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การทาํงานประจาํ 
ให้เป็นผลงานทางวิชาการ 

 
 

ความหมาย 
 

การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 

คือ 
กระบวนการ ท่ีทาํให้ “งานประจาํ” เป็นผลงานทางวิชาการ 

ท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพสงู และ 
มีคณุค่าย่ิง สาํหรบัหน่วยงาน องคก์าร และ ประเทศชาติของเรา 

 

ROUTINE TO ACADEMIC  
IS 

THE WORKING PROCESS  
TO DEVELOP ACADEMIC PAPERS FROM ROUTINE WORKS 

WHICH WERE HIGH QUALITY, HIGH EFFICIENCY, AND 
WORTH-WHILE FOR OUR WORKING UNIT,                           

OUR ORGANIZATION AND OUR NATION.  
 

  จากความหมายน้ี   การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ “มหีลกัสาํคญั” 5 
ประการ คอื 
 
 ประการท่ี 1.   
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีก่ารทาํให ้ “งานประจาํ” (Routine 
Works) คอื งานทีแ่ต่ละคนทาํอยูเ่ป็นประจาํในแต่ละวนั ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสาร 
(Academic Papers) ทีม่กีารตพีมิพเ์ผยแพร ่
 ผลงานทางวชิาการในทีน้ี่ ขอจาํแนกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
 1. บทความ คอื การศกึษาคน้ควา้เน้ือหาทางวชิาการของเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดอยา่งเป็น
ระบบ แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารทีก่ะทดัรดั ครอบคลุม เขา้ใจงา่ย ประเทอืงปญัญา 
ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําไปประยกุตใ์ชแ้ละการต่อยอดใหก้วา้งขวางยิง่ๆขึน้ไป 
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 2. กรณีศึกษา (Case Study) คอื ตวัอยา่งของเหตุการณ์ทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ทีไ่ดม้ี
การศกึษาคน้ควา้เน้ือหาทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารทีช่ดัเจน 
กะทดัรดั ก่อใหเ้กดิความตระหนกัในความสาํคญัของเหตุการณ์นัน้ และกระตุน้ใหเ้กดิความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคใ์นการนําไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิใหก้วา้งขวางยิง่ๆขึน้ ในโอกาสต่อๆไป  
 3. งานวิจยั (Research) คอื กระบวนการในการศกึษาคน้ควา้เพือ่คน้หาความจรงิ 
(Fact) ในเรือ่งหน่ึงเรื่องใด โดยใชห้ลกัการและวธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ สามารถ
พสิจูน์และยนืยนัความจรงิ (Fact) ของสิง่ทีค่น้พบนัน้ได ้ดว้ยกระบวนการทางวชิาการทีเ่รยีกวา่ 
“กระบวนการวจิยั” (Research Methodology) ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัในหมูน่กัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
แลว้นํามาเรยีบเรยีงเป็นเอกสารทีช่ดัเจน กะทดัรดั ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดทาง
วชิาการของรายงานผลการวจิยั ทีนิ่ยมและยอมรบักนัทัว่โลก และ กระตุน้ใหเ้กดิความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคใ์นการนําไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิง่ๆขึน้ รวมทัง้การนําไป
ขยายผล การนําไปประยกุตใ์ช ้และ การต่อยอด ใหก้วา้งขวางและมคุีณคา่ยิง่ๆขึน้ 
 งานวจิยัทีใ่หค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ คอื 
การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) เน่ืองจากเป็นงานวจิยั ทีเ่ป็น
พืน้ฐานทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ยวดของทุกๆองคก์าร ทีจ่ะนําไปสูค่วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
(Competitive Advantage) อยา่งมัน่คง และ ยัง่ยนื 
 

 ประการท่ี 2.   
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นกระบวนการทาํงาน (Working 
Process) ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมจาํนวนมาก ทีม่ารอ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็นระบบ มกีาร
เคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ไมอ่ยูน่ิ่ง จงึสามารถปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 
 

 ประการท่ี 3.   
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการทีม่ี
คุณภาพสงู (High Quality) ยิง่ๆขึน้ จงึมุง่หวงัใหบุ้คคลากร “ทุกคน” ในองคก์าร สรา้งสรรค์
ผลงานทางวชิาการทีม่คุีณภาพจากงานทีต่นเองทาํอยูเ่ป็นประจาํ และเพิม่คุณภาพใหส้งูยิง่ๆขึน้ 
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในครัง้ต่อๆไป คอื ใหส้รา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ืองนัน่เอง 
 
 ประการท่ี 4.   
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะทาํให ้ “ผลการดาํเนินงาน” มี
ประสทิธภิาพสงูสุด คอื ไดผ้ลงานทางวชิาการและผลงานอ่ืนๆ ท่ีมากทีสุ่ด ตรงตามวตัถุประสงค์
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และเป้าหมายทีก่าํหนดไวห้รอืตัง้ใจไว ้โดยใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ การทาํให ้“งานประจาํ” 
(Routine Works) ทีแ่ต่ละคนตอ้งทาํอยูแ่ลว้ในแต่ละวนั ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ จงึเป็นการ 
“ลงทุน” ทีน้่อยมาก แต่ไดผ้ลงานทางวชิาการและผลงานอืน่ๆ ทีม่ากมาย คุม้คา่กบัสิง่ทีไ่ดล้งทุน
ลงแรงไปทุกๆวนั 
 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการน้ี เป็นการทาํงานชนิด 4 in 1 คอื ทาํ
เพยีงครัง้เดยีว หรอื อยา่งเดยีว แต่ไดผ้ลถงึ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 
 1. เกดิการพฒันางานประจาํนัน้ 
 2. เกดิการพฒันาคน ทัง้คนทีท่าํงานนัน้ และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. เกดิการพฒันาองคก์าร 
 4. เกดิการพฒันาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน และ การดาํเนินงาน ของงานประจาํนัน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การพฒันางาน” ในสถานการณ์จรงิ 
 
 ประการท่ี 5.   
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ มุง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลงานทีม่คุีณคา่ยิง่ทัง้ต่อ
หน่วยงาน ต่อองคก์าร และ ต่อประเทศชาตขิองเรา คอื เป็นผลงานทางวชิาการทีผ่สมผสานเขา้
ไปในการปฏบิตังิานจรงิ ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทัง้หน่วยงาน องคก์าร และ 
ประเทศชาตขิองเรา ทีร่วดเรว็ มัน่คง ต่อเน่ือง และ ยัง่ยนืยิง่ๆขึน้ไป นัน่เอง 
 

 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการน้ี เป็นกจิกรรมทีม่คุีณคา่ยิง่ของทุกๆ
องคก์าร สมควรอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารทุกทา่น จะตอ้งเรยีนรูแ้ละจดัใหม้ขีึน้ในทุกๆหน่วยงานของ
องคก์ารตน และมุง่พฒันาใหด้แีละมปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ ซึง่จะนําไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงและ
ความมัน่คงขององคก์ารในอนาคต  

 
ความสาํคญัของการทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 

 สรปุไดเ้ป็น 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัทุกๆหน่วยงานและองคก์าร ไมว่า่จะเป็นภาครฐัหรอืภาค 
เอกชน เน่ืองจากการดาํเนินการใดๆในปจัจุบนัและอนาคตนัน้ ตอ้งการทัง้ความรวดเรว็ ความ
แน่นอน ความประหยดั และ ความมปีระสทิธภิาพสงู ซึง่ตอ้งม ี“วชิาการ” มารองรบั  
 2. เป็นดชันีชีว้ดัหลกั (Key Performance Indicator : KPI) ตวัหน่ึงของทุกๆหน่วยงาน
และทุกๆองคก์าร เน่ืองจากในยคุน้ีเราไดนํ้า Balanced Scorecard (BSC) มาใชใ้นการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์าร โดยในมิติท่ี 4 ของ BSC คอื Learning & 
Growth นัน้ กาํหนดใหม้ดีชันีชีว้ดัหลกัดา้นการพฒันาวชิาการและการวจิยั อยูด่ว้ยเสมอ 



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 541 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ  

 3. ชว่ยเพิม่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบุคคลากรในหน่วยงานและองคก์าร คอื การ
เป็นผูท้ีม่กีารประเมนิตนเองและพฒันาตนเอง (Self Assessment & Self Improvement) อยู่
ตลอดเวลา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมหีวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามาสัง่ใหท้าํ ซึง่เป็นคุณสมบตัขิอง
บุคลากรทีม่คีุณภาพ ซึง่จะชว่ยนําพาไปสูก่ารเป็นหน่วยงานและองคก์ารคุณภาพ ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และมัน่คง 
 4. ชว่ยใหเ้กดิผลงานทางวชิาการทีม่คุีณคา่ยิง่ต่อหน่วยงานและองคก์าร เพราะเป็น
ผลงานทางวชิาการทีม่ไิดอ้ยูเ่พยีงในกระดาษ แต่ไดม้กีารนําไปใชจ้รงิและเหน็ผลจรงิๆแลว้ และ
ชว่ยเพิม่ความภาคภมูใิจของผูป้ฏบิตังิานนัน้ๆ วา่งานทีต่นทาํอยู ่ เป็นงานทีม่ใิชเ่ป็นเพยีงงาน
ประจาํ (Routine) ธรรมดาๆ แต่เป็นงานทีเ่ป็น “วชิาการ” ทีม่คุีณคา่และเป็นทีย่กยอ่งของ
หน่วยงาน องคก์าร และ วงการ 
 5. เป็นกระบวนการทีไ่มยุ่ง่ยากในการชว่ยสรา้งสรรค ์ สง่เสรมิ และ สนบัสนุน การนํา
ความรูท้ีม่อียูใ่นตวัของแต่ละบุคคล มาพฒันาใหเ้ป็นความรูข้ององคก์าร (Transform Personnel 
Knowledge  Organization Knowledge) ซึง่เป็นสิง่ทีมุ่ง่เน้นในกระบวนการบรหิารความรูข้อง
องคก์าร (Knowledge Management : KM) ในปจัจุบนั 
 6. เป็นกระบวนการทีช่ว่ยสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ ทีส่ะดวก ประหยดั และ ก่อ
ให ้เกดิการพฒันาทัง้คน งาน หน่วยงาน และ องคก์าร ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาประเทศชาตขิอง
พวกเราโดยสว่นรวม 
 

หลกัการของการทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 

 ประกอบดว้ยหลกัการทีส่าํคญั 7 ประการ คอื 
 

 1. ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน และ สง่เสรมิ อยา่งเขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเน่ือง 
จากผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร เป็นเวลาทีน่านไมน้่อยกวา่ 3 ปีตดิต่อกนัในระยะเริม่ตน้ เพือ่การ
วางรากฐานของงานน้ี ใหม้ัน่คงแขง็แรง 
  2. ตอ้งม ี “ระบบงาน” ของการดาํเนินงานทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ที่
เขม้แขง็ ชดัเจน เอือ้ต่อการปฏบิตั ิเหมาะสมกบัองคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู 
 3. ตอ้งมหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงาน
ทางวชิาการ ทีช่ดัเจนแน่นอน โดยควรเป็น “หน่วยงานประจาํ” ไมใ่ชเ่ป็นหน่วยงานเฉพาะกจิ
หรอืหน่วยงานชัว่คราว 
 4. ตอ้งมผีูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงานของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ ทีม่ ี “อทิธบิาท 4” ทีค่รบถว้น เขม้แขง็ มุง่มัน่ อดทน มองโลกในแงด่ ี มภีาวะผูนํ้า 
สามารถทาํงานเป็นทมีรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี และ มคีวามต่อเน่ืองของการดาํเนินงานทีไ่มส่ะดุดหรอื
ขาดตอน 
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 5. ตอ้งมกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ดว้ยการลงมอืทาํงานประจาํของตน
ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ในสถานการณ์จรงิ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 3 เดอืน ในการทาํ
ผลงานทางวชิาการชิน้แรกๆ ทีไ่มม่กีารทดลอง (Non-experiment) แต่ถา้มกีารทดลองนําวธิกีาร
ใหมม่าใชเ้ป็นสิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง (Intervention) อาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 10 
เดอืน ในการน้ี เราตอ้งการผูฝึ้กอบรมทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู ใน
การทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ซึง่หาไดย้าก 
 6. ตอ้งสรา้งและพฒันา ใหม้กีลุ่มของผูท้าํงานประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
ทีเ่ขม้แขง็ มุง่มัน่ และ มผีลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง มาเป็นแบบอยา่งทีจ่บัตอ้งได ้ ใน
สถานการณ์จรงิ ขององคก์าร ซึง่เราจะใชบุ้คคลกลุ่มน้ี มาเป็นผูถ่้ายทอดเทคนิคและวธิกีาร ใน
การทาํงานประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ  
 7. ตอ้งจดัใหม้กีารนําผลงานทางวชิาการ มาพมิพเ์ผยแพร ่อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตาม
รปูแบบ แนวทาง และ วธิกีาร ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนั และน่าภาคภมูใิจ  
 

