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Abstract 

This experimental development research, had these objectives: 1) to develop a 

routine to research model at Bangkok Christian Hospital, using existing resources; (2) to 

compare results of pre- and post- one group, implementation design.  This study was 

conducted at Bangkok Christian Hospital, between August 1 , 2017  and January 1 7 , 2018.  

Samples were 6 personnel, who conducted R2R working model.  Satisfaction questionnaire 

respondents were 3 administrators, 3 service-providers, and 6 service receivers.  Research 

tools included the following: routine-to-research working model, basic data record form, 

service provider information, event record form, and satisfaction questionnaire.  Data analysis 

and statistical methods used were descriptive statistics and content analysis.  

Results indicated that after implementation of R2R working model, the ratio of 

average work load and 1 worker remained the same,  but work quality increased, while 

average time and labor force consumed increased.  Average satisfaction rate of administrators, 

service-providers, and service receiver increased when implemented R2R.  Total cost and unit 

also cost increased.  Conclusion was that developed working model was a good working 

model and appropriate for the context of Bangkok Christian Hospital, with limited resources.  

Recommendation was to improve the model to be a role model for other non-profit 

hospitals. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอน-หลัง การทดลอง นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (R2R) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดยใช

ทรัพยากรท่ีมีอยู และ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน R2R ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ระหวาง 

กอน กับ หลัง การนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มาดําเนินการ นําไปทดลองท่ี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

ระหวาง 1 สิงหาคม 2560 ถึง 17 มกราคม 2561 ประชากร คือ การดําเนินงาน R2R ของบุคลากร

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รวม 6 คน ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหาร 3 คน ผูใหบริการ 3 คน 

ผูรับบริการ 6 คน ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่องมือท่ีใชเปน 

Intervention คือ รูปแบบใหมของงาน R2R และ เครื่องมือที่ใชในการวัดผลการดําเนินงานของการวิจัย คือ 

แบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่วิจัย, แบบบันทึกขอมูลผูใหบริการงาน R2R, แบบบันทึกเหตุการณที่มีผล

ตอการปฏิบัติงาน R2R แบบบันทึกขอมูลผูรับบริการงาน R2R แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน และ สิ่งที่มีผลตอ

การปฏิบัติงาน R2R, แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหาร, แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใหบริการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ และ กลองถายรูป วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และ 

การวิเคราะหเนื้อหา พบวา หลังการนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนมาดําเนินการ อัตราปริมาณงานเฉลี่ยของผลงาน 

R2R ตอ บุคลากร 1 คน เทาเดิม, อัตราคุณภาพของผลงาน R2R เพิ่มขึ้น, ระยะเวลาและแรงงานเฉลี่ยท่ีใชใน

การดําเนินงาน R2R เพิ่มข้ึน, อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูบริหาร ผูใหบริการ และผูรับบริการ เพ่ิมข้ึน 

ตามลําดับ, ตนทุนรวม และตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน, ผลได เพ่ิมข้ึน, ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน R2R 

สูงข้ึน, และมีความคุมคาในการลงทุนดําเนินงาน R2R สรุปไดวา รูปแบบใหมที่พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบใหมที่ดี 

เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ท่ีมีขอจํากัดของทรัพยากร และมีปริมาณงานท่ีตองทํา

มาก เสนอแนะให พัฒนาตอไปจนเปนตัวแบบของโรงพยาบาลในเครือ Not for Profit และประเทศ 
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บทนํา (Introduction) 

 งานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล (Main Task/ Mission of Hospital) คือ งาน

ดูแลรักษาพยาบาลผูปวย เปาหมายที่ตองการใหบรรลุ คือ คุณภาพชีวิตดีถวนหนา (Quality of Life 

for All) ของผูมารับบริการและประชาชนในพื้นที่รบัผิดชอบ โดยดําเนินการตลอดเวลา อยางตอเนื่อง 

ดวยกลยุทธการบูรณาการจากทุกภาคสวนดวย PPP, KM และ Community Development สูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  (สมชาติ โตรกัษา, 2557) 

 Routine to Research หรือ R2R ถือกําเนิดขึ้น ในป พ.ศ. 2547 คณะแพทยศาสตรศิ

ริราชพยาบาล ซึ่งไดจัดตั้งหนวยงาน R2R ขึ้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในองคกร ไดหันมาทํา R2R กัน

ถวนหนา ตอมาในป พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เขามาสนับสนุน และรวม

ขยายแนวคิด R2R ไปทั่วประเทศ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

และสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขใหมีโอกาสในการทําวิจัย R2R และ สรางเครอืขาย R2R เพิ่มขึ้น ป 

