทดลองใช้จริงแล้ว … ป

ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึนกับรูปแบบเดิม
รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน...................... ปงบประมาณ 2552-2556
(เท่าที่มี)

ผลการดําเนินงาน
จํานวนผลงาน
อัตราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์
เวลาที่ใช้ในการให้บริการ
แรงงานที่ใช้ในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้

ปงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

2556

ภาพ Graph

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ระหว่าง ก่อน (ปงบประมาณ 2552) กับ หลัง (ปงบประมาณ 2553-2556)
การนํารูปแบบใหม่ทพ
ี่ ัฒนาขึน ไปดําเนินการ
N/A

ด้านผู้รับบริการ
ด้านหน่วยงาน/ผู้ให้บริการ
ด้านชุมชน/ประเทศชาติ

ฯลฯ
N/A: No data available
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อภิปรายผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

รูปแบบใหม่ ที่พฒ
ั นาขึน

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

เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ
1.ได้พัฒนาขึนจากความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการทํางานเปนทีมอย่างจริงจัง เปนที่ยอมรับ
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เปนภาระมากนัก กับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ให้บริการ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

สอดคล้องกับ

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบ
จากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตังแต่เริ่มต้น
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม ในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเปนเจ้าของ มี
ความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดี และ ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงาน
(..........................................)

3.มีการร่วมกันประเมิน วิเคราะห์
การดําเนินงาน และ ผลดําเนินงาน........................
และ สังเคราะห์แนวทางและวิธีการใหม่ ที่เหมาะสม
เพื่อการแก้ปญหา จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
(....................................)

(สมชาติ โตรักษา, 2548)

สิ่งที่ได้จากการวิจัยครังนี
1.ได้รูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ของการดําเนินงาน.........
............... ที่ได้ผ่านการนําไปใช้จริงในพืนที่แล้ว รวม.....ป
2.ได้ประสบการณ์ในการดําเนินงานพัฒนางาน............. อย่าง
ต่อเนื่อง รวม.....ป
3.ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน และ ผลการดําเนิน
งาน ในการพัฒนางาน.......... อย่างต่อเนื่อง รวม.....ป
4.ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน....... การวิเคราะห์ การกําหนด
ตัวชีวัด การสร้างเครื่องมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงาน และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.ได้ความคิดที่สร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง ในการพัฒนา
งานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
6.ได้ประสบการณ์ การทําวิจัยเพื่อการแก้ปญหาที่ได้ผลจริง

ข้อเสนอแนะเฉพาะ
1.สําหรับพืนที่วิจัย

คือ พืนที่ /หน่วยงาน ..................
2.สําหรับ หน่วยงาน............ ที่ดูแล
พืนทีว
่ ิจัย
3.สําหรับกระทรวงที่ดูแลหน่วยงาน
........... /พืนที่วิจัย

4.สําหรับผู้สนใจ

ในการทําวิจัยเรื่องใหม่
ควรนําหลักการ และ วิธีการ

ของการวิจัยพัฒนาเชิงทดลองนี
ไปใช้ในการเพิ่มคุณค่า
จากสิ่งที่ได้จากการดําเนินงาน
ในทุกๆกิจกรรม

โดยใช้แนวคิด หลักการ และ วิธก
ี าร
ของ

1.การจัดการความรู้

(Knowledge Management: KM)

2.การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

(Sustainable Community Development)

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

สมชาติ โตร ก
ั ษา

ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการนําสิ่งที่ได้จากการวิจัยครังนี
ไปใช้ประโยชน์
ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธก
ี าร
ที่ได้ดําเนินการในการวิจัยครังนี
ไปเปนบทเรียนตัวอย่าง ของการพัฒนา
ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร งาน หน่วยงาน
องค์การ ต่างๆ
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ของหน่วยงาน/
องค์การ อย่างมั่นคง และ ยั่งยืน ยิ่งๆขึน