วิธีการ ในการทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
 

 ประกอบดว้ยกจิกรรมและขัน้ตอน ในการดาํเนินงานทีส่าํคญั 8 ประการ คอื 
 

 1. กาํหนดเป็นนโยบายจากผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร ใหทุ้กๆหน่วยงานมกีารทาํงาน
ประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีช่ดัเจน เอือ้ต่อการปฏบิตั ิและ เหมาะสมกบัองคก์าร 
พรอ้มทัง้กาํหนดมาตรการประกอบนโยบายทีเ่ขม้แขง็ ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิความแตกต่างที่
ชดัเจนระหวา่งผูท้ีท่าํกบัผูท้ีไ่มท่าํ และ ระหว่างผูท้ีท่าํไดด้กีบัผูท้ีท่าํแต่ไมด่ ี โดยมแีรงจงูใจใหม้ี
การดาํเนินงานในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีต่่อเน่ืองและมากพอ ทัง้
แรงจงูใจทางบวกและแรงจงูใจทางลบ 
 

 2. กาํหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ ใหช้ดัเจนแน่นอน โดยควรเป็น “หน่วยงานระดบัสงู” เชน่ สาํนกัพฒันา 
สาํนกัวชิาการ ฯลฯ 
 

 3. สรรหาบุคคลผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงาน
ทางวชิาการ ทีม่คีุณสมบตัทิีพ่งึประสงคต์ามหลกัการขอ้ 4 ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ทีค่รบถว้นมาก
ทีส่ดุ แลว้ชว่ยบุคคลผูน้ัน้ในการสรรหาผูร้ว่มงานเพือ่จดัตัง้เป็น “ทมีงานผูร้บัผดิชอบ” อยา่งเป็น
ทางการ โดยกาํหนดบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน รวมทัง้ใหอ้าํนาจในการดาํเนินการอยา่งเพยีงพอ
และเหมาะสม 
 4. ทมีงานผูร้บัผดิชอบ รว่มกนัจดัทาํ “โครงการ” พฒันาการทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ ขององคก์าร เป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี โดยใหส้อดรบั
กบัแผนพฒันาองคก์ารในระยะยาว ในการน้ี KPI ตวัหน่ึงทีต่อ้งกําหนดคอื อตัราผลงานทาง
วชิาการ ต่อจาํนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
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 โครงการพฒันาการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการขององคก์ารน้ี อาจแบ่งเป็น 
4 ระยะ คอื 
  ระยะที ่1 การสรา้งตวัแบบ (Role Model) ของการดาํเนินงานทาํงานประจาํใหเ้ป็น
ผลงานทางวชิาการ ทีช่ดัเจน ปฏบิตัไิด ้เหมาะสมกบัองคก์าร และ มปีระสทิธภิาพสงู จาํนวนไม่
น้อยกวา่ 5 ตวัแบบในแต่ละดา้นของผลงานทางวชิาการ คอื บทความ กรณศีกึษา และ งานวจิยั 
รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 15 ตวัแบบ  
  ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
  ระยะที ่2 การขยายผลจากตวัแบบ (Role Model Expansion) ของการดาํเนินงาน
ทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ โดยการใหต้วัแบบเป็นพีเ่ลีย้งในการขยายผลไปยงั
หน่วยงานต่างๆ ในอตัราสว่น 1 ตวัแบบต่อ 5 หน่วยงาน ใหค้รอบคลุมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 
ของหน่วยงานทัง้หมดขององคก์าร 
  ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
  ระยะที ่3 การขยายผลทัว่ทัง้องคก์าร ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์าร มผีลงานทาง
วชิาการครบทัง้ 3 ดา้น ทีช่ดัเจน และมกีารพฒันาคุณภาพของผลงานทางวชิาการใหด้ยีิง่ๆขึน้
อยา่งต่อเน่ือง 
  ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
  ระยะที ่4 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ดว้ยการ
ผสมผสานการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการน้ี เขา้ไปในกระบวนการดาํเนินปกตขิอง
แต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด ้มุง่สูก่ารให ้ “ทุกคน” ของ
องคก์าร ทาํงานประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 เรือ่ง 
  ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 
 

 5. ทมีงานผูร้บัผดิชอบ รว่มกนัจดัทาํ “ระบบงาน” ของการดาํเนินงานทาํงานประจาํให้
เป็นผลงานทางวชิาการ ทีช่ดัเจนเอือ้ต่อการปฏบิตั ิ เหมาะสมกบัองคก์าร และ พฒันาใหม้ี
คุณภาพ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพสงูยิง่ๆขึน้ไป 
   

 6. จดัใหม้กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการทาํงานประจาํของ
ตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ในสถานการณ์จรงิ ดว้ยการจดัหาวทิยากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถและมทีกัษะประสบการณ์สงู และสามารถมาใหก้ารอบรมทีต่่อเน่ือง ไดน้าน
เพยีงพอ จนองคก์ารสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในการทาํงานประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ใน
สถานการณ์จรงิน้ี ในระยะแรก จาํเป็นตอ้งอาศยัวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะ
ประสบการณ์สงูจากภายนอกองคก์าร แต่ในขณะทีม่กีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารนัน้ ทมีงาน
ผูร้บัผดิชอบขององคก์าร จะตอ้งมาเรยีนรูห้ลกัการ วธิกีาร และ เทคนิค ต่างๆ เพือ่ใหอ้งคก์าร
สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง อยา่งมัน่ใจและมปีระสทิธภิาพสงู ภายในเวลาไมเ่กนิ 2 ปี 
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 7. จดัเวทใีหม้กีารนําผลงานทางวชิาการจากงานประจาํน้ีมาเผยแพร ่ ทัง้การนําเสนอ 
(Presentation) และ การจดัพมิพเ์ผยแพร ่“เป็นประจาํ” อยา่งเหมาะสมและกวา้งขวางทีส่ดุ  
 

 8. สนบัสนุน และ สง่เสรมิ การทาํงานประจาํของตนใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ อยา่ง
เขม้แขง็ จรงิจงั จรงิใจ และ ต่อเน่ือง ตลอดไป จนเป็นคา่นิยมรว่ม (Common Value) หรอื
วฒันธรรมขององคก์าร  
 

การทาํวิจยัเพ่ือพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  
Research and Development for Continuous & Sustainable 
Working Improvement 
(R&D for CSWI)  
 

 เป็นการวจิยั ทีมุ่ง่เน้นให ้“ผลการดาํเนินงานของงานหน่ึงงานใดดขีึน้” กวา่ทีผ่า่น ๆ มา 
 

 ตวัอย่างของการดาํเนินงานวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทีพ่วกเรา
สามารถมองเหน็และเขา้ไปศกึษาหาความรูไ้ดใ้นประเทศไทยของพวกเรา ไดแ้ก่ “โครงการใน
พระราชดาํร”ิ ซึง่มอียูม่ากมายหลายพนัโครงการ กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ เป็นทีย่กยอ่งและชื่นชม
ไปทัว่โลก ซึง่เกดิจากพระปรชีาชาญและสายพระเนตรทีก่วา้งไกลขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั และ ความเสยีสละทุม่เทของพสกนิกรชาวไทยทัง้หลาย ทีไ่ดม้ามโีอกาสรบัใชเ้บือ้ง
พระยคุลบาท ในการดาํเนินงานโครงการต่างๆเหล่านัน้ ตดิต่อกนัเป็นเวลานบัสบิๆ ปี  
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกการบรหิาร
โรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ไดมุ้ง่มัน่พฒันาแนวคดิและวธิกีาร ใน
การดาํเนินงานใหก้ารพฒันางานทัง้หลาย ทีเ่ป็นงานทีพ่วกเราทาํอยู ่ ไมว่า่จะเป็นงานเดมิทีท่าํ
อยูแ่ลว้หรอืเป็นงานใหม ่ ใหเ้ป็นงานวจิยั R&D ชนิดทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันางานเหล่านัน้อยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื จากประสบการณ์ทีย่าวนานกวา่ 18 ปี ดว้ยแนวคดิในการจดัการเรยีนการ
สอนของหลกัสตูรฯ ทีมุ่ง่เน้นการสรา้งมหาบณัฑตินกับรหิารงานสาธารณสขุ “ทีไ่มเ่พยีงแต่คดิ
เป็นเทา่นัน้ แต่สามารถทาํไดต้ามทีค่ดิและทีต่ ัง้ใจไว”้ แนวคดิน้ี ไดนํ้าไปสูก่ารทาํวทิยานิพนธ์
ของหลกัสตูรฯ และ ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบรรดานกัศกึษาทัง้หลาย ทีม่คีวามมานะ
อุตสาหะอยา่งแรงกลา้ บากบัน่ฟนัฝา่อุปสรรคนานบัประการ จนประสบความสาํเรจ็ เป็น
วทิยานิพนธท์ีท่รงคุณคา่มากกวา่ 48 เรือ่ง ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บั ก่อใหเ้กดิการ
พฒันาต่างๆ และสัง่สมกนัมาน้ี ไดต้กผลกึเป็นองคค์วามรูท้ีช่ดัเจนถงึหลกัการและวธิกีาร ในการ
ดาํเนินงานจรงิ เพือ่การพฒันางานหน่ึงงานใดอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื หลกัสตูรฯ มัน่ใจว่าองค์
ความรูน้ี้ จะชว่ยใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นองคก์รหรอืหน่วยงานแบบใด 
ขนาดใด ทีใ่ด ภาครฐัหรอืภาคเอกชน สามารถนําไปใชใ้นการผสมผสานการพฒันาต่างๆ ใหเ้ขา้
กบัการทาํงานทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ นําไปสูส่ิง่ทีด่ยี ิง่ๆขึน้ ตลอดไป และไดต้ัง้ชื่อองคค์วามรูน้ี้วา่    
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การทาํวิจยัเพ่ือพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Research and 
Development for Continuous and Sustainable Working Improvement   โดยใชต้วัยอ่วา่ 
R&D for CSWI 
 

 ความหมาย 
 

 

การทาํวิจยัเพ่ือพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 

คอื 
การวจิยัและพฒันา ทีมุ่ง่เน้นให ้“งาน” ใดๆ เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

Research and Development for 
Continuous & Sustainable Working Improvement 

is 
A R&D which aims to develop any works to be the continuous       

and sustainable working improvement 
 

  จากความหมายน้ี   การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มคีวามหมายที่
สาํคญั 5 ประการ คอื 
 
 ประการท่ี 1.   
 