พ.ศ. 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเขามาสนับสนุนการขับเคลื่อน

งาน R2R เชนกัน (เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ และคณะ, 2552) (มุกดา สีตลานุชิต, 2558) (สมเกียรติ 

วัฒนศิรชิัยกุล, 2556)  และในป พ.ศ.2557 ไดมี 5 องคกรหลักดานสุขภาพ ไดรวมลงนามบันทึกความ

รวมมือในการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) (สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ, 2555) 

 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หมายถึง การพัฒนางานตามภารกิจหลักที่

ทําทุกวันใหเปนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาหนวยงาน และองคการอยาง

ภาคภูมิใจ (สมชาติ โตรักษา, 2557) 

 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยาวนาน 

ผูบริหาร สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนางานวิจัยจากการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และถือเปน

ประเด็นสําคัญในการพัฒนา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางการแพทยหรือการ

รักษาพยาบาล ที่สอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร

อยางตอเนื่องและยั่งยืนของประเทศ เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยโรงพยาบาลมีคานิยมหลัก

ที่วา มุงมั่นผลสําเร็จที่ยอดเยี่ยม ยึดมั่นมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ที่ผานมาพบวา

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีผลงานวิจัยนอยมาก จากการวิเคราะหของทีมที่เกี่ยวของ พบวาขาด

การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ขาดรูปแบบการดําเนินงานการพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน บุคลากร

ขาดประสบการณและทักษะในการทําวิจัย   
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การดําเนินงานที่ผานมา ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพค

ริสเตียนสูงานวิจัย ในปงบประมาณ 2558 มีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางาน

ตามภารกิจหลักสูการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน โดยจัดทําโครงการที่สงเสริมให เกิด

กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก สรุปผลการดําเนินงานเบื้องตน พบวา 

ฝายบรกิารผูปวยศัลยกรรม มีผลงาน 6 เรื่อง แตยังขาดการติดตามและการชวยเหลือใหไดผลงานวิจัย

ที่สมบูรณ เนื่องจากขาดรูปแบบและวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน ในการสงเสริมและสนับสนุนที่ครบ

วงจร ตามหลักวิชาการที่สามารถปฏิบัติไดจริงที่สอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

สูการพัฒนาที่ตอเนื่องและย่ังยืน 

   ความสําคัญของการพัฒนา R2R ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สรุปไดดังนี ้

1. มีความสําคัญตอผูปวย คือ ทําใหผูปวยไดรับการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัย

มากขึ้น คาใชจายลดลง ลดการเกิดภาวะแทรกซอนและจํานวนวันนอน  

2. มีความสําคัญตอครอบครัวผูปวยและญาติ คือ ลดภาระคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล ผูรบับรกิารและญาติเกิดความพึงพอใจในการดูแลผูปวยมากข้ึน 

3. มีความสําคัญตอผูใหบริการ คือ ไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ดีตรงกับความ

ตองการ มีคุณคา มีผลงานวิชาการ มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาตอเนื่องตลอดเวลา  

4. มีความสําคัญตอผูบริหาร คือ ชวยขับเคลื่อนพัฒนาองคกร โดยผูบริหารไม

จําเปนตองสั่งการมาก เกิดการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรและบุคลากร มีผลงานวิชาการที่บง

บอกคุณคาขององคการ และการพัฒนางาน R2R ที่สอดคลองกับ คานิยม และนโยบายของ

โรงพยาบาล  

5. มีความสําคัญตอประชาชนในพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล คือ มีความนาเชื่อถือ

ในดานการรกัษาพยาบาล ที่ตรงตามความคาดหวังของทุกภาคสวน รวมทั้งภาคประชาชน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objective) 

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของการพัฒนางานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล

กรุงเทพ คริสเตียนสูงานวิจัยโดยใชทรัพยากรที่มีอยู 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไป

ดําเนินการ  
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สมมติฐานการวิจัย (Statement of hypothesis) 

1. หลังการนํารูปแบบฯใหมฯ ที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ผลการดําเนินงานของการ

พัฒนางานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนสูงานวิจัย ดีกวา รูปแบบเดิมฯ โดย

พิจารณาจาก 

 1.1  อัตราสวนปรมิาณงานเฉลี่ยของผลงาน R2R ตอจํานวนบุคลากร 1 คน เพิ่มขึ้น 

1.2 คุณภาพของผลงาน R2R เพิ่มข้ึน 

1.3 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํา R2R 1 เรื่อง ลดลง 

1.4 จํานวนแรงงานเฉลี่ยที่ใชในการทํา R2R 1 เรื่อง ลดลง 

1.5 อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบรกิารงาน R2R เพิ่มข้ึน 