ข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยต่อไป

ในการทําวิจัยเรื่องเดิม
1.ควรพัฒนาให้ครอบคลุม
“ตัวชีวัดผลการดําเนินงาน” ทัง 5 ด้าน คือ
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของผลการดําเนินงาน
ด้านระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดําเนินงาน
2.ควรทําวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อไป จนได้

“ตัวแบบ (Prototype)”

ของงาน..........................
ที่ดี และ มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งๆขึน อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีสําเร็จลุล่วงได้

ด้วยความกรุณาของ
.....................
เลขาธิการ วช.
.....................
ผู้อํานวยการ ...............
.......................................
หัวหน้ากลุ่มงาน..................
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ของ...............ใน วช. และ
ผู้รับบริการทุกท่าน ที่เปนผู้ให้ข้อมูล
ที่ได้ให้โอกาส และ ให้การสนับสนุน
ในการทําวิจัย
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Abstract
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Key words: ...................., Model Development, Experimental Development Research, R2R, R&D.
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หลักการและเหตุผล

งาน....................................คือ........................... (1) เป็ นงานทีส่ าํ คัญของ..........................
ทุกแห่ง
เนื่องจาก.........................................................
ปญั หาทีพ่ บ
คือ
(2)
...........................................................................
........................................ .............................
....................................
.........................................
......................................
(3)
............................... .................................. .......................
..........................................
(4)
.......................... ............................................................................... (5)
ผลการดําเนินงาน.................. ของ................. ทีผ่ า่ นมา ยังไม่ดเี ท่าทีผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องคาดหวัง
กล่าวคือ.................................... (6,7) ................................................(8) ...........................
.................................(9,10) ...............................................(11) ....................................(12) คณะผูว้ จิ ยั จึง
ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนางานนี้ให้ดยี งิ่ ๆขึน้ ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ของ R2R (Routine to
Research)(13) และ R&D for CSWI (Research and Development for Continuous and Sustainable
Working Improvement(14) ทีม่ กี ารพิสจู น์แล้วว่า สามารถนํามาประยุกต์ในการพัฒนางานต่างๆ ทัง้ งาน
ในสถานบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัย และ องค์การต่างๆโดยใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
ในบริบททีม่ ขี อ้ จํากัดมากด้านเวลาและทรัพยากร (15,16,17)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่ ของงาน.....................ด้วยทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาดําเนินการ
จําแนกเป็ นรายปี