 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เป็นการวจิยัและพฒันา (Research 
and Development : R&D) คอื การวจิยัทีก่่อใหเ้กดิการพฒันา ในทีน้ี่ มุง่เน้นการพฒันา “งาน” 
ไมว่า่จะเป็นงานหน่ึงงานใด ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทุกๆงาน 
 การวจิยัและพฒันา หรอื R&D นัน้ ประกอบดว้ย คาํวา่ การวจิยั (Research) และ คาํวา่ 
การพฒันา (Development)  
  การวจิยั หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพือ่คน้หาความจรงิ (Fact) ในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด 
อยา่งเป็นระบบ โดยผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดใีนเรือ่งนัน้ ดว้ยหลกัการและวธิกีารทาง
วทิยาศาสตร ์ ทีส่ามารถพสิจูน์และยนืยนัความน่าเชื่อถอืของสิง่ทีค่น้พบนัน้ได ้ (Research is 
defined as a systematic study directed toward “fact finding” by fuller scientific knowledge 
or understanding of the subject studied, using scientific principles & methodologies 
which their findings were scientifically approved. 
  การพฒันา หมายถงึ การทาํใหส้ิง่หน่ึงสิง่ใด “ดขีึน้” อยา่งเป็นระบบ สิง่หน่ึงสิง่ใด
ทีว่า่น้ี หมายรวมทัง้ตวัผลผลติ (Product) การผลติ (Production) การออกแบบผลติภณัฑ ์
(Design) การผลติตน้แบบ (Prototype) และ กระบวนการผลติหรอืกระบวนการทาํงาน 
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(Process) ดว้ย (Development is the systematic improvement of any things directed 
toward the products, the productions, the designs, the development of prototypes, and 
the processes) 
 ดงันัน้ การวจิยัและพฒันา จงึหมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพือ่คน้หาความจรงิ (Fact) ใน
เรือ่งหน่ึงเรือ่งใด อยา่งเป็นระบบ โดยผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดใีนเรือ่งนัน้ ดว้ยหลกัการ
และวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ ทีส่ามารถพสิจูน์และยนืยนัความน่าเชื่อถอืของสิง่ทีค่น้พบนัน้ได ้
แลว้นําสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยันัน้ มาใชใ้นการพฒันาเรือ่งทีว่จิยัหรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ขีึน้อยา่ง
เป็นระบบในทนัท ีซึง่อาจเป็นในขณะทีก่าํลงัทาํวจิยันัน้ หรอืเมือ่เสรจ็จากการทาํวจิยัครัง้นัน้แลว้ 
กไ็ด ้ การวจิยัและพฒันา จงึแตกต่างจากการวจิยัทัว่ไป คอื มกีารมุง่เน้นการนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการ
วจิยันัน้ มาใชเ้พือ่การพฒันา รวมอยูใ่นวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ยเสมอ  

ขอนําเสนอนิยามของ Research and Development อนัหน่ึงทีน่่าสนใจ คอื Research 
and Development 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. 
www.epa.gov/ogd/recipient/glossary.htm 
 

 การวจิยัและพฒันา หรอื R&D จาํแนกเป็น 4 กลุ่ม คอื 
 1. การวจิยัและพฒันาเพือ่คน้หาองคค์วามรูใ้หม ่ (Fundamental R&D) เป็นการวจิยั
และพฒันา เพือ่คน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยรูม้าก่อน 
 2. การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมบ่นพืน้ฐานความรูเ้ดมิ (Radical R&D) 
เป็นการวจิยัและพฒันา เพือ่นําองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้ มาแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็นองคค์วามรู้
ใหม ่เพือ่นําไปใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑห์รอืกระบวนการใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
 3. การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่พนูองคค์วามรูเ้ดมิ (Incremental R&D) เป็นการวจิยั
และพฒันา เพือ่นําองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้ มาประยกุตใ์นการแสวงหาหรอืพฒันาใหเ้ป็นแนวทาง 
และ/หรอื เทคนิควธิกีารใหม่ๆ  ทีจ่ะนํามาใชใ้นการสรา้งหรอืพฒันาตวัผลติภณัฑห์รอืตวัผลผลติ 
(Product) การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Design) และ การผลติ (Production) รวมทัง้การผลติ
ตน้แบบ (Prototype) และ การปรบัปรุงกระบวนการผลติหรอืกระบวนการทาํงาน เพือ่เพิม่
คุณภาพ ลดตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย เพิม่ผลผลติ และ เพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน ซึง่จะ
นําไปสูก่ารแขง่ขนัไดอ้ยา่งมัน่ใจในชยัชนะ และ ความเจรญิรุง่เรอืงขององคก์าร 
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 4. การวจิยัและพฒันาเพื่อการปรบัปรุงการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical R&D) เป็น
การวจิยัและพฒันา เพื่อคน้หาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน “แต่ละคน” 
ทีจ่ะนํามาใชใ้นการปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนัของตน ใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงู
ยิง่ๆขึน้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งน่าชื่นชมและภาคภมูใิจ การวจิยัและพฒันากลุ่มน้ี เป็นฐานรากที่
สาํคญัยิง่ในการพฒันา “คน” ขององคก์าร ใหเ้ป็นบุคคลคุณภาพ สามารถพฒันางานของตนได้
เองตลอดเวลา นําไปสูก่ารสรา้ง “นกัวจิยั” ใหก้บัประเทศชาต ิ ทีใ่ชค้่าใชจ้า่ยน้อยมาก แต่มี
ผลตอบแทนทีด่ ีรวดเรว็ และ ยัง่ยนื คอื ม ีImpact Factor สงูมาก     
 

 ประการท่ี 2.   
 

 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มุง่เน้นให ้ “งาน” เกดิการพฒันาดว้ย
กระบวนการวจิยั จงึตอ้งมกีารดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร โดยผูม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเป็นอยา่งดทีัง้ในเรือ่งงานนัน้และในเรื่องการวจิยั 
 

 ประการท่ี 3.   
 

 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มุง่เน้นให ้ “งาน” เกดิการพฒันา
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จงึตอ้งการระบบงานทีช่ดัเจน เอือ้ต่อการปฏบิตั ิ เหมาะสมกบังาน
และองคก์าร และ มกีารควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบงานทีก่าํหนดไว ้ พรอ้มกบัมกีาร
พฒันาใหม้คุีณภาพ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพสงูยิง่ๆขึน้ อยูเ่สมอ ตามหลกัการ แนวทาง 
และ วธิกีาร ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่10 
 

 ประการท่ี 4.   
 

 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มุง่เน้นให ้ “งาน” เกดิการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื จงึตอ้งการระบบงานและกระบวนการดาํเนินงานทีเ่ขม้แขง็ ใหส้ามารถยนืยงคงอยู่
สถติสถาพรอยูใ่นองคก์าร ดว้ยการพฒันา “คน” ทีจ่ะมารบัชว่งของการดาํเนินงานในแต่ละงาน
นัน้ๆ ต่อๆไป อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู ตลอดเวลาและตลอดไป  
 

 ประการท่ี 5.   
 

 การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื มุง่เน้นใหง้าน “ทัง้หลาย” ของ
องคก์าร เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในการน้ีจาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ ์ “การทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั R&D” โดยใชห้ลกัการแนวทางและวธิกีารของการวจิยัและพฒันาเพือ่การ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานประจาํวนั (Practical R&D) เป็นจุดตัง้ตน้ 
 
 หลกัการของการทาํวิจยัเพ่ือพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 548 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 

 ประกอบดว้ยหลกัการทีส่าํคญั 7 ประการ คอื 
 

 1. ใชห้ลกัการของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการทัง้ 7 ประการ ตามทีไ่ด้
กล่าวมาแลว้ในหน้า 541 - 542 
  2. ใชก้ลยทุธ ์“การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั R&D” โดยเริม่ตน้จากงานหลกัของแต่
ละหน่วยงาน ทีบุ่คลากรของหน่วยงานนัน้ๆชอบ ทาํไดด้ ี และ มคีวามภาคภมูใิจในผลการ
ดาํเนินงานทีผ่า่นมา 
 3. ตอ้งทาํใหผู้ท้าํ มคีวามรูส้กึวา่เป็นเรือ่งที ่“ไมย่าก และ ไมยุ่ง่ยาก” เป็นเรือ่งทีค่นดีๆ  
คนมคุีณภาพ คนทีต่ ัง้ใจทาํงาน คนทีเ่สยีสละทุม่เทใหก้บัการทาํงาน ทาํอยูเ่ป็นประจาํ ดงันัน้ จงึ
ตอ้งไมเ่น้นความถูกตอ้งและความครบถว้นของกระบวนการวจิยั (Research Methodology) ใน
ระยะแรกๆ โดยคอ่ยๆเพิม่ความถูกตอ้งและความครบถว้นของกระบวนการวจิยั ใหม้มีากขึน้ที
ละน้อยๆ ในงานวจิยัครัง้ต่อๆมา 
 4. ตอ้งมผีูช้ว่ยในการ “เขยีนผลงานวจิยั” ใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ ทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มทีกัษะประสบการณ์สงู และ มคีวามเขา้ใจในกระบวนการและวธิกีาร ของการ
ทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เป็นอยา่งด ี และ ตอ้งสามารถจดัสรรเวลาใหก้บัการ
ดาํเนินงานน้ี ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ทนัเวลา และ ทนัใจ 
 5. ถา้ตอ้งการผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู ตอ้งออกแบบการทาํวจิยั (Research Design) 
เป็นแบบทีม่กีลุ่มควบคุม (Control Group) และวดัผลก่อนกบัหลงัการทดลอง หรอืวดัหลายครัง้  
 6. ตอ้งผสมผสานการทาํวจิยัเพื่อพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืน้ี เขา้ไปใน
กระบวนการพฒันางานและการพฒันาคนของแต่ละหน่วยงาน อยา่งกลมกลนื ใหก้ลุ่ม
ผูป้ฏบิตังิาน และ ผูท้าํวจิยัเกดิความรูส้กึวา่ การทีต่อ้งทาํงานเพิม่ขึน้บา้งเพยีงเลก็น้อยเชน่น้ี 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และ ต่อองคก์าร อยา่งมหาศาล ชดัเจน คุม้คา่ 
และน่าภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่  
 7. ตอ้งปลกูฝงัแนวคดิและการปฏบิตั ิ ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนืน้ี เขา้ไปในกระบวนการปฏบิตังิานของทุกๆหน่วยงาน จนเป็นกจิวตัรหรอืงานประจาํของ 
บุคลากรทุกคนขององคก์าร อยา่งกลมกลนื เหมาะสม และ ต่อเน่ือง จนกลายมาเป็น “วฒันธรรม
ขององคก์าร” (Organization Culture) ทีทุ่กๆคนขององคก์าร มคีวามภาคภมูใิจ  
 
 วิธีการ ในการของการทาํวิจยัเพื่อพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 