1.6 อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใหบริการงาน R2R เพิ่มขึ้น 

1.7 อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูบริหาร เพ่ิมขึ้น 

1.8 ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย ในการดําเนินงานการพัฒนางาน R2R ลดลง 

1.9 ผลตอบแทน (Benefits) ในการดําเนินงานการพัฒนางาน R2R เพ่ิมขึ้น 

1.10 ประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานการพัฒนางาน R2R เพิ่มข้ึน  

1.11 มีความคุมคาในการลงทุนในการพัฒนางาน R2R 

 

นิยามศัพท (Definitions) 

กระบวนการในการทําใหการทํางานตามภารกิจหลัก หรือ “งานประจํา” ที่พวกเราทําอยูทุก 

ๆ วัน เปนผลงานวิจัย ที่กอใหเกิดการพัฒนางาน หนวยงาน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และ

ประเทศชาติอยางนาภาคภูมิใจ 

การพัฒนางานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลสูงานวิจัย (A Development of Hospital 

Main Task/ Mission to Research ) เปนกระบวนการในการพัฒนางานดูแลรักษาพยาบาลผูปวย ให

ดีและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆ ขึ้น ตลอดเวลา อยางตอเนื่อง สูการพัฒนาที่ ย่ังยืน ประกอบดวยงาน

บริการ งานสนับสนุนทรัพยากร งานพัฒนางาน/หนวยงาน และงานบริหารจัดการ ซึ่งงานที่สําคัญ

ที่สุดคือ งานบริการ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย (Method) 

ดําเนินการภายใตทรัพยากรที่มีอยู ทั้งในดานทรัพยากรของ คน เงิน เวลา เทคโนโลยี ในการ

ดําเนินงานแตละครั้ง (เรื่อง) เริ่มตนตั้งแตการเตรียมความพรอมกอนเริ่มงาน จนเสร็จสิ้น การ
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ดําเนินงานในครั้งนั้น รวมจํานวนประชากร ในระยะ Pre-Implementation 6 ครั้ง (เรื่อง) และ Post-

Implementation 6 ครั้ง (เรื่อง) รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (เรื่อง) ใน 6 หนวยงาน ใชประชากรทั้งหมดเปน

กลุมตัวอยาง (Census) และประชากรผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูที่เก่ียวของในการดําเนินงาน R2R 

ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จําแนกเปน 3 กลุม คือ ผูรับบริการงาน R2R รวม 6 คน ผู

ใหบริการงาน R2R รวม 3 คน ผูบริหารงาน R2R รวม 3 คน รวม 12 คน แตละคนตอบแบบสอบถาม 

2 ครั้ง รวม 24 คน-ครั้ง ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง (Census) เพราะจะไดขอมูลครบถวน

จากทุกหนวยประชากร ปองกันปญหาการเกิดความคลาดเคลื่อน (error) ในการคัดเลือกตัวอยาง หรือ

ถาขนาดตัวอยางนอยเกินไปหรือวางแผนการคัดเลือกตัวอยางไมดี จะทําใหตัวอยางไมเปนตัวแทนที่ดี

ของประชากร มี 11 ขั้นตอน คือ  

1. นําเสนอโครงรางการวิจัย ตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB: Institutional 

Review Board) ในมนุษย ไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 160/2559 

2. ขออนุมัติเขาทําวิจัย ในพื้นที่วิจัย โดยทําหนังสือขออนุมัติเขาทําวิจัย ในพื้นที่ รพ.

กรุงเทพคริสเตียน ถึงผูอํานวยการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน 

3. เตรียมการกอนเขาเก็บขอมูล ศึกษาพื้นที่วิจัย โดยศึกษาขอมูลทั่วไป ขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน R2R ของพื้นที่วิจัย ขอมูลบุคคลกลุมเปาหมาย และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

และเตรียมพื้นที่ที่จะดําเนินการวิจัย 

4. ศึกษารูปแบบการดําเนินงาน R2R ที่ปฏิบัติในปจจุบันของพื้นที่วิจัย  

5. เก็บขอมูลกอนเริ่มการทดลองใชรูปแบบใหม ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ และ 

ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรงุงาน R2R 

6. เก็บขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน R2R ที่ไดทําในพื้นที่วิจัย ในชวงวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนระยะกอนการทดลองใชรูปแบบใหม (Pre-