วัสดุและวิธีการ

เป็ นวิจยั พัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research)(18) แบบกลุ่มเดียว
วัดผลก่อน-หลัง การทดลอง หลายครัง้ (One group, pre-test post-test, time series design) สิง่ ทีใ่ ช้ใน
การทดลอง (Experimental Intervention) คือ รูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
นําไปทดลองที.่ ........................... ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2556 โดยมีการปรับปรุง
เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนในการทําวิ จยั
มี 3 ขัน้ ตอน คือ
1. ก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Phase) โดยการ วิเคราะห์รปู แบบการดําเนินงาน
........เดิม วิธกี ารดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ หาจุดหรือประเด็น
ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้ ศึกษาวรรณกรรม ทัง้ ทฤษฎี หลักการ นโยบาย แผนงาน และ แนว
ทางการดําเนินงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนํามาประยุกต์ในพืน้ ทีท่ ดลอง
2. ขณะทดลอง (Experimental Phase) โดยการนํารูปแบบการดําเนินงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไป
ดําเนินการ มีการทบทวน ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เป็ นระยะๆ แล้ว
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นําผลทีไ่ ด้ มาปรับปรุงระบบงาน/วิธกี าร กระบวนงาน และ วิธปี ฏิบตั ิ ในการดําเนินงาน........... ให้
เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ยิง่ ๆขึน้ ในช่วงเวลาต่อๆมา
3. หลังการทดลอง (Post-Experimental Phase) โดยการนําข้อมูลทัง้ หลาย มารวบรวม
วิเคราะห์ และ สรุป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขัน้ ตอน และ วิ ธีการ ในการสร้างและพัฒนา รูปแบบการดําเนิ นงานใหม่
การสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่ ดําเนินการอย่างครบวงจร (Complete cycle)
ในแต่ละปี โดยดําเนินการเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1
วิเคราะห์รปู แบบการดําเนินงานเดิม ของงาน................ ในปี ทผ่ี า่ นๆมา ร่วมกับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ หาจุดหรือประเด็น ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข ทีเ่ หมาะสมกับสภาวการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินงาน................ ในพืน้ ทีท่ ดลองของปี นนั ้
ขัน้ ตอนที่ 2
กําหนดรูปแบบ/ระบบ/วิธกี าร ใหม่ เบือ้ งต้น ในปีนนั ้ โดยการนําทฤษฎีและหลักวิชาการที่
เกีย่ วข้อง ร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 มาประยุกต์ ในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
................ ให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีท่ ดลอง ด้วยทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เน้นทีค่ วามเหมาะสม Practical
และ ความมีประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 3
นํารูปแบบ/ระบบงาน/วิธกี าร ใหม่ เบือ้ งต้น ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการทดลอง โดยมีการ
ั
ติดตาม ทบทวน ประเมิน ผลการดําเนิน และ ปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เป็ นระยะๆ แล้วนําผลทีไ่ ด้ มา
ปรับปรุงระบบงาน/วิธกี าร/กระบวนงาน และ วิธปี ฏิบตั ิ ในการดําเนินงาน ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ยิง่ ๆขึน้ ในช่วงต่อๆมา
ขัน้ ตอนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน ด้วยการนําข้อมูลทัง้ หลาย จากขัน้ ตอนที่ 1-3 มารวบรวม
วิเคราะห์ และ สรุป เป็ นรูปแบบใหม่ของการ ดําเนินงาน......... ทีไ่ ด้ผา่ นการนําไปใช้จริงในพืน้ ทีท่ ดลอง
แล้ว รวม 1 ปี ทีเ่ ป็ นผลของการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในปี นนั ้ ซึง่ จะดําเนินการต่อเนื่องไปยัง
ขัน้ ตอนที่ 1 ของปี ต่อไป
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ การดําเนินงานบริการของงาน................ ตัง้ แต่.............................จนถึง
....................รวม.............ครัง้ ใช้ประชากรทัง้ หมด เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิ จยั
มี 9 ชิน้ คือ
1. แบบบันทึกข้อมูลลักษณะพืน้ ฐานของพืน้ ทีว่ จิ ยั
2. แบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของงาน และ การดําเนินงาน...............
3. แบบบันทึกการปฏิบตั งิ านและผลการปฏิบตั งิ าน...............
4. แบบสังเกตุการปฏิบตั งิ าน........... และ สิง่ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงาน ของงาน...........
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน....
6. แบบบันทึกการประชุมกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน.......... และ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
7. แบบบันทึกเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน...........
8. แบบสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน............
9. กล้องถ่ายรูป
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั แต่ละชิน้ ส่วนใหญ่เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
ของ..................... ถ้าเป็ นเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ จะผ่านความเห็นชอบของ........................... ในการ
นําไปใช้ และมีการติดตามผลการนําไปใช้ทุกเดือน อีกไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจยั

ดังนี้

ขอนําเสนอผลการวิจยั เป็น 5 ส่วน คือ
1. ผลการวิเคราะห์ระบบงาน/วิธกี าร เดิม ก่อนการทดลอง
2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่
3. รูปแบบการดําเนินงานใหม่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
4. ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การทดลอง
5. สรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
I. ผลการวิ เคราะห์ระบบงาน/วิ ธีการ เดิ ม ก่อนการทดลอง
พบว่า ระบบงาน/วิธกี าร เดิม ก่อนการทดลอง มีจุดเด่น จุดด้อย และ สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข
1. จุดเด่น คือ
1.1 ...............................................................................................................................
1.2 ...............................................................................................................................
1.3 ...............................................................................................................................
1.4 ...............................................................................................................................
2. จุดด้อย คือ
2.1 ............................................................................. ................................................
2.2 ..................................................................................... .........................................
2.3 ..................................................................................... .........................................
2.4 ..................................................................................... .......................................
3. สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข คือ
3.1 ..................................................................................... ........................................
3.2 ..................................................................................... .......................................
3.3 ..................................................................................... .......................................
3.4 ..................................................................................... .......................................
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II. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการดําเนิ นงานใหม่
ผลการดําเนินงาน ในแต่ละปี สรุปได้ดงั นี้
ระบบงาน/วิ ธีการ ใหม่ เบือ้ งต้น ในปี 2553
มีสงิ่ ทีป่ รับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากระบบงาน/วิธกี าร เดิม ได้แก่
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ระบบงาน/วิ ธีการ ในปี 2553
สิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากระบบงาน/วิธกี ารในปี 2552 ได้แก่
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ระบบงาน/วิ ธีการ ในปี 2554
สิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากระบบงาน/วิธกี ารในปี 2553 ได้แก่
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ระบบงาน/วิ ธีการ ในปี 2555
สิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากระบบงาน/วิธกี ารในปี 2554 ได้แก่
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ระบบงาน/วิ ธีการ ในปี 2556
สิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากระบบงาน/วิธกี ารในปี 2555 ได้แก่
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
ระบบงาน/วิ ธีการ ใหม่ ที่เหมาะสม หลังการทดลองใช้จริ งแล้ว 4 ปี
หลังการทดลองใช้จริงแล้ว 4 ปี สรุประบบงาน/วิธกี าร ใหม่ ทีป่ รับปรุงแล้ว เป็ นดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ ดําเนินงาน ทําดังนี้
1.1 ...............................................................................................................................
1.2 ................................................................................................. .............................
1.3 ................................................................................................. .............................
1.4 ................................................................................................. .............................
2. การให้บริการอย่างประทับใจ ทําดังนี้
2.1 ................................................................................................. .............................
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2.2 ................................................................................................. .............................
2.3 ................................................................................................. .............................
2.4 ................................................................................................. .............................
2.5 ................................................................................................. .............................
3. การสรุปผลการดําเนินงาน ทําดังนี้
3.1 ................................................................................................. .............................
3.2 ................................................................................................. .............................
3.3 ................................................................................................. .............................
3.4 ................................................................................................. .............................
3.5 ................................................................................................. .............................
4. การควบคุมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทําดังนี้
4.1 ................................................................................................. .............................
4.2 ................................................................................................. .............................
4.3 ................................................................................................. .............................
4.4 ................................................................................................. .............................
4.5 ................................................................................................. .............................
III. รูปแบบการดําเนิ นงานใหม่ ที่พฒ
ั นาขึน้
รูปแบบการดําเนินงานใหม่ ของงาน................ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และได้ผา่ นการทดลองใช้จริง
แล้ว 4 ปี มีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่น และ ดี สรุปได้ ดังนี้
1. ด้านหลักการของรูปแบบ ได้แก่
1.1 .............................................................................................................................
1.2 .............................................................................................................................
1.3 .............................................................................................................................
2. ด้านโครงสร้างของรูปแบบ ได้แก่
2.1 .............................................................................................................................
2.2 .............................................................................................................................
2.3 .............................................................................................................................
2.4 .............................................................................................................................
3. ด้านวิธกี ารนํารูปแบบไปดําเนินการ ได้แก่
3.1 .............................................................................................................................
3.2 .............................................................................................................................
3.3 .............................................................................................................................
เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ กับ รูปแบบเดิ ม
รูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ หลังสิน้ ปี 2556 กับ รูปแบบเดิมเมือ่ ปี 2552 มีความแตกต่าง ทีส่ าํ คัญ
... ประการ ดังนี้
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ที่