 ประกอบดว้ยกจิกรรมและขัน้ตอน ในการดาํเนินงานทีส่าํคญั 3 กลุ่ม คอื 
 

 1. ดาํเนินการตามวธิกีารของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการทัง้ 8 ประการ 
ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในหน้า 542 – 544 เป็นแนวทางและวธิกีารหลกัขององคก์าร 
 2. ในสว่นของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ ดาํเนินการ ดงัน้ี 
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  2.1 รว่มกนัจดัทาํ โครงการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนืขององคก์าร ใหล้ะเอยีดและชดัเจน ทัง้กจิกรรม ชว่งเวลา และระยะเวลา 
  2.2 สรา้งและพฒันาตวัแบบ (Role Model) ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร โดยดาํเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 
   2.2.1 จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการเขยีน
ผลงานวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร โดยคดัเลอืก “ทมีงาน” ของ
หน่วยงานทีม่ผีลงานในการพฒันางานของตนทีช่ดัเจนในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา และต่อเน่ืองมา
จนถงึปจัจุบนั จาํนวน 5 – 8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน ใชเ้วลาในการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร ไมเ่กนิ 5 วนัอบรม แต่ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานประมาณ 1 เดอืน ดงัน้ี 
   วนัอบรมที ่1 ชว่งเชา้ จดับรรยายแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ โดยเน้นสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วัของผูป้ฏบิตังิานพรอ้มยกตวัอยา่ง
ผลงานจรงิทีช่ดัเจนและดไูมยุ่ง่ยากในการดาํเนินงาน การบรรยายชว่งเชา้น้ี สามารถจดัเป็นการ
บรรยายใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทัว่ไป ทัง้ภายในองคก์ารและบุคคลภายนอกองคก์าร 
   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การเขยีนผลงานวจิยัเพือ่การลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ ประมาณ 5 - 8 หน้า จากผลงานของแต่ละทมีงานเอง แลว้ให ้ “การบา้น” ไป
ปรบัแต่งใหส้มบรูณ์ขึน้ 
   วนัอบรมที ่2 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ชว่งเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละ
ทมีงาน แลว้ชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของแต่ละทมีงาน เพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนั
และกนั 
   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการปรบัแต่งผลงานของแต่ละทมีงานให้
สมบรูณ์ขึน้ แลว้ใหก้ารบา้น” ไปจดัทาํใหส้มบรูณ์พรอ้มทีจ่ะลงตพีมิพ ์ และ การเตรยีมนําเสนอ
ผลงาน (Presentation) ในทีป่ระชุมใหญ่ขององคก์าร 
   วนัอบรมที ่3 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 2 ประมาณ 1 – 2 สปัดาห)์ ชว่งเชา้ 
นําเสนอผลงานวจิยัของแต่ละทมีงานในทีป่ระชุมใหญ่ขององคก์าร ทมีละประมาณ 15 – 20 นาท ี
แลว้ชว่ยกนั “ถอดบทเรยีน” ของแต่ละทมีงาน เพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั 
   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการขยายผลการเขยีนผลงานวจิยัเพือ่
การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ โดยทมีงานชว่ยกนัจดัทาํ “คาํแนะนํา” (Guide line) ทีเ่หมาะสม
กบัองคก์าร 
   แลว้ใหแ้ต่ละทมีงานไปหา “ทมีงานของหน่วยงานอื่น” ทีม่ผีลงานในการพฒันา
งานของตนทีช่ดัเจนในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา และต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั แลว้ไปชว่ยเป็นพีเ่ลีย้งใน
การชว่ยเขยีนผลงานวจิยัเพือ่การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ใหก้บัทมีงานนัน้ 
   วนัอบรมที ่4 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 3 ประมาณ 1 สปัดาห)์ ชว่งเชา้ 
นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้ชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของแต่ละทมีงาน เพือ่การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
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   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการปรบัแต่งผลงานการเขยีน
ผลงานวจิยัเพือ่การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ โดยทมีงานทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ภายใตค้าํแนะนํา คาํ
ชีแ้นะ และ การชว่ยเหลอื จากวทิยากรหลกั 
   แลว้ใหแ้ต่ละทมีงานทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ไปชว่ยปรบัแต่งผลงานการเขยีนผลงานวจิยั
เพือ่การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ใหก้บัทมีงานทีไ่ดช้ว่ยเหลอืไปแลว้ ใหส้มบรูณ์ขึน้ 
   วนัอบรมที ่5 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ชว่งเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละ
ทมีงาน แลว้ชว่ยกนัปรบัแต่งผลงานของแต่ละทมีงาน ใหส้มบูรณ์พรอ้มทีจ่ะลงตพีมิพ ์
ตลอดเวลาชว่งเชา้ทีเ่หลอื และ ตลอดช่วงบ่าย โดยมวีทิยากรหลกัเป็นทีป่รกึษา 
   ชว่งบ่าย ควรจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหก้บัผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงาน
ของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการขององคก์าร ในการจดัทาํและการบรหิาร
โครงการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ใหไ้ดแ้ผนปฏบิตักิาร (Operation Plan) 
และ วธิกีาร ทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ขององคก์าร แลว้ใหก้ารบา้น ในการไปสรรหา
และคดัเลอืก “ทมีงาน” ทีจ่ะมาทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในเรือ่งใหม ่
จาํนวน 5 – 8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน โดยจะใชเ้วลาในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ไม่
เกนิ 11 วนัอบรม แต่ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานประมาณ 8 - 10 เดอืน ซึง่จะกล่าวใน
รายละเอยีดต่อไปในขอ้ 2.2.2 
 

   2.2.2 จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Training) ในการทาํวจิยัเพือ่
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื “ในเรือ่งใหม”่ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
   วนัอบรมที ่1 ชว่งเชา้ จดับรรยายแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในทาํวจิยัเพือ่
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในเรือ่งใหม ่ โดยเน้นสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วัของผูป้ฏบิตังิานพรอ้ม
ยกตวัอยา่งผลงานจรงิทีช่ดัเจนและดไูมยุ่ง่ยากในการดาํเนินงาน การบรรยายชว่งเชา้น้ี สามารถ
จดัเป็นการบรรยายใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทัว่ไป ทัง้ภายในองคก์ารและบุคคลภายนอกองคก์าร ได้
เชน่เดยีวกบัการบรรยายแนวคดิ หลกัการ และ วธิกีาร ในการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการ ในวนัอบรมที ่1 ชว่งเชา้ 
   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหก้บัทมีงานของหน่วยงานทัง้หลาย ที่
ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น “ทมีงานตน้แบบ” ในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื
ขององคก์าร ดว้ยการจดัทาํโครงรา่งของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
(Research Proposal) ของแต่ละทมีงานตน้แบบ แลว้ใหแ้ต่ละทมีงานตน้แบบไปชว่ยกนั
ปรบัแต่งโครงรา่งการทาํวจิยัของตนใหส้มบรูณ์ เป็นการบา้น 
   วนัอบรมที ่2 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ชว่งเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละ
ทมีงาน แลว้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
   ชว่งเวลาต่อมาในชว่งเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการสรา้ง “รปูแบบการ
ดาํเนินงานใหม”่ (The New Working Model) ดว้ยการวเิคราะหร์ปูแบบการดาํเนินงานเดมิ แลว้
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 
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   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร(ต่อ) ในการปรบัแต่งผลงานของแต่
ละทมีงานใหส้มบรูณ์ขึน้ แลว้ใหก้ารบา้น ในการกาํหนดดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน ของงานที่
แต่ละทมีงาน จะจดัทาํใหเ้ป็น R&D for CSWI 
   วนัอบรมที ่3 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ชว่งเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละ
ทมีงาน แลว้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
   ชว่งเวลาต่อมาในชว่งเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการกาํหนด “ดชันีชี้
วดัผลการดาํเนินงาน” (Working Indicators) ของแต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการสรา้ง “เครือ่งมอื” ทีจ่ะใชใ้น
การวจิยั (Research Instruments) ของแต่ละทมีงานใหส้มบรูณ์ แลว้ใหก้ารบา้น ในการนํา
รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ ไปขอคาํแนะนําและขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรงุแกไ้ขจากผูเ้ชีย่วชาญ
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ผูป้ฏบิตังิาน” ซึง่นอกจากจะเป็นกลยทุธก์ารใหม้ามสีว่น
รว่มในการดาํเนินการเพือ่ลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลงแลว้ ยงัเป็นโอกาสในการชีแ้จงทาํ
ความเขา้ใจใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นกจิกรรมสาํคญักจิกรรมหน่ึงในกระบวนการเตรยีมการ
ก่อนเริม่ดาํเนินงานตามรปูแบบใหม ่ไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย 
   นอกจากน้ี แต่ละทมีงานยงัมกีารบา้นทีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึง คอื การขออนุมตัทิาํ
วจิยั ทัง้จากหน่วยงานทีจ่ะเขา้ทาํการวจิยั และ จากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมการวจิยั (Ethic 
Committee of Research) ของแต่ละสถาบนัทีเ่ป็นผูด้แูลและควบคุมการวจิยั ใหม้กีาร
ดาํเนินงาน ตามมาตรฐานของการมจีรยิธรรมการวจิยัทีด่ ี
   วนัอบรมที ่4 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่3 ประมาณ 1 เดอืน ซึง่ทุกๆทมี ตอ้งได ้
รบัการอนุมตัทิาํวจิยัทัง้จากหน่วยงานทีจ่ะเขา้ทาํการวจิยั และ จากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรม
การวจิยัแลว้) ในชว่งเชา้ ใหม้กีารนําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
   ชว่งเวลาต่อมาในช่วงเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการวดัผลการดาํเนิน 
งาน “ก่อนการทดลอง” (Pre-test) ของแต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ต่อจากชว่งเชา้ และ เพิม่เตมิอกี 3 
เรือ่ง คอื 
   1.) การนําผลทีไ่ดจ้ากการวดัผลการดาํเนินงานก่อนการทดลอง มาใชป้ระโยชน์
ในการปรบัปรุง “รปูแบบใหม”่ และ กระบวนการขัน้ตอนวธิกีารต่างๆทีจ่ะใชใ้นการวจิยั ใหด้แีละ
เหมาะสมยิง่ๆขึน้ 
   2.) การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร ในการดาํเนินงานในระยะการทดลองนํา “รปูแบบ
ใหม”่ มาใช ้ไปจนเสรจ็สิน้การวจิยั 
   3.) การบรรยายและอภปิรายเกีย่วกบั “ปญัหาอุปสรรค” ทีอ่าจเกดิขึน้ ในการ
ดาํเนินงานในระยะการทดลองนํา “รปูแบบใหม”่ มาใช ้ โดยมุง่เน้นการป้องกนัเป็นหลกั แต่ถา้
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เกดิขึน้ ใหใ้ชก้ลยทุธ ์ “การปรบัเปลีย่นปญัหาใหเ้ป็นโอกาส” (Change Problem into 
Opportunity) ในการพฒันา 
   วนัอบรมที ่5 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 4 ประมาณ 2 เดอืน ซึง่ทุกๆทมี ตอ้ง
ดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบใหมม่าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 เดอืนแลว้) ในชว่งเชา้ ใหม้กีาร
นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง 
   ชว่งเวลาต่อมาในชว่งเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคและวธิกีาร 
ในการตดิตามประเมนิผล การแกป้ญัหา การปรบัปรงุ และ การพฒันา การดาํเนินงานวจิยั ของ
แต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย จดับรรยายและอภปิรายเกีย่วกบัการวดัผลการดาํเนินงาน “หลงัการ
ทดลอง” (Post-test) รวมทัง้แนวทางและวธิกีาร ในการวเิคราะหผ์ลการวจิยัดว้ย ในการน้ี ควร
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งได ้“ตารางหุน่” (Dummy Tables) ของแต่ละทมีงานทีช่ดัเจนและครบถว้น 
   วนัอบรมที ่6 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่5 ประมาณ 2-3 เดอืน ซึง่ทุกๆทมี ตอ้ง
ทาํ Post-test แลว้) ในชว่งเชา้ ใหม้กีารนําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง เชน่เดยีวกบัชว่งก่อนๆ เพือ่การสรุป
ทบทวนและการเรยีนรูร้ว่มกนั 
   ชว่งเวลาต่อมาในชว่งเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูผลการวจิยั ของแต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารต่อจากชว่งเชา้จนไดผ้ลการ
วเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยัทีค่รบถว้นสมบรูณ์ แลว้สรปุผลทีไ่ดล้งใน “ตารางหุน่” (Dummy 
Tables) ของแต่ละทมีงานอยา่งครบถว้น 
   วนัอบรมที ่7 (อาจเป็นวนัรุง่ขึน้ ถา้ทุกทมีสามารถวเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยั
ของตนไดค้รบถว้นสมบรูณ์แลว้ แต่ถา้ยงัทาํไมเ่สรจ็ อาจจาํเป็นตอ้งเลื่อนเวลาออกไปประมาณ 
1 สปัดาห)์ ในชว่งเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละทมีงาน แลว้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่
กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 30 - 60 นาท ี
   ชว่งเวลาต่อมาในชว่งเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีน “ผลการวจิยั” 
(Research Results) ของแต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีน “อภปิรายผลการวจิยั” 
(Research Discussion) ของแต่ละทมีงาน แลว้ใหก้ารบา้น ในการไปศกึษาคน้ควา้เอกสาร
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง (Review Literatures) เพิม่เตมิ ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของทุกๆทมีงาน 
   วนัอบรมที ่8 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 7 ประมาณ 1-2 สปัดาห)์ ในชว่งเชา้ 
นําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้เอกสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละทมีงาน แลว้อภปิราย
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง กจิกรรมน้ีจะชว่ยใหแ้ต่ละ
ทมีงาน ม ี Literatures ทีส่ามารถนํามาใชอ้า้งองิไดม้ากขึน้ หลากหลายขึน้ และ เหมาะสมมาก
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ขึน้ รวมทัง้ไดแ้นวคดิและวธิกีารทีจ่ะนําไปใชใ้นการไปศกึษาคน้ควา้เอกสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Review Literatures) เพิม่เตมิไดช้ดัเจนและสะดวกขึน้ 
   ชว่งเวลาต่อมาในช่วงเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีน “อภปิราย
ผลการวจิยั” (Research Results) ของแต่ละทมีงาน ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีน “ขอ้เสนอแนะจากการ
วจิยั” (Research Recommendation) ของแต่ละทมีงาน และ การเขยีน “บทคดัยอ่ของการวจิยั” 
(Abstract) แลว้ใหก้ารบา้น ในการไปปรบัปรงุ “รายงานผลการวจิยัทัง้ฉบบั” (Final Report of 
Research)ใหด้ ีเหมาะสม และ สมบรูณ์ยิง่ๆขึน้ 
   วนัอบรมที ่9 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ในช่วงเชา้ นําเสนอความกา้วหน้าของแต่ละ
ทมีงาน แลว้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 30 - 60 นาท ี
   ชว่งเวลาต่อมาในช่วงเชา้ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการเขยีน “รายงานการ
วจิยัเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ” (Academic Paper of Research) ของแต่ละทมีงาน 
   ชว่งบ่าย ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารต่อจากชว่งเชา้ และ เพิม่เตมิในการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการนําเสนอผลงานวจิยั (Presentation Techniques) ที่
ชดัเจน เรา้ใจ กะทดัรดั และ เป็นทีป่ระทบัใจ 
   การบา้น คอื ใหแ้ต่ละทมีงาน ไปจดัทาํรายงานผลการวจิยัทัง้ฉบบั รายงานการ
วจิยัเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ และ ชุดการนําเสนอผลงานทางวชิาการ ใหส้มบรูณ์
พรอ้มทีจ่ะลงตพีมิพ ์และ พรอ้มทีจ่ะนําเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ขององคก์าร  
   วนัอบรมที ่10 (ควรหา่งจากวนัอบรมที ่ 9 ประมาณ 2 – 6 สปัดาห)์ ในชว่งเชา้ 
เป็นการนําเสนอผลงานวจิยัของแต่ละทมีงานในทีป่ระชุมใหญ่ขององคก์าร ทมีละประมาณ 15 – 
20 นาท ี 
   ชว่งบ่าย จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในการชว่ยกนั “ถอดบทเรยีน” ของแต่ละ
ทมีงาน เพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั และนําไปสูก่ารขยายผลในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร โดยทมีงานทัง้หลายชว่ยกนัจดัทาํ “คาํแนะนํา” (Guide line) ที่
เหมาะสมกบัองคก์าร และ เป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
   วนัอบรมที ่11 (ควรเป็นวนัรุง่ขึน้) ในชว่งเชา้ เป็นการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ใน
การสรปุผลการดาํเนินงาน “โครงการพฒันาการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื” 
ขององคก์าร ในชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมา เพือ่เตรยีมนําเสนอต่อผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์าร โดย
ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงานของการทาํงานประจาํใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการขององคก์าร เป็น
ผูป้ระสานงานหลกั 
   ชว่งบ่าย จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ในการชว่ยกนัจดัทาํ “ระบบงาน” การทาํวจิยั
เพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร และชว่ยกนัทบทวน “แผนปฏบิตักิาร” ทีไ่ด้
วางไวว้า่จะตอ้งปรบัปรงุและพฒันาอะไรและอยา่งไรในชว่งเวลาต่อไป เพือ่ใหม้คีุณภาพและประ 
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สทิธภิาพสงูขึน้ แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุและพฒันา รวมทัง้แนวทางและวธิกีาร ในการขยายผล
การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์ารของพวกเราใหด้ยีิง่ๆขึน้ ตลอดไป 
 