Implementation) ดวยแบบบันทึกขอมูลงาน R2R (การดําเนินงานตามรปูแบบเดิม)  

7. ปรับปรุงรูปแบบใหมเบื้องตน ของการดําเนินงาน R2R กอนการทดลองใชในพื้นที่วิจัย

โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยูตามรูปแบบเดิม  

8. ทดลองใชรูปแบบใหม ของงาน R2R ในพื้นที่วิจัย ใชเวลา 6 เดือน ในชวงวันที่ 1 

สิงหาคม 2560 ถึง 17 มกราคม 2561 โดยจัดอบรมโครงการการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย

โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตียน 
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9. เก็บขอมูลกอนเสรจ็สิ้นการทดลองใชรูปแบบใหม ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ และ 

ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา และปรับปรงุงาน R2R  

10. เก็บขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน R2R ที่ไดทําในพ้ืนที่วิจัย ในระยะ

ทดลองใชรูปแบบใหม (Post-Implementation)  

11. สรปุผลการทดลองใชรูปแบบการดําเนินงาน R2R โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ที่

พัฒนาขึ้น ในชวงวันที่ 25 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ 2561 โดยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ได

จากการดําเนินงานทดลองใชรปูแบบใหมในพื้นที่ทดลอง ประเมินผล และสรปุผลการทดลองการใช

รูปแบบการดําเนินงาน R2R  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research instrument) แบงเปน 2 กลุม คือ  

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลการดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงาน ของงาน R2R

ไดแก 

1.1 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของพ้ืนทีว่ิจัย  

1.2 แบบบันทึกขอมูลผูใหบริการงาน R2R 

1.3 แบบบันทึกเหตุการณที่มีผลตอการดําเนินงาน R2R 

1.4 แบบบันทึกขอมูลผูรับบริการงาน R2R 

1.5 แบบสังเกตุการปฏิบัติงานและสิ่งที่มีผลตอการดําเนินงาน R2R 

1.6 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับบรกิาร 

1.7 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใหบริการ 

1.8 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูบริหาร 

1.9 แบบบันทึกการประชุมที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน R2R  

1.10 เครื่องบันทึกเสียง และ กลองถายภาพ 

2. กลุมเครื่องมือที่ ใชเปน Intervention การทดลอง คือ รูปแบบฯ ของงาน R2R

รูปแบบการดําเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ประกอบดวย หลักการของรูปแบบ 

โครงสรางของรูปแบบ และ วิธีการนํารูปแบบไปดําเนินการอยางตอเนื่องสูความย่ังยืน 

 ระบบงานบริการงาน R2R เปนระบบงานที่ใหบริการกับบุคลากรตองการทํา R2R 

ตั้ งแต เร่ิมตน จนตี พิมพผลงานในวารสารวิชาการที่ เปนที่ยอมรับในวงการของงาน R2R นั้น 

ประกอบดวย 9 กิจกรรม ดังนี้ 

 1. การเตรียมความพรอมกอนเริ่มงานประจําวัน (คน สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ หนังสือ 

เอกสาร สิ่งสนับสนุน) 
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 2. การเตรียมความพรอมกอนผูรับบรกิารมาถึง 

 3. การตอนรับผูมารับบริการอยางประทับใจตั้งแตแรก 

 4. การใหบริการเรงดวนตามลักษณะของผูมารับบริการแตละคนอยางเหมาะสม โดย

คํานึงถึงอารมณ ความรูสึก และความตองการของผูรบับริการ เปนสําคัญ 

 5. การใหบริการตาม ผลงาน R2R ที่ตองการเผยแพร ของแตละเรื่อง 

 6. การใหบริการกอนผูรับบริการจะกลับออกไป 

 7. การดําเนินงานหลังจากผูรับบรกิารกลับออกไปแลว 

 8. การใหบริการหลังจากผูรบับริการกลับออกไปแลว อยางสมบูรณและครบวงจร 

 9. การดําเนินงานกอนเลิกงานประจําวัน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 

 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการที่โรงพยาบาลกรงุเทพคริสเตียน ฝายบริการผูปวยศัลยกรรม 

มีทั้งหมด 6 แผนก ไดแก แผนกหองฉุกเฉิน แผนกหองผาตัด แผนกไอซียู 3 แผนกแวลส 6 แผนก

แวลส 7 และ แผนกแวลส 8 ในชวงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 17 มกราคม 2561 

1. การเตรยีมความพรอมกอนการเก็บขอมูล การดําเนินการ ดังนี ้ 

1.1 ขออนุญาตเข าศึกษาวิจัยในโรงพยาบาล จากผู อํานวยการรพ. 