รูปแบบเดิ ม ปี 2552

รูปแบบใหม่ ที่พฒ
ั นาขึน้ (หลังปี 2556)
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หมายเหตุ

VI. ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนิ นงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การทดลอง
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหว่าง ก่อนการทดลอง (ปีงบประมาณ 2552) กับ หลังการ
ทดลอง (ปีงบประมาณ 2553-2556) เมือ่ นํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ เป็ นดังนี้
ปี งบประมาณ
ผลการดําเนิ นงาน
2552 2553 2554 2555 2556
จํานวนผลงาน
คุณภาพผลงาน
เวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการ
แรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ค่าใช้จา่ ย/ต้นทุน
N/A
ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถประหยัดได้
ด้านผูร้ บั บริการ
ด้านหน่วยงาน/ผูใ้ ห้บริการ
ด้านชุมชน/ประเทศชาติ
ฯลฯ
N/A: No data available

ภาพ Graph แสดงและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหว่าง ก่อน (ปี งบประมาณ 2552) กับ
หลัง (ปีงบประมาณ 2553-2556) การนํารูปแบบใหม่ทพี ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ
V. สรุปสิ่ งที่ได้จากการวิ จยั
สิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถสรุปเป็น 6 ประการ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และ จุดเด่นที่
พบจากการวิจยั ได้แก่
1. ได้รปู แบบ/ระบบงาน/วิธกี าร ใหม่ ของการดําเนินงาน......... ทีไ่ ด้ผา่ นการนําไปใช้จริงในพืน้ ที่
แล้ว รวม 4 ปี
2. ได้ประสบการณ์ในการดําเนินงานพัฒนางาน........... อย่างต่อเนื่อง รวม.....ปี
3. ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ในการพัฒนางาน....... อย่าง
ต่อเนื่อง รวม.....ปี
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4. ได้ความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน.......... ทัง้ ในด้านการวิเคราะห์ การกําหนด
ตัวชีว้ ดั การสร้างเครือ่ งมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงาน และ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ได้ความคิดทีส่ ร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง ในการพัฒนางานด้วยทรัพยากรทีม่ อี ยู่
6. ได้ประสบการณ์ การทําวิจยั เพือ่ การแก้ปญั หาอย่างต่อเนื่อง ทีไ่ ด้ผลจริง

อภิปรายผลการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และ จุดเด่นทีพ่ บจากการวิจยั ครัง้ นี้
ใน 4 ประเด็น คือ
1. รูปแบบใหม่ ของการดําเนินงาน......... ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. ผลการดําเนินงาน......... หลังนํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาดําเนินการ
3. การพัฒนางาน.......อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนางานด้วยทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ดังนี้
I. รูปแบบใหม่ ของการดําเนิ นงาน......... ที่พฒ
ั นาขึน้
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบใหม่ของการดําเนินงาน......... ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นรูปแบบการ
ดําเนินงาน (Working Model) ทีด่ ี มีระบบงาน/วิธกี าร ทีเ่ หมาะสม กับ บริบทของ....................ทีม่ ี
ข้อจํากัดด้านบุคลากร และ มีภาระงานมาก เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ
1. ได้พฒ
ั นาขึน้ จากความร่วมมือร่วมใจ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มีการทํางานเป็ นทีมอย่างจริงจัง
เป็ นทีย่ อมรับจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เป็ นภาระมากนัก กับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน/ผูใ้ ห้บริการ โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ สอดคล้องกับ แนวคิดของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
การพัฒนาทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมในการสร้างและพัฒนารูปแบบจากผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ตัง้ แต่เริม่ ต้น
โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด(19) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.............................. (20)
และ ของ............................ (21)
2. ให้ผปู้ ฏิบตั มิ สี ว่ นร่วม ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ริ สู้ กึ เป็ น
เจ้าของ มีความพึงพอใจ มีทศั นคติทด่ี ี และ ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน สอดคล้องกับ
............................... (22)
3. มีการร่วมกันประเมิน วิเคราะห์ การดําเนินงานและผลดําเนินงาน........... และ สังเคราะห์
แนวทางและวิธกี ารใหม่ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ การแก้ปญั หา จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน สอดคล้อง
กับ............................................... (23)
II. ผลการดําเนิ นงาน................. หลังนํารูปแบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ มาดําเนิ นการ
ผลการวิจยั พบว่า หลังนํารูปแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาดําเนินการ ผลการดําเนินงานของงาน
......... ดีขน้ึ คือ ปริมาณงาน..........., คุณภาพงาน..........., เวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการ......., แรงงานทีใ่ ช้
ในการให้บริการ......., ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ................, ต้นทุน............, ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถ
ประหยัดได้.................
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ทีเ่ ป็ นดังนี้ เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ การมีรปู แบบการดําเนินงานทีด่ ี การมีกระบวนการ
นํารูปแบบไปดําเนินการทีด่ ี และ การมีทมี งานผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานทีด่ ี สอดคล้องกับ..............
.......................... (24) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.............................. (25) และ......................... (26).
รูปแบบการดําเนินงานทีท่ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ นัน้ ใช้ Principle of Managing, หลักการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม, และ PDCA cycle เป็ นหลักในการดําเนินงานของทุกๆกิจกรรม โดยนําหลักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง มา
ประยุกต์แบบบูรณาการ โดยให้ผรู้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง และ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน/
พืน้ ที่ สอดคล้องกับ......................................... (27) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ............................. (28).
เนื่องจาก...................... (29)
การมีรปู แบบการดําเนินงานทีด่ นี นั ้ เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้ มีกระบวนการสร้างและพัฒนา
รูปแบบทีด่ ี สอดคล้องกับ................................. (30) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.............................. (31)
เนื่องจาก...................... และ.............................. (32)
การทีป่ ริมาณงาน................นัน้
เนื่องจาก.................................................................
(33)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ........................... (34) เนื่องจาก
สอดคล้องกับ....... ..........................
...................... (35) แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.............................. (36) เนื่องจาก.........................
III. การพัฒนางาน.....................อย่างต่อเนื่ อง
ผลการวิจยั พบว่า งาน...............มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เนื่องจาก..................สอดคล้อง
กับ...... .......................... (37) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.............................. (38) และ..................... (39)
การทีใ่ นปีงบประมาณ............... พบว่า มีผลการดําเนินงานทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้เนื่องจาก
............... สอดคล้องกับ................... (40) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ.................. (41) และ................ (42)
การทีใ่ นปี งบประมาณ............... พบว่า มีผลการดําเนินงานทีด่ ขี น้ึ มาก ทัง้ นี้เนื่องจาก................
....... สอดคล้องกับ..................... (43) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ....................... (44) และ................ (45)
การทีใ่ นปี งบประมาณ...............
พบว่า
มีผลการดําเนินงานทีล่ ดลง
ทัง้ นี้เนื่องจาก
(46)
.......................สอดคล้องกับ............................. สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ............................. (47)
IV. การพัฒนางานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
ผลการวิจยั พบว่า งาน...............มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เพียงทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
ทัง้ นี้เนื่องจาก...............................สอดคล้องกับ............................... (48) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
............................ (49) และ.......................... (50)
การใช้เพียงทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยูน่ นั ้ เป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี ณ
ุ ค่า และ มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรในการดําเนินงานทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นคน เงิน ของ นัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ าํ กัด และ มีความขาด
แคลนทัง้ สิน้ (51) เป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารหน่วยงาน/องค์การ ทุกแห่ง ต่างให้ความสําคัญและพยายามหาทาง
แก้ปญั หานี้ ดังนัน้ ถ้าสามารถทําให้ผลการดําเนินงานดีขน้ึ โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ทรัพยากร จึงเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ
ประสงค์ของทุกหน่วยงาน/องค์การ
การทีก่ ารวิจยั ครัง้ นี้
สามารถทําให้ผลการดําเนินงานดีขน้ึ โดยใช้เพียงทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่
เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ การใช้ Principle of Managing, หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม, PDCA