  เมือ่ถงึตอนน้ี เรากจ็ะได ้ “ตวัแบบ” ของทมีงานในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร เราไมไ่ดค้าดหวงัวา่ “ทุกทมี” จะสามารถเป็นตวัแบบไดท้ัง้หมด 
แต่ถา้ไดถ้งึครึง่หน่ึงของจาํนวนทมีงานทีเ่ขา้ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารฯในครัง้น้ี สามารถเป็นตวั
แบบได ้ กถ็อืวา่เป็นความสาํเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจอยา่งยิง่แลว้ ตวัแบบเหล่าน้ีกจ็ะทาํหน้าทีใ่นการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ และชว่ยสรา้ง “ตวัแบบใหม่ๆ ” ใหม้มีากขึน้เรือ่ยๆ  
 

  2.3 ขยายผลการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ขององคก์ารของ
พวกเรา ใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานหลกัขององคก์าร 
 

  2.4 สรา้งตวัแบบของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์าร 
ใหม้ใีนทุกๆหน่วยงานหลกัขององคก์าร 
 

  2.5 ขยายผล การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์ารของ
พวกเรา ใหค้รอบคลุมทุกๆหน่วยงานยอ่ยขององคก์าร 
 

  2.6 ขยายผล การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืขององคก์ารของ
พวกเรา ใหค้รอบคลุมทุกๆคนขององคก์าร เป็นรายบุคคล โดยมุง่หวงัใหบุ้คลากรแต่ละคน มี
ผลงานวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื อยา่งน้อย “ปีละ 1 เรือ่ง” ในชว่งเวลาไมเ่กนิ 
5 ปี นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินงานโครงการนี้ 
 

 3. พฒันาระบบและวธิกีาร ในการทาํใหก้ารทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนืขององคก์ารน้ี เกดิการพฒันาต่อๆไป โดยตวัผูป้ฏบิตังิานแต่ละบุคคล ดว้ยกระบวนการ
ทาํงานเป็นทมี ทีม่ ี Self Assessment & Self Improvement อยูใ่นจติวญิญาณของทุกๆคนใน
องคก์าร ตลอดเวลา และ มมีากยิง่ๆขึน้ ตลอดไป 
 

 การดาํเนินงานเพื่อพฒันางานนัน้ เป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานที ่ Active กระทาํอยูแ่ลว้เป็น
ประจาํ เชน่ การวเิคราะหป์ญัหาของการทาํงาน แลว้นําไปสูก่ารหาวธิกีารแกป้ญัหา แลว้
ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามแนวคดินัน้ๆ จนประสบความสาํเรจ็ ฯลฯ เป็นตน้ กจิกรรมทีรู่จ้กั
กนัอยา่งแพรห่ลาย คอื QC (Quality  Control) ซึง่เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการดาํเนินงานในลกัษณะ
น้ี ดงันัน้ เมือ่เราเอากระบวนการวจิยั ซึง่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในการหา Fact คอื 
ความจรงิ เขา้มาเป็นกระบวนการหลกัในการผสมผสานกระบวนการพฒันาใหเ้ขา้กบักระบวน 
การทาํงานทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานของ “งาน” ต่างๆเหล่านัน้  สามารถ
พฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ ราบรืน่ และ มัน่คง ยิง่ๆ ขึน้ มุง่สูก่ารเป็นหน่วยงานและองคก์าร
คุณภาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงู มัน่คง และยัง่ยนื 
 

 การเขียนโครงรา่งการวิจยัของ R&D for CSWI 
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 (Research Proposal) 
 

 โครงรา่งการวจิยั คอื แผนการทาํวจิยั (Research Plan) ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั 4 
บท ดงัน้ี 
 

 1. บทนํา (Introduction) เป็นบททีก่ล่าวถงึหลกัการ แนวคดิ และ แนวทางหลกัของการ
ทาํวจิยัเรือ่งน้ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
  1.1 ชื่องานวจิยั (Research Topic) 
  1.2 ความเป็นมาและความสาํคญัของเรือ่งทีว่จิยั (Rationale) 
  1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั (Objective) 
  1.4 สมมตุฐิานของการวจิยั (Hypothesis) 
  1.5 ตวัแปรของการวจิยั (Variable) 
  1.6 นิยามศพัท ์(Definition of Term) และ นิยามตวัแปร (Definition of Variable) 
  1.7 ขอบเขตของการวจิยั (Scope) 
  1.8 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวจิยั (Assumption) 
  1.9 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั (Expected Outcome) 
  1.10 กรอบแนวคดิของการวจิยั (Conceptual Framework) 
 2. การทบทวนวรรณกรรม (Literatures Review) เป็นบททีก่ล่าวถงึผลสรปุของ
การศกึษาคน้ควา้ “เอกสาร” (Literatures or Documents) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัเรือ่งน้ี 
ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
  2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ปญัหา” ของเรือ่งทีว่จิยั 
  2.2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ตวัแปร” ทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  2.3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ระเบยีบวธิวีจิยั” ทีใ่ชใ้นการวจิยัเรือ่งน้ี 
 3. ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) เป็นบททีก่ล่าวถงึวธิกีารหลกั ในการทาํ
วจิยัเรือ่งน้ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
  3.1 แบบของการวจิยั (Research Design) 
  3.2 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง (Population and Sample) 
  3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั (Instruments of Research) 
  3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection) 
  3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) 
  3.6 ระยะเวลาในการวจิยั (Duration of Research) และ ผงัควบคุมกาํกบัการวจิยั 
(Research Operation Plan) 
  3.7 งบประมาณทีใ่ชใ้นการวจิยั (Research Budget) 
 4. ภาคผนวก (Appendix) เป็นสว่นทีก่ล่าวถงึรายละเอยีดของสิง่สาํคญั ในการทาํวจิยั
เรือ่งน้ี ในการวจิยั R&D for CSWI จะประกอบดว้ยเน้ือหา 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
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  4.1 ขอ้มลูของพืน้ทีว่จิยั (Research Site) 
  4.2 รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่(The New Working Model) 
  4.3 รายละเอยีดของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั (Instruments of Research) 
 

 จะอธิบายประเดน็สาํคญัของแต่ละหวัขอ้ อยา่งยอ่ๆ พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่ง ใหเ้หน็ชดัเจน
ขึน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
 การเขียนช่ืองานวิจยั R&D for CSWI 
 (Research Topic) 
 

 เขยีนใหส้ัน้ แต่ชดัเจน วา่ What Who Where and When เชน่ “การพฒันางานการ
พยาบาลผูป้ว่ยหนกั ร.พ. สาธารณสขุ จ.กาญจนบุร ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (A Development 
of Nursing Care Services in Intensive Care Unit, Satharanasuk Hospital, Kanchanaburi 
Province, Thailand, Fiscal year 2006. 
 
 การเขียนความเป็นมาและความสาํคญัของเรื่องท่ีวิจยั 
 (Rationale) 
 

 ประกอบดว้ยเน้ือหาทีส่าํคญั 7 ประการ คอื 
 

 1. ใหร้ะบุเรือ่งทีท่าํวจิยั โดยใช ้“งาน” ทีม่ผีลต่อผูม้ารบับรกิาร เป็นหลกัในการพจิารณา
กาํหนดเรื่อง เชน่ งานรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย งานบรหิารบุคคล งานสารบรรณ งานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค งานวจิยั งานการศกึษา งานปราบปรามผูก้ระทาํผดิ งานปกครองสว่นทอ้งถิน่ งาน
ป้องกนัประเทศ ฯลฯ เป็นตน้ โดยใหค้วามหมายทีเ่ป็นทางการของเรือ่งนัน้ ใหช้ดัเจน 
 2. ใหร้ะบุความสาํคญัของเรือ่งทีท่าํวจิยั โดยพจิารณาจากนโยบายของหน่วยงาน สว่น
ราชการหรอืของประเทศ เชน่ นโยบายในแผนพฒันาสาธารณสขุแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. ใหร้ะบุ “ลกัษณะของปญัหา” ทีเ่กดิขึน้ ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั และ แนวโน้มใน
อนาคต โดยระบุในระดบัทีใ่หญ่ทีส่ดุ เชน่ ระดบัโลก ระดบัภมูภิาคของโลก หรอื ระดบัประเทศ 
พรอ้มทัง้อธบิายรายละเอยีดของปญัหานัน้ โดยใช ้5W, 1H (What, When, Where, Who, Why 
และ How) ใหช้ดัเจนและกะทดัรดัทีส่ดุ 
 4. ใหร้ะบุ “ผลเสยี” ของปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ต่อผูร้บับรกิาร 
(ประชาชน) ต่อผูป้ฏบิตังิาน ต่อผูบ้รหิาร ต่อองคก์ารคอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและดาํเนินการ 
ต่อชุมชนและสงัคม และ ต่อประเทศชาต ิ 
 5. ใหร้ะบุ “แนวทางและวธิกีารในการแกไ้ขปญัหาทีไ่ดท้าํมาแลว้” ตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปจัจุบนั พรอ้มทัง้ผลการแกป้ญัหาเหล่านัน้ ทัง้ผลดแีละผลทีไ่มด่ ี รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินงานเพือ่การแกป้ญัหาเหล่านัน้ในอนาคตใหด้กีวา่เดมิ 
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 6. ใหร้ะบุลกัษณะของปญัหาตามขอ้ 3, 4, 5 ในระดบัทีเ่ลก็ลงมา จนถงึพืน้ทีว่จิยั เชน่ 
จากระดบัทัว่โลกมาเป็นระดบัภมูภิาค แลว้มาระดบัประเทศ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ระดบั
อาํเภอ และ ระดบัหน่วยงาน ฯลฯ ตามลาํดบั 
 7. สรปุใจความทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ งานวจิยัทีผู่ว้จิยัจะดาํเนินงานในครัง้น้ีเป็นงานทีม่ี
ความสาํคญัอยา่งไร การวจิยัดว้ยวธิ ีR&D FOR CSWI น้ี ในพืน้ทีน้ี่ จะไดร้บัสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
อะไร ซึง่จะนําสิง่ทีไ่ดน้ัน้มาใชช้ว่ยใหป้ญัหาต่างๆ ทีก่ล่าวมา ใหค้ลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้อยา่ง
คุม้คา่ ไดอ้ยา่งไร 

ตวัอย่าง 
 การใหบ้รกิารผูป้ว่ยหนกั เป็นงานทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็น
ตวัชีว้ดัคุณภาพการบรกิารผูป้ว่ยใน (Inpatient Services) ของโรงพยาบาล และ เป็นงานที่
กระทรวงสาธารณสขุใหค้วามสาํคญัอยูใ่นอนัดบัสงู ในการปรบัปรงุและพฒันา (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2545: 20-22) 
 ปญัหาของงานบรกิารผูป้ว่ยหนกัทีพ่บโดยทัว่ไป คอื การทีผ่ลการรกัษาผูป้ว่ยหนกัของ
โรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงพยาบาลในต่างจงัหวดัของประเทศกาํลงัพฒันาและ
หรอืประเทศดอ้ยพฒันา ยงัไม่ดี คอื ยงัมอีตัราตายสงู มภีาวะแทรกซอ้นมาก (สมชาต ิโตรกัษา, 
2544: 14) จากการสาํรวจความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ ผูป้ว่ยและญาตริอ้ยละ 22 ไมพ่งึ
พอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บั และผูบ้รหิารรอ้ยละ 52 ระบุวา่ ตอ้งมกีารปรบัปรงุอยา่งเรง่ดว่น (สมชาต ิ
โตรกัษา, 2544: 25-28) และ พบว่า การใชท้รพัยากรทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งคุม้คา่นัน้ มเีพยีงรอ้ยละ 43 
เทา่นัน้ (วศิษิฏ ์พชิยัสนิธ, 2545: 12) 
 ปญัหาน้ีในประเทศไทย สว่นใหญ่เกดิขึน้ในโรงพยาบาลต่างจงัหวดัทีไ่มใ่ชโ่รงพยาบาล
ศนูย ์ มกัจะเกดิขึน้นอกเวลาราชการ ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ของชาต ิ คอื 
ทรพัยากรมนุษย ์ทาํใหป้ระชาชนไมเ่ชื่อมัน่ในโรงพยาบาลใกลบ้า้น จงึตอ้งดิน้รนไปใชบ้รกิารจาก
โรงพยาบาลใหญ่ๆในกรงุเทพมหานคร ก่อใหเ้กดิความแออดัในการใหบ้รกิาร ความสิน้เปลอืง
ของครอบครวั และ สง่ผลเสยีดา้นเศรษฐกจิของประเทศอยา่งมากมายมหาศาล (วโิรจน์ ตัง้เจรญิ
เสถยีร, 2538:  50-52) 
 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่่าจะเป็นผูบ้รหิารของกระทรวงสาธารณสขุ หรอื ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลทัง้หลาย ต่างกต็ระหนกัถงึความสาํคญัของปญัหาน้ี และ ไดพ้ยายามหาทางแกไ้ข
เรือ่ยมา กองการพยาบาล  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไดจ้ดัโครงการพฒันางาน
ผูป้ว่ยหนกัขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2528 ซึง่สามารถชว่ยแกป้ญัหาไดบ้า้ง แต่กย็งัล่าชา้และดอ้ย
ประสทิธภิาพ เมือ่วเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งละเอยีด พบวา่ สาเหตุทีส่าํคญัอยูท่ี ่ “การ
บรหิารจดัการของโรงพยาบาลและของหน่วยบรกิารผูป้ว่ยหนกัยงัไมด่”ี ซึง่มสีาเหตุมาจากพฤต ิ
กรรมการปฏบิตัทิีไ่มเ่อือ้อาํนวยของคณะผูบ้รหิารของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวั
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล (สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2542: 45-48) 



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 558 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 

 แนวทางการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม คอื การเพิม่ความสามารถดา้นการบรหิารจดัการ 
ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบัในโรงพยาบาล วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูและสามารถทาํไดใ้นทนัท ี คอื 
การทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (Research and Development (R&D) for 
CSWI) (สมชาต ิโตรกัษา, 2544: 214-230) 
 

 ผูว้จิยั ไดป้ฏบิตังิานอยูใ่นหอผูป้ว่ยหนกัของโรงพยาบาลสาธารณสขุมานานถงึ 15 ปี 
ปจัจุบนัเป็นหวัหน้าหน่วยบรกิารผูป้ว่ยหนกัอายรุกรรม ตระหนกัถงึความสาํคญัของปญัหาน้ี ได้
พยายามแกป้ญัหามาโดยตลอด ซึง่ไดผ้ลบา้งแต่ยงัไมด่เีทา่ทีค่วร ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าเสยีเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้ใจจะทาํวจิยัแบบ R&D for CSWI เรือ่ง 
การพฒันางานการพยาบาลผูป้ว่ยหนกัของโรงพยาบาลสาธารณสขุขึน้ เพือ่จะไดร้ปูแบบการ
ดาํเนินงานการพยาบาลผูป้ว่ยหนกัของโรงพยาบาลทีเ่ป็นมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพสงู สามารถ
นําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยหนกั “ทีเ่ป็นระบบ”
อยา่งต่อเน่ือง และ ก่อใหเ้กดิการพฒันางานการพยาบาลผูป้ว่ยหนกัอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 
 การเขียนวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 (Research Objective) 
 

 ประกอบดว้ยเน้ือหาทีส่าํคญั 2 ประการ คอื 
 

 1. วตัถุประสงคท์ัว่ไป ใหร้ะบุสิง่ทีต่อ้งการทาํในภาพรวมๆ เชน่ เพือ่พฒันางานรกัษา 
พยาบาลผูป้ว่ยหนกั ของ ร.พ. สาธารณสขุ จ.กาญจนบุร ีกระทรวงสาธารณสขุ โดยใชท้รพัยากร
เทา่ทีม่อียู ่ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นการขยายความของวตัถุประสงคท์ัว่ไป ใหช้ดัเจนขึน้ และ 
สามารถวดัได ้โดยระบุกจิกรรม จาํนวน และ ระยะเวลา ทีช่ดัเจน เชน่ :- 
  2.1 เพือ่พฒันารปูแบบการดาํเนินงานรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยหนกัของร.พ.สาธารณสขุ 
จ.กาญจนบุร ีกระทรวงสาธารณสขุ ในปีงบประมาณ 2549 โดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
  2.2 เพือ่เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยหนกั ของ ร.พ.สาธารณสขุ   
จ.กาญจนบุร ีกระทรวงสาธารณสขุ ในปีงบประมาณ 2549 ระหวา่ง รปูแบบเดมิ กบั รปูแบบใหม ่
ในดา้น:- 
   2.2.1 ปรมิาณงาน 
   2.2.2 คุณภาพงาน 
   2.2.3 ระยะเวลาในการใหบ้รกิาร 
   2.2.4 แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
   2.2.5 ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   
   2.2.6 ตน้ทุน 
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   2.2.7 ตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร 
   2.2.8 การใชท้รพัยากรทีม่อียู ่
   2.2.9 ผลกาํไร 
  2.3 เพือ่ศกึษาปญัหาอุปสรรค เทคนิค และ วธิกีาร ในการสรา้งและพฒันารปูแบบ
ใหมข่องการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยหนกั และ การนํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการใน
สถานการณ์จรงิ ใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ รวมทัง้แนวทางการพฒันารปูแบบ
ใหมน้ี่ต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในอนาคต  

ฯลฯ  เป็นตน้ 
 
 

 การเขียนสมมติฐานของงานวิจยั 
  (Research Hypothesis) 
 

 สมมตฐิาน เป็น “ขอ้ความทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรของการวจิยั” ทีผู่ว้จิยัคาด
หรอืเดาไว ้ก่อนการวจิยั โดยทัว่ไปจะเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ กบั ตวัแปรตาม ของ
การวจิยั ในการวจิยัแบบ R&D for CSWI นัน้ มสีมมตฐิานหลกัเพยีงสมมตฐิานเดยีววา่ “ผลการ
ดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยหนกัของโรงพยาบาลสาธารณสขุ ตามรปูแบบใหม ่ ดีกว่า รปูแบบเดมิ” 
ซึง่เป็นสมมตฐิานทีด่ ี เพราะบอก “ทิศทาง” ของความสมัพนัธด์ว้ย และ มสีมมตฐิานยอ่ย ตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัและตามตวัแปรตามแต่ละตวั เชน่:- 
 

 1. ปรมิาณงาน มากขึน้ หรอื ไมน้่อยลง 
 2. คุณภาพงาน สงูขึน้ หรอื ไมน้่อยลง 
 3. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร น้อยลง หรอื ไมเ่พิม่ขึน้ 
 4. แรงงานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร น้อยลง หรอื ไมเ่พิม่ขึน้ 
 5. ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มากขึน้ หรอื ไมน้่อยลง 
 6. ตน้ทุน ลดลง หรอื ไมเ่พิม่ขึน้ 
 7. ตน้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิาร ลดลง หรอื ไมเ่พิม่ขึน้ 
 8. อตัราการใชท้รพัยากรทีม่อียู ่มากขึน้ หรอื ไมน้่อยลง 
 9. ผลกาํไร มากขึน้ หรอื ไมน้่อยลง          

ฯลฯ  เป็นตน้ 
 

 การเขียนตวัแปรของการวิจยั 
  (Research Variables) 
 

 ตวัแปร คอื สิง่หรอืคุณสมบตัเิฉพาะของสิง่ทีต่อ้งการศกึษา ทีม่คีา่เปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้
ถา้สิง่หน่ึงสิง่ใด มคีา่เพยีงคา่เดยีว สิง่นัน้ “ไมใ่ชต่วัแปร” โดยทัว่ไป ตวัแปรม ี2 กลุ่ม คอื 
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 1. ตวัแปรตาม คอื สิง่ทีเ่ป็น “ผล” ของเรือ่งทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา เชน่ ผลการ
ดาํเนินงานรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยหนกั คุณภาพงาน ความพงึพอใจของประชาชน เวลาในการใช้
บรกิาร ตน้ทุน กาํไร ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 2. ตวัแปรตน้ คอื สิง่ทีเ่ป็น “สาเหตุ” ทีท่าํใหต้วัแปรตามมกีารเปลีย่นแปลงไป โดย
อาจจะทาํใหม้ากขึน้ หรอืลดลงกไ็ด ้ เชน่ บุคคล ทรพัยากร เวลา สถานที ่ฯลฯ ตวัอยา่งเชน่ ผล
การดาํเนินงานรกัษาพยาบาลหนกั จะดเีพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัสิง่ต่อไปน้ี 
  2.1 ลกัษณะของผูป้ว่ย คอื 
   2.1.1 เพศ 
   2.1.2 อาย ุ
   2.1.3 อาชพี 
   2.1.4 การศกึษา 
   2.1.5 สขุภาพ (ความแขง็แรง โรคประจาํตวั ฯลฯ) ทัง้ทางกายและทางจติ 
  2.2 ลกัษณะของโรค หรอื การเจบ็ปว่ย ของผูป้ว่ย คอื 
   2.2.1 ชนิดของโรค 
   2.2.2 ความรุนแรง 
   2.2.3 ระยะของโรค 
   2.2.4 ระยะเวลาทีเ่ป็นโรคเมือ่เริม่ไดร้บัการรกัษา 
   2.2.5 ภาวะแทรกซอ้น 
   2.2.6 อวยัวะทีเ่ป็นโรค หรอื เจบ็ปว่ย 
  2.3 วธิกีารรกัษา 
   2.3.1 แนวทาง และ วธิกีาร ในการรกัษาตัง้แต่เริม่แรก 
   2.3.2 ยาทีใ่ชใ้นการรกัษา 
   2.3.3 เครือ่งมอื อุปกรณ์ และ เทคโนโลย ีทีใ่ชใ้นการรกัษา ต่างๆ 
   2.3.4 เทคนิคและวธิกีาร ในการรกัษาเฉพาะโรค หรอื การเจบ็ปว่ย 
   2.3.5 เทคนิคและวธิกีารในการใหก้ารพยาบาล 
   2.3.6 การใหก้ารดแูลดา้นอื่นๆ ทีส่นบัสนุนการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย 
  2.4 ช่วงเวลาทีร่กัษา 
   2.4.1 เวลา (6.00 น.   18.00 น.  24.00 น.  6.00 น. ของวนัรุง่ขึน้) 
   2.4.2 เวร (เชา้ บ่าย ดกึ จาํแนกเป็น ในและนอกเวลาราชการ) 
   2.4.3 วนัในสปัดาห ์(จนัทร ์ อาทติย)์ 
   2.4.4 เดอืน (มกราคม  ธนัวาคม) 
  2.5 ผูใ้หก้ารรกัษา 
   2.5.1 แพทยป์ระจาํหน่วยทีด่แูลผูป้ว่ย 
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   2.5.2 แพทยเ์จา้ของไข ้คอื แพทยท์ีเ่ป็นผูด้แูลเฉพาะของผูป้ว่ย 
   2.5.3 แพทยท์ีป่รกึษา 
   2.5.4 พยาบาล 
   2.5.5 ทมีงานผูใ้หก้ารดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย ในชว่งเวลาต่างๆ 
  2.6 สถานทีร่กัษา 
   2.6.1 ในตอนแรกเริม่ 
   2.6.2 ในชว่งต่อๆมา 
  2.7 ปจัจยัอื่นๆ 

ฯลฯ 
 
 

 การเขียนนิยามท่ีใช้ในการวิจยั 
 (Definition) 
 

 นิยาม (Definition) ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ขอ้ความทีแ่สดงความหมายของ คาํศพัท ์(Term) 
และ ตวัแปร (Variable) ทีใ่ชใ้นการวจิยั เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิความเขา้ใจเกีย่วกบัคาํศพัท ์ และ ตวั
แปรเหล่าน้ี เช่นเดยีวกบัผูว้จิยั 
 

 1.  การเขยีนนิยามของคาํศพัท ์(Definition of Term) 
  ใหร้ะบุความหมายของคาํศพัทน์ัน้ ดว้ยภาษางา่ย ๆ ทีบุ่คคลทัว่ไปอา่นแลว้เขา้ใจ 
เชน่ โรงพยาบาลชุมชน หมายถงึ โรงพยาบาลในสงักดัของกระทรวงสาธารณสขุ ทีต่ัง้อยู ่ ณ 
อาํเภอต่างๆ และมจีาํนวนเตยีงสาํหรบัรบัผูป้ว่ยไวร้กัษา ไมเ่กนิ 120 เตยีง เป็นตน้ 
 

 2.  การเขยีนนิยามของตวัแปร (Definition of Variable)  
  ใหร้ะบุความหมายของตวัแปรนัน้ เชน่เดยีวกนักบันิยามของคาํศพัทท์ีก่ล่าวมาแลว้ 
พรอ้มทัง้ระบุ หน่วยวดั เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั ผูว้ดั ชว่งเวลาทีว่ดั ใหช้ดัเจน เชน่ ความพงึพอใจของ
ประชาชน หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ในทางบวกของประชาชน ต่อการใหบ้รกิารผูป้ว่ยของ
โรงพยาบาล วดัเป็นขอ้มลูระดบัชว่ง (Interval scale) ดว้ย “คะแนนความพงึพอใจ” มหีน่วยนบั
จาก 0 ถงึ 10 คะแนน วดัโดยใชแ้บบสอบถามชุดที ่1, 2, 3 ตอนที ่2 ทีส่ง่พนกังานสมัภาษณ์ ไป
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ในระหวา่งวนัที ่5-15 มกราคม 2549 เป็นตน้ 
 
 การเขียนขอบเขตของการวิจยั 
 (Scope) 
 

 ขอบเขตของการวจิยั คอื ขอ้ความทีร่ะบุวา่ การวจิยัครัง้น้ี มขีอบเขตแคไ่หน อาจเป็น
ขอบเขตดา้นบุคคล ดา้นสถานที ่ ดา้นเวลา หรอืดา้นขอ้มลูขา่วสาร เชน่ การพฒันางานการ
พยาบาลผูป้ว่ยหนกั โรงพยาบาลสาธารณสขุ จงัหวดักาญจนบุร ี ครัง้น้ี จะดาํเนินการภายใต้
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ทรพัยากรเทา่ทีม่อียูข่องหอผูป้ว่ยหนกัอายรุกรรม ในระหวา่งวนัที ่ 1 มนีาคม 2549 ถงึ 31 
กรกฎาคม 2549 เทา่นัน้ ฯลฯ เป็นตน้ 
 
 การเขียนข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจยั 
 (Assumption) 
 

 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวจิยั คอื ขอ้ความทีร่ะบุวา่ การวจิยัครัง้น้ี มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
เพือ่การกาํหนดบรรทดัฐานไวอ้ยา่งไร เชน่ ขอ้มลูจากทะเบยีนรายงานของหอผูป้ว่ยหนกั และ 
ของโรงพยาบาลสาธารณสขุ จงัหวดักาญจนบุร ี ในระหวา่งวนัที ่ 1 มกราคม 2548 ถงึ 31
ธนัวาคม 2548 นัน้ เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ เป็นตน้ 
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การเขียนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  (Expected Outcome) 
 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการวจิยั คอื สิง่ทีผู่ว้จิยัคาดหวงัไวว้า่  การวจิยัครัง้น้ีจะได้
อะไร และสิง่นัน้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์หรอืถูกนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งไร ในดา้นต่อไปน้ี  
 

 1.  ดา้นพืน้ทีว่จิยั 
 2.  ดา้นหน่วยงาน หรอืสว่นราชการตน้สงักดั ของพืน้ทีว่จิยั 
 3.  ดา้นหน่วยงานอื่น ๆ 
 4.  ดา้นสงัคม และ ประเทศชาต ิ  
 เชน่  การวจิยัครัง้น้ี จะไดข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย 
หนกั ของโรงพยาบาลสาธารณสขุ จงัหวดักาญจนบุร ีทัง้หลกัการ โครงสรา้ง ระบบงาน และ การ
นํารปูแบบไปดาํเนินการในสภาพทีเ่ป็นจรงิ ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ การแกไ้ข และ ผลการแกไ้ข 
ซึง่จะชว่ยใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงพยาบาลสาธารณสขุ และ ผูส้นใจทัง้หลาย สามารถนําไปใชใ้น
การพฒันา ปรบัปรงุ และเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของงานบรกิารผูป้ว่ยหนกั และ งาน
อื่นๆของโรงพยาบาลได ้ รวมทัง้สามารถนําไปประยกุตแ์ละขยายผลไปยงังานต่างๆของทุกๆ
องคก์าร ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ในโอกาสต่อๆไป 
 
 การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 (Conceptual Framework of Research) 
 

 กรอบแนวคดิในการวจิยั คอื “แผนภมู”ิ ทีแ่สดงความสมัพนัธ ์ระหวา่งตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวจิยั 
 

 กรอบแนวคดิในการวจิยัน้ี เป็นหวัใจสาํคญั ของการวจิยัแต่ละเรือ่ง ถา้สามารถเขยีนได้
ถูกตอ้ง การวจิยัเรือ่งน้ี “สาํเรจ็ไปแลว้ 25 %” ดว้ยกรอบแนวคดิในการวจิยั เพยีงหน้าเดยีว 
 

 1. ประโยชน์ของกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

  ชว่ยในการเขยีนสิง่ต่อไปน้ี 
 

   1.1 ชื่อเรือ่ง 
   1.2 วตัถุประสงค ์
   1.3 ตวัแปร 
   1.4 สมมตุฐิาน 
   1.5 ขอบเขต 
   1.6 การออกแบบการวจิยั 
   1.7 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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   1.8 การวเิคราะหข์อ้มลู 
   1.9 ผลการวจิยั 
   1.10 การอภปิรายผลการวจิยั 
 
 2. วธิกีาร ในการเขยีนกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
   2.1 ระบุสิง่ทีต่อ้งการศกึษา เชน่ ผลการดาํเนินงาน ความคดิเหน็ ความพงึพอใจ 
KAP ระยะเวลาในการรอคอย ตน้ทุน ฯลฯ ซึง่ไดแ้ก่ “ตวัแปรตาม” นัน่เอง 
   เขยีนสิง่น้ีไวท้าง “ดา้นขวามอื” ของกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   2.2 จาํแนกตวัแปรตามออกเป็นตวัแปรยอ่ย ๆ เชน่  
    2.2.1 ถา้ตวัแปรตามเป็น KAP กจ็าํแนกเป็น K, A และ P และแต่ละอยา่งก็
แยกเป็นดา้นต่างๆ ตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการทราบ 
    2.2.2 ถา้ตวัแปรตามเป็นผลการดาํเนินงาน กจ็าํแนกเป็นดา้นปรมิาณงาน 
ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตั ิ และผูร้บับรกิาร 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย และ ดา้นผลกาํไร ในการดาํเนินงาน ฯลฯ 
   เขยีนตวัแปรยอ่ยของตวัแปรตามน้ี ไวท้างดา้นล่างของตวัแปรตาม 
 