กรุงเทพครสิเตียน 

1.2 ประสานงานในการขอเขาเก็บรวบรวมขอมูลผานผูชวยผูอํานวยการ

สายการพยาบาล และหัวหนาฝายการพยาบาล 

1.3 ประสานงานกับหัวหนาแผนกเพื่อกําหนดวันและเวลาในการเขาเก็บ

ขอมูล  

1.4 เตรียมความพรอมของตัวผูวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีการใชเครื่องมือแตละชิ้น วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล พรอม

ทั้งวิธีการแกไขขอมูลใหถูกตอง การติดตอสื่อสาร และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เก่ียวของในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

  2.  เริ่มเก็บขอมูล โดยการเตรียมการกอนเก็บขอมูลโดยผูวิจัย การเก็บขอมูลโดย

ผูวิจัย การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลในสนามโดยผูวิจัย การตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหโดยผูวิจัย 

  3. เก็บขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของพื้นที่วิจัย เก็บขอมูลจากแบบ

บันทึกขอมูลผูใหบริการงาน R2R เก็บขอมูลจากแบบบันทึกเหตุการณที่มีผลตอการปฏิบัติงาน R2R 
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เก็บขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลผูรับบรกิารงาน R2R เก็บขอมูลจากแบบสังเกตุการปฏิบัติงานและสิ่ง

ที่มีผลตอการปฏิบัติงาน R2R เก็บขอมูลโดยใชแบบสังเกตุการปฏิบัติงานและสิ่งที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงาน R2R เก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็น เก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณ เก็บขอมูลจากกลองถายภาพ และเก็บขอมูลจากเครื่องบันทึก VDO  

 

ผลการวิจัย (Result)  

ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองใชจริงแลว 6 เดือน สรุประบบงาน/วิธีการ ใหม ที่

ปรับปรุงแลว ผูวิจัยและทีมงานชวยกันนําขอมูล ความรู และประสบการณ ทั้งหลายที่ไดรับ ตั้งแต

การสรางรูปแบบใหมเบื้องตน มาถอดบทเรียน รวบรวม วิเคราะห แปลผล สรุปผล แลวนํารูปแบบที่ 4 

ที่ ดําเนินการอยู ไปปรับปรุงแกไขทั้งหลักการ โครงสราง และ วิธีการในการนํารูปแบบไปดําเนินงาน 

ที่ดี ทั้งทางดานวิชาการ ดานการปฏิบัติ ดานการประยุกตและการนําไปใชในแตละพื้นที่  ที่มี

ประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมที่จะเปนตัวแบบ (Role Model) ได  ถือเปน รูปแบบใหมสุดทาย ของ

งานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ที่ดี เหมาะสม และสมบูรณที่สุดในตอนนี้ ซึ่งเปนผลจาก

การสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ที่สามารถทําได

จริง ดวยทรัพยากรเทาที่มีอยูของพื้นที่ทดลอง 

ผลการทดสอบผลการดําเนินงาน R2R ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมที่

พัฒนาข้ึนไปดําเนินการ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สรุปไดดังนี ้

 

ตาราง ผลการดําเนินงาน R2R หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ตามสมมติฐาน (H) 

ที่ตั้งไว 

ผลการดําเนินงาน H การวิจัย ผลการวิจัย ผลการทดสอบ H  

1. ดานปริมาณงานที่ทํา     

1.1 อัตราสวนปริมาณงานของผลงาน R2R ตอ

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  

เพ่ิมขึ้น เทาเดิม Reject  

2. ดานคุณภาพของงานที่ไดรับจากการทํา 

2.1 คุณภาพของผลงาน R2R  เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น Accept  

3. ดานระยะเวลาและแรงงานท่ีใชในการดําเนินงาน 

3.1 ระยะเวลาที่ใชในการทํา R2R (วินาที)  ลดลง เพ่ิมขึ้น Reject  

3.2 แรงงานที่ใชในการทํา R2R (คน-วินาที)  ลดลง เพ่ิมขึ้น Reject  
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ผลการดําเนินงาน H การวิจัย ผลการวิจัย ผลการทดสอบ H  

4. ดานความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

4.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูบริหาร  

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น Accept  

4.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผู

ใหบริการ  

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น Accept  

4.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น Accept  

5. ดานเศรษฐศาสตรของการดําเนินงาน R2R 

5.1 ตนทุนตอหนวยเฉลี่ยของการดําเนินงาน 

R2R  

ลดลง เพ่ิมขึ้น    Reject  

5.2 ผลได ของการดําเนินงาน R2R  เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น    Accept  