สมชาติ โตรั ก ษา

291

การประยุ ก ต์ห ล ก
ั การบริห ารเพือ
่ การพ ฒ
ั นางานอย่า งต่อ เนือ
่ งและย ง่ ั ยืน

R2R2E

cycle, และ หลักการบริหารการเปลีย่ นแปลง มาเป็ นหลักในการดําเนินงานของทุกๆกิจกรรม สอดคล้อง
กับ........................ (52) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ............................ (53) และ............................... (54)

ข้อเสนอแนะในการนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. สําหรับ หน่วยงาน................. กอง/กลุ่มงาน............ ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธกี าร ทีไ่ ด้
ดําเนินการในการวิจยั ครัง้ นี้ ไปเป็ นบทเรียนตัวอย่าง ของการพัฒนาทีใ่ ช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการดําเนินงาน ในการพัฒนาบุคลากรและงาน
ทัง้ หลายของหน่วยงาน ได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ นําไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน/องค์การ
ยิง่ ๆขึน้
2. สําหรับ ........... สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริม................................... ในการพัฒนาต่อไป
จนเป็ น Prototype ของประเทศ นํามาซึง่ ชื่อเสียงของ วช.ในฐานะ.........................................................
3. สําหรับรัฐบาล ทีด่ แู ลส่วนราชการทัง้ ประเทศ สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไปเป็ นตัวอย่าง ของการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่ านวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถทําได้จริงในบริบทของแต่ละหน่วยงาน/
กอง/สํานัก/กรม ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน โดยไม่ยงุ่ และไม่ยาก ผูป้ ฏิบตั ทิ ุกคนสามารถทําได้
4. สําหรับผูส้ นใจ เสนอแนะให้ศกึ ษาแนวคิด หลักการ และ วิธกี าร ทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถงึ วิธปี ฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ ตอน ก่อนนําไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของตน
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ต่อไป
1. ในการทําวิจยั เรือ่ งเดิม
1.1 ควรพัฒนาให้ครอบคลุม “ตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Working Indicatore)” ทัง้ 5 ด้าน
คือ ด้านปริมาณงานทีท่ าํ และทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน ด้านคุณภาพของผลการดําเนินงาน ด้าน
ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ด้านความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์
ของการดําเนินงาน
1.2 ควรทําวิจยั และพัฒนา (R&D) เรือ่ งนี้ต่อไป จนได้ “ตัวแบบ (Prototype)” ของงาน
่ น
............ทีด่ ี และ มีประสิทธิภาพสูง ยิง่ ๆขึน้ อย่างยังยื
2. ในการทําวิจยั เรือ่ งใหม่
ควรนําหลักการ และ วิธกี าร ของการวิจยั พัฒนาเชิงทดลองนี้ ไปใช้ในการเพิม่ คุณค่าจากสิง่ ทีไ่ ด้
จากการดําเนินงาน ในทุกๆกิจกรรม ของ วช. โดยใช้แนวคิดหลักการและวิธกี าร ของ:2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
2.2 การพัฒนาพืน้ ที/่ ชุมชน อย่างยังยื
่ น (Sustainable Community/Area Development)
2.3 การพัฒนาด้วย Public-Private-Partnership: PPP
เน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างกลมกลืน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ............................. ผูอ้ าํ นวยการกอง.............. หัวหน้ากลุ่มงาน..................
หัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกท่าน ของทุก.................... ใน......................... และ ผูร้ บั บริการทุกท่านที่
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทีไ่ ด้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการทําวิจยั นี้ จนประสบความสําเร็จ
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ข้อยุติ
ได้รปู แบบใหม่ในการดําเนินงาน...........ทีด่ ี มีประสิทธิภาพ มากขึน้ กว่ารูปแบบเดิม และ เหมาะสม
กับบริบทของ...................ทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากร และมีปริมาณงานทีต่ อ้ งทํามาก

เอกสารอ้างอิง
1. ......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................................
10. ......................................................................................................................................................
~~~~
~~~~
54. ......................................................................................................................................................