   2.3 เขยีนสิง่ทีเ่ป็นสาเหตุทีท่าํใหต้วัแปรตาม มคีา่เปลีย่นแปลงไป สิง่น้ีไดแ้ก่ “ตวั
แปรตน้” นัน่เอง ตวัแปรตน้ของผลการดาํเนินงานน้ี อาจจาํแนกเป็น 4 ดา้นใหญ่ๆ คอื 
    2.3.1 ดา้นธรรมชาตขิองงานนัน้ 
    2.3.2 ดา้นทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 
     1.) คน จาํแนกเป็น ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร และ ผูบ้รหิาร ในแต่ละ
กลุ่มหรอืแต่ละบุคคล ยงัจาํแนกออกตาม จาํนวน เพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ ตําแหน่ง 
สถานภาพสมรส ฯลฯ 
     2.) เงนิ จาํแนกเป็น จาํนวนเงนิ แหล่งเงนิ เงือ่นไขในการใชเ้งนิ ฯลฯ 
     3.) ของ จาํแนกเป็น จาํนวน ชนิด ลกัษณะ ฯลฯ 
    2.3.3 ดา้นระบบงานทีป่ฏบิตั ิจาํแนกเป็น 
     1.) ระบบงานบรกิาร 
     2.) ระบบสนบัสนุนงานบรกิาร 
     3.) ระบบพฒันางานบรกิาร 
     4.) ระบบบรหิารจดัการ 
   2.3.4 ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการทาํงาน จาํแนกเป็น 
     1.) ชว่งเวลา เชน่ 8.00 – 9.00 น. 9.00 – 10.00 น. เป็นตน้ 
     2.) ระยะเวลา เชน่ ชัว่โมง วนั สปัดาห ์เดอืน ฯลฯ  
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    2.3.5 ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม ความเชื่อ และคา่นิยม (Socio-
Economic-Cultural : SEC) ไดแ้ก่ 
     1.) SEC ของผูใ้หบ้รกิาร แต่ละบุคคล 
     2.) SEC ของผูร้บับรกิารแต่ละบุคคล และ แต่ละครอบครวั 
     3.) SEC ของผูบ้รหิาร 
     4.) SEC ขององคก์าร 
     5.) SEC ของชุมชนโดยรอบองคก์าร 
    2.3.6 ดา้นสิง่แวดลอ้ม ม ี4 ดา้น คอื 
     1.) ดา้นกายภาพ เชน่ อุณหภมู ิ แสง เสยีง ฝุน่ละออง ทีต่ัง้ สถานที ่
ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ ฯลฯ 
     2.) ดา้นชวีภาพ ไดแ้ก่ สิง่มชีวีติทัง้ปวง ทัง้พชืและสตัว ์ ทัง้ทีม่องเหน็
และทีม่องไมเ่หน็ไดด้ว้ยตาเปล่า 
     3.) ดา้นเคม ี ไดแ้ก่ สารทีก่่อใหเ้กดิปฏกิริยิาการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
เชน่ น้ํากรด กลิน่ต่างๆ น้ํายาหรอืสารเคมต่ีางๆ ฯลฯ 
     4.) ดา้นสงัคมและบรรยากาศขององคก์าร ไดแ้ก่ ธรรมเนียมปฏบิตั ิ
ความมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเกือ้กลู ความสมคัรสมานสามคัค ีฯลฯ 
   โดยจาํแนกเป็น จาํนวน ลกัษณะทัว่ไป และ ลกัษณะเฉพาะ ของแต่ละตวัแปร 
 

               เขยีนตวัแปรตน้เหล่าน้ี ไวท้าง “ดา้นซา้ย” ของกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

  2.4 จาํแนกตวัแปรตน้แต่ละตวั ออกเป็นตวัแปรยอ่ย (ถา้ม)ี ระบุคา่ของตวัแปรตน้แต่
ละตวั และ ตวัแปรยอ่ยแต่ละตวั ใหช้ดัเจน และ แน่นอน 
 

   เขยีนคา่ตวัแปรของตวัแปรตน้น้ี ไวท้ีด่า้นล่างของตวัแปรตน้แต่ละตวั 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยัมาตรฐาน 
 

            ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

-  ปริมาณงาน 
-  คณุภาพงาน 
-  ความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
-  ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 
-  ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร 
-  ระยะเวลามีใ่ช้ 
-  แรงงานท่ีใช้ 
-  ค่าใช้จ่าย 
-  ผลกาํไร 
        ฯลฯ 

สาเหตุ ท่ีทาํให้  ผลการ
ดาํเนินงานเปล่ียนแปลงไป 

 -  ธรรมชาติของงานนัน้ 
-  ทรพัยากรท่ีใช้ 
    -  คน 
    -  เงนิ 
    -  ของ 
-  ระบบงานท่ีปฏิบติั 
-  เวลาท่ีปฏิบติั 
-  SEC 
-  ส่ิงแวดล้อม 
-  อ่ืนๆ 
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ตวัอย่างกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ธรรมชาติของงานนัน้ 

ทรพัยากรท่ีใช้ 

- คน 
- เงิน 
- ของ 

ระบบงาน 

- ระบบงานบริการ 
- ระบบสนบัสนุนงานบริการ 
- ระบบพฒันางานบริการ 
- ระบบบริหารจดัการ 

ช่วงเวลา 

- ใน-นอกเวลา ราชการ 
- วนั สปัดาห์ เดือน ปี 

ส่ิงแวดล้อม 

- ดา้นกายภาพ 
- ดา้นชีวภาพ 
- ดา้นเคมี 
- ดา้นบรรยากาศ/เหตุการณ์ 

                ฯลฯ 

ผลการ

ผลงาน 

- ปริมาณ 
- คุณภาพ 

ความพงึพอใจ 

- ผูบ้ริหาร 
- ผูป้ฏิบติังาน 
- ผูรั้บบริการ 

ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

- ของ 
- เงิน, คน 

ปานกลาง 

ดี 

ไม่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

กาํไรในการดาํเนินงาน 

เวลาทีใ่ช้ในการดําเนินงาน

ฯลฯ

แรงงานทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน 

SEC 



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 567 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ  

 
ในการทาํวิจยัอย่างง่ายนัน้  
กรอบแนวคดิในการวจิยั  

อาจเขยีนไดโ้ดยใชห้ลกั Time, Place, Person  
ดงัน้ี 

 

    ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เราสามารถขยายความ 
ตาม Time Place Person ออกไดอี้กแบบหน่ึง 

 ดงัน้ี 
 

    ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เวลา 

สถานท่ี 

บุคคล 

ผลงาน 

ดี 

ปานกลาง 

ไม่ดี 

ดี 

ปานกลาง 

ไม่ดี 

เดือน, วนั 

ท่ีอยูข่องผูป่้วย 

หอผูป่้วย 

ลกัษณะของผูป่้วย 

ลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน 

ผลการรักษา 

- ระยะเวลาท่ีรักษา 
-  ค่าใชจ่้าย 
- ภาวะแทรกซอ้น  
- ผลการรักษาเม่ือจาํหน่าย 
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 (Conceptual Framework of Research) 

สาํหรบังานวิจยัเพ่ือการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน (R&D for CSWI)  
มกีรอบแนวคดิของการวจิยั ทีเ่ป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

 

                ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การดาํเนินงานตามรปูแบบเดิม 

1. รปูแบบการดาํเนินงาน  
  1.1 หลกัการ 
  1.2 โครงสรา้ง 
  1.3 วธินํีาไปปฏบิตั ิ
2. ทรพัยากรท่ีใช้จริง 
  2.1 คนต่างๆ 
  2.2 เงนิ 
  2.3 สถานที ่
  2.4 อุปกรณ์ต่างๆ  
  2.5 วสัดุต่างๆ 
  2.6 เวลา  
3. วิธีปฏิบติัในการดาํเนินงานจริง 
  3.1 งานบรกิาร ................................... 
  3.2 งานบรกิาร ................................... 
4. วิธีนํารปูแบบไปดาํเนินการจริง 
  4.1 การเตรยีมการก่อนนํารปูแบบ 
       ไปดาํเนินการ 
  4.2 การดาํเนินการ ตามกจิกรรมต่างๆ 
  4.3 การประเมนิผล ทัง้ Formative&Sum. 
5. ส่ิงแวดล้อมขณะดาํเนินการจริง 
  5.1 สิง่แวดลอ้มภายในงาน/หน่วยงาน 
  5.2 สิง่แวดลอ้มภายนอกงาน/หน่วยงาน 
  5.3 เหตุการณ์พเิศษต่างๆ 
6. ส่ิงท่ีส่งเสริมการดาํเนินงาน 
  6.1 เหตุการณ์ 
  6.2 กฎ ระเบยีบ 
7. ส่ิงท่ีขดัขวางการดาํเนินงาน 
  7.1 เหตุการณ์ 
  7.2 กฎ ระเบยีบ 
8. ปัจจยัอ่ืนๆ 

- 1. ด้านปริมาณงาน 
     1.1 อตัราปรมิาณงาน ……………............... 
- 2. ด้านคณุภาพงาน 
     2.1 อตัราความพรอ้มก่อนการปฏบิตังิาน 
     2.2 อตัราความถกูตอ้งตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
     2.3 อตัราความครบถว้นของงาน ……………. 
     2.4 อตัราความถกูตอ้งก่อนเสรจ็สิน้การทาํงาน 
     2.5 อตัราความถกูตอ้งหลงัเสรจ็สิน้การทาํงาน 
- 3. ด้านความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
     3.1 ของผูบ้รหิาร  
     3.2 ของผูร้บับรกิารจากงาน ……………........ 
     3.3 ของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน …………….... 
     3.4 ของผูนํ้าชุมชนในงาน ……………........... 
- 4. ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการดาํเนินงาน 
      4.1 ในงาน ……………................................ 
      4.2 ในงาน ……………................................ 
- 5. ด้านแรงงานท่ีใช้ในการดาํเนินงาน 
      5.1 ในงาน ……………................................ 
      5.2 ในงาน ……………................................ 
- 6. ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร  
     6.1 ความคุม้คา่ของการใชค้น 
      6.2 ความคุม้คา่ของการใชว้สัดุ ……………… 
     6.3 ความคุม้ค่าของการใชอุ้ปกรณ์ ……….…. 
     6.4 ความคุม้ค่าของการใชเ้ครือ่งมอื ….......... 
- 7. ด้านต้นทุน 
      7.1 ของงาน …………….............................. 
      7.2 ของงาน …………….............................. 
- 8. ด้านต้นทุนต่อหน่วยของงาน  …………….. 
- 9. ด้านผลตอบแทนของงาน …………………. 
- 10.ด้านกาํไรหรือความคุ้มค่าของการดาํเนินงาน 
- 11. ด้านอ่ืนๆ การดาํเนินงานตามรปูแบบใหม่ 

ผลการดาํเนินงาน ……………. 
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 การเขียนการทบทวนวรรณกรรม 
 (Literature Review) 
 

 การทบทวนวรรณกรรม เป็นการสรุปสิง่ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ ในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วจิยัครัง้น้ี ซึง่จะช่วยยนืยนัและสนบัสนุน ในการเขยีนความเป็นมาและความสาํคญัของเรื่องที่
วจิยั และการอภปิรายผลการวจิยั จาํแนกออกเป็น 3 ดา้น คอื 
 

 1. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการวจิยั (Research Problems) ไดแ้ก่ วรรณกรรม
ทีก่ลา่วถงึ:- 
  1.1 ความหมายของ “เรือ่ง” ทีจ่ะวจิยั 
  1.2 ความสาํคญัของ “เรือ่ง” ทีจ่ะวจิยั ต่อสิง่ต่อไปน้ี 
   1.2.1 ความสาํคญัต่อบุคคล 
   1.2.2 ความสาํคญัต่อหน่วยงาน 
   1.2.3 ความสาํคญัต่อองคก์าร 
   1.2.4 ความสาํคญัต่อสงัคม 
   1.2.5 ความสาํคญัต่อประเทศชาต ิ
   1.2.6 ความสาํคญัต่อโลก 
  1.3 ตวัปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ จากอดตีถงึปจัจุบนั ทัง้ดา้นปรมิาณ ดา้นคุณภาพ ดา้น
เวลา ดา้นความไมพ่งึพอใจ และ ดา้นเศรษฐศาสตร ์วา่ มปีญัหาอะไรบา้ง โดยใชส้