5.3 ประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน R2R  เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น    Accept  

5.4 ความคุมคา ของการดําเนินงาน R2R  เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น   Accept  

 

สรุปไดวา รูปแบบใหมของงาน R2R ที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบใหมที่ดี กวาเดิม โดยทํา

ใหผลการดําเนินงาน โดยรวม ดีขึ้น  

 ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหมที่

พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ และผลการวิเคราะหที่ไดนําเสนอโดยแบงเปน 5 ดาน ดังตอไปนี ้

1. ดานปรมิาณงานที่ทํา (Quantity) 

ผลการดําเนินงาน R2R ดานปริมาณงาน เปรียบเทียบระหวาง กอน กับ หลัง การนํา

รูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้น มาดําเนินการ พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ 

อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยของผลงาน R2R ตอจํานวนบุคลากร 1 คน เทาเดิม คือ 0.0410 

2. ดานคุณภาพงาน (Quality) 

ดานคุณภาพการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย แบงเปน 5 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 คือ ทําวิจัยเสร็จแลว พรอมเขียนเลม/ผลวิจัย เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย 

ระดับที่ 2 คือ ไดเขียนเลม/ ผลวิจัยเสร็จแลว พรอมสูการนําเขียนเสนอผลวิจัยแลว 

(พรอมบทคัดยอ สาระสําคญั สไลด)  

ระดับที่ 3 คือ ไดเผยแพรผลวิจัย/ นําเสนอ ในเวทีวิชาการระดับภายในองคกรแลว 
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ระดับที่ 4 คือ ไดเผยแพรผลวิจัย/ นําเสนอผลงานวิจัย ในเวทีวิชาการภายนอกองคกร

แลว 

ระดับที่ 5 คือ ไดลงตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการเรื่อง

นั้นๆ แลว 

ผลการดําเนินงาน R2R ดานคุณภาพงาน เปรียบเทียบระหวาง กอน กับ หลัง การนํา

รูปแบบใหม ที่พัฒนาขึ้น มาดําเนินการ พบวา หลังการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ 

อัตราคุณภาพงานเฉลี่ยของผลงาน R2R เพิ่มขึ้น ระดับที่ 3 เพิ่มข้ึน จาก 0.00% เปน 50.00% และ 

ระดับที่ 1 เทาเดิม คือ 100% 

3. ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชในการทํา R2R 

ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชในการทํา R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่

พัฒนาข้ึนมาดําเนินการ ใชเวลาเฉลี่ยในการทํา R2R เพิ่มขึ้น จาก 72,000 วินาที เปน 259,066 วินาที 

และแรงงานเฉลี่ยที่ใชในการทํา R2R เพิ่มข้ึน จาก 72,000  คน-วินาที เปน 259,066 คน-วินาที 

4. ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของตอการดําเนินงาน R2R  

ดานความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของกับงาน R2R พบวา หลังการนํารูปแบบใหม ที่

พัฒนาขึ้นมาดําเนินการ อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของผูที่เกี่ยวของกับงาน R2R เพ่ิมข้ึน จาก 56.67% 

เปน 100% , 73.33% เปน 100% และ75.00% เปน 96.67% ในกลุมผูบริหาร ผูใหบริการ และ

ผูรับบริการ ตามลําดับ 

5.  ดานเศรษฐศาสตร หรือ ความคุมคาของการดําเนินงาน R2R 

5.1 ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จาก 7,115.50 บาท เปน 10,835 บาทตอการทํา 

R2R 1 เรื่อง 

5.2 Benefits หลัง การนํารปูแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน พบวา จํานวนผลงาน 

R2R เทาเดิม คือ 6 เรื่อง แตหลังการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ พบวามีผลงาน R2R ที่

ไดนําเสนอในเวทีวิชาการภายในองคกร เพ่ิมขึ้น จาก 0 เรื่อง เปน 3 เรื่อง 

5.3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน 

พบวา มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมีผลงาน R2R ที่ไดนําเสนอในเวทีวิชาการภายในองคกร 3 

เรื่อง 

5.4 ความคุมคาในการดําเนินงาน หลัง การนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาดําเนินงาน 

พบวา มีความคุมคาเพิ่มมากข้ึน  ภายในเวลา 6 เดือน คุมทุนภายใน 10 นาท ี
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อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

การที่ผลการดําเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ดานปริมาณงาน 

ผลการวิจัย พบวา หลัง การนํารปูแบบใหมไปดําเนินการ ไดปริมาณผลงาน R2R เทาเดิม เนื่องจากยัง

ขาดการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจ และขาดผลตอบแทนที่ชัดเจน สอดคลองกับ เดอ 

วิตา และเอมมา (2554) ที่กลาววา การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนรวมกันทําใหเห็นทิศทางและมี

ความชัดเจนในการดําเนินงานมากข้ึน ทั้งนี้การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนยังเพิ่มผลผลิตในการ

ดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้นดวย  

ดานคุณภาพงาน ผลการวิจัย พบวา หลังการนํารูปแบบฯใหมฯไปดําเนินการ ผลการ

ดําเนินงาน R2R มีระดับคุณภาพเพิ่มข้ึน จากคุณภาพระดับที่ 1 พัฒนาเปนคุณภาพ ระดับที่ 3 คือได

เผยแพรผลวิจัย/ นําเสนอ ในเวทีวิชาการระดับภายในองคกรแลว จํานวน 3 เรื่องดวยกัน ที่เปนดังนี้ 

เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินงานที่ดี และ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะดําเนินงาน เพื่อให

เหมาะสมกับพ้ืนที่ ในการทํา R2R สอดคลองกับ สมชาติ โตรักษา (2558) ที่วา รปูแบบการดําเนินงาน

พัฒนา R2R ที่พัฒนาขึ้น ของหนวยงานและองคการ หมายถึงสิ่งที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด ของ

การดําเนินงานพัฒนา R2R สู R2R2E ของหนวยงานและองคการ แตละชวงเวลา ตั้งแตเริ่มตนจน

สิ้นสุด (ใชชวงเวลาหลักรวม 5 ป และ ชวงเวลายอยในแตละป) เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด รูปแบบ

ตองประกอบดวย หลักการของรูปแบบ โครงสรางของรูปแบบ และ วิธีการนํารูปแบบไปดําเนินการ 

และผูวิจัยใช Technique การอาสาเปนผูชวยดานการใหคําปรึกษาและการประสานกับวิทยากร

ผูทรงคณุวุฒิในการชวยผูตองการทํา R2R แกปญหาในเบื้องตน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูเก่ียวของในพื้นที่มีความ

ตองการ จึงสามารถใหความชวยเหลือไดอยางตรงจุด ลดปญหาและอุปสรรค ในการเริ่มทํา R2R ใน

รูปแบบใหมลงไปไดมาก  

ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชในการทํา R2R ผลการวิจัย พบวา ระยะเวลา และ แรงงานที่

ใชในการทํา R2R เพิ่มขึ้น ที่เปนดังนี้ เนื่องจาก มีผูใหบริการงาน R2R ที่เพ่ิมเขามาชวยในการ

ประสานงาน และคอยชวยแนะนํา และใหความชวยเหลือในดานตางๆ สอดคลองกับ เชิดชัย นพมณี

จํารัสเลิศ (2552) ที่วา R2R มีผูที่ เก่ียวของสําคัญอยู 3 ฝาย คือ กลุมผูวิจัย R2R คุณอํานวย และ

ผูบริหาร คุณอํานวย ไมใชครู ไมใชวิทยากร ไมใชเจาของโครงการ แตเปนผูอํานวยความสะดวกตอ

กิจกรรม R2R โดยใชแนวคิด KM (Knowledge Management) เริ่มตนจากความสําเร็จของกลุมคน

จํานวนนอยมาเลามาแลกเปลี่ยน และตอยอด (Success story telling) มีการสนับสนุนกิจกรรม R2R 

เชิงรุก มีการวิพากษงานวิจัยอยางสรางสรรค และมีการติดตามงานหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ในการ

ยืนยันความถูกตองของขอมูล ตั้งแตชื่อเรื่องจนถึงการทํา Slide presentation ทําใหผูรับบริการที่
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อยากจะพัฒนางาน R2R มีความมั่นใจในความถูกตองของขอมูล สอดคลองกับ แนวคิดของ สมชาติ 

โตรักษา (2558)  ที่วา การติดตาม การประสานงาน และการควบคุม เปนกระบวนการทําใหกิจกรรม

ทั้งหมดดําเนินไปอยางถูกตอง เหมาะสม ไมซ้ําซอน และเกิดประสิทธิภาพสูง ประกอบดวย การ

จัดระบบการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว แนนอน คลองตัว ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและเรงดวน การเฝา

ระวังการติดตามการดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมการดําเนินงาน และการแกปญหาที่

เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

ดานความพึงพอใจของผูเก่ียวของ ผลการวิจัย พบวา ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน R2R มี

ความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ที่เปนดังนี้ เนื่องจาก ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน R2R มีความเขาใจใน

ระบบงานและวิธีการปฏิบัติที่ไมยุงยาก และสามารถทําไดจริง และสามารถทําใหเห็นผลลัพธการ

พัฒนาที่ชัดเจนในดานการดูแลผูปวยที่เปนภารกิจหลักของโรงพยาบาล สอดคลองกับ หลักการ R2R 

ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (2558) ที่วา R2R (Routine to Research) คือ การพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัย ผลลัพธของ R2R ไมไดหวังเพียงไดผลงานวิจัย แตมีเปาหมายเพื่อนําผลงานวิจัยไป

ใชพัฒนางานประจํานั้นๆ R2R จึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองคกรไปสู

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

ดานเศรษฐศาสตร ดานตนทุนของการดําเนินงาน ผลการวิจัย พบวา ตนทุนของการ

ดําเนินงาน R2R เพิ่มขึ้น ที่เปนดังนี้ เนื่องจาก มีผูใหบริการงาน R2R เขามาชวยประสานงาน และให

ความชวยเหลือในดานขอมูล แบบฟอรม และชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน R2R ตั้งแต

เริ่มงาน จนไดผลงาน R2R ซึ่งตองใชเวลาและแรงงานในการชวยพัฒนางาน R2R ในแตละเรื่อง ที่แยก

ออกมาจากงานตามภารกิจหลัก ทําใหตองใชเวลาและแรงงานเพิ่มขึ้นจากรูปแบบเดิม ดานผลไดของ

การดําเนินงาน ผลการวิจัย พบวา ผลไดของการดําเนินงาน R2R เพิ่มขึ้น ดานกําไรของการทํา R2R 

ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานดานกําไรของการทํา R2R เพิ่มขึ้น ดานประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงาน ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน R2R ดานความคุมคาของการ

ดําเนินงาน ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงาน ดานความคุมคาของการดําเนินงาน หลังการนํา

รูปแบบฯใหม มาดําเนินการ มีความคุมคาเพิ่มขึ้น ที่เปนดังนี้ เนื่องจาก รูปแบบฯใหมที่พัฒนาขึ้น ใช

ทรัพยากรเทาที่มีอยู ทั้ง คน เงิน ของ เทคโนโลยี เปนหลัก สอดคลองกับ ณรงคศักดิ์ บุญเลิศ (2553) 

ที่วาการบริหารงานที่ดีตองมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ถามีการควบคุมที่ดีจะสงผลใหการบริหาร

อ่ืนๆ มีประสิทธิภาพดวย โดยการควบคุมคาใชจายเปนหัวใจสําคัญ 

สรุปไดวา รูปแบบใหมของงาน R2R ที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบใหมที่ดี กวาเดิม โดยทําใหผล

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดดีข้ึน 3 ดาน เทาเดิม 1 ดาน และลดลง 1 ดาน สรุปโดยรวม ดีข้ึน  
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ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย (Recommendation) 

ขอเสนอแนะในการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน 

1.) สําหรับ หนวยงานของฝายบริการผูปวยศัลยกรรม ควรนําแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ 

ที่ไดดําเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ไปเปนบทเรียนตัวอยาง ของการพัฒนาที่ใชทรัพยากรที่มีอยู ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ในการพัฒนาบุคลากรและงาน 

ทั้งหลายของหนวยงาน ไดอยางนาภาคภูมิใจ นําไปสูความเจริญกาวหนาของหนวยงาน/องคการ 

ยิ่งๆขึ้น 

2.) สําหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สามารถใหการสนับสนุนและสงเสริม หนวยงาน

ตางๆ ในการพัฒนาตอไปจนเปน Prototype ของประเทศ นํามาซึ่งชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

3.) สําหรับ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ดูแลโรงพยาบาลในเครือฯทั่วประเทศ สามารถ

นําผลการวิจัยนี้ ไปเปนตัวอยาง ของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถทําไดจริงในบริบทของแตละโรงพยาบาล แมจะมีลักษณะแตกตางกัน โดยไมยุงและไมยาก ใช

งบประมาณไมมาก ผูปฏิบัติทุกคนสามารถทําได 

4.) สําหรับ ผูสนใจ เสนอแนะใหศึกษาแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ที่ใชในการวิจัยนี้ ให

เขาใจอยางถองแทถึงวิธีปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน กอนนําไปประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของตน 
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