หลังการนําเสนอ
ให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันปรับปรุงสรุปผลการประชุมกลุ่ม ทีน่ ําเสนอในทีป่ ระชุม ให้สมบูรณ์ขน้ึ โดย
นํ าไปช่วยกันศึกษาค้นคว้ากับเพื่อนๆในหน่ วยงานและพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ให้สมบูรณ์ ท่สี ุด แล้วส่งให้
ผูจ้ ดั การอบรม ภายใน 17.00 น.ของวันทําการที่ 3 หลังจากวันฝึกอบรมนี้
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รายงานผลการฝึ กอบรม
โครงการพัฒนางาน R2R2E ขององค์การ
(การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจยั อย่างยังยื
่ น)

โดย
..................................................................................
หน่ วยงาน............................................................................................................
จังหวัด...............................................
กระทรวง......................................................

ที่ปรึกษา
คือ
......................................................................................

ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ ได้แก่
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
วันที่................................... พ.ศ...............
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รายงานตามใบงานที่ 1
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจยั จากผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานตามภาระกิจหลัก
ทีข่ า้ พเจ้า ภาคภูมใิ จ มีความสุขเมือ่ นึกถึง
และ ตัง้ ใจจะเขียนเป็ นผลงานวิจยั R2R เรือ่ งแรกๆของข้าพเจ้า
คือ
1. ผลงาน.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เป็ นงานทีข่ า้ พเจ้า และ ทีมงาน ได้ทาํ มาแล้ว...........ปี และ งานนี้ยงั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั
จุดเด่น
ของ “ผลการดําเนินงาน” ของงานนี้ คือ
………………………………………….……………………………………………………………………
…………………….……………………..............................................................................................
………………………………………………………….………………………………………..……………
2. ผลงาน.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เป็ นงานทีข่ า้ พเจ้า และ ทีมงาน ได้ทาํ มาแล้ว...........ปี และ งานนี้ยงั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั
จุดเด่น
ของ “ผลการดําเนินงาน” ของงานนี้ คือ
………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………..……………
3. ผลงาน.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เป็ นงานทีข่ า้ พเจ้า และ ทีมงาน ได้ทาํ มาแล้ว...........ปี และ งานนี้ยงั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั
จุดเด่น
ของ “ผลการดําเนินงาน” ของงานนี้ คือ
………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………..……………

การนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับย่อ
(เรือ่ งที่ 1)
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รายงานตามใบงานที่ 2
การจัดทํา Slide
เพื่อการนําเสนอผลงานวิจยั
แบบ Oral Presentation

Slide
นําเสนอผลงานวิจยั ตามภาระกิจหลัก
แบบ Oral Presentation
ในงานทีข่ า้ พเจ้า ภาคภูมใิ จ มีความสุขเมือ่ นึกถึง

ดังเอกสาร ppt ที่แนบมา
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รายงานตามใบงานที่ 3

การเขียน Original Article หรือ Manuscript

Original Article
นําเสนอผลงานวิจยั ตามภาระกิจหลัก
ในงานที่ข้าพเจ้า ภาคภูมิใจ และ มีความสุขเมื่อนึ กถึง

ดังเอกสาร ที่แนบมา
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ตัวอย่าง
ผลงาน R2R แท้และดี
ผลงานวิจยั R2R2E
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article, Manuscript)
ดังนี้
1........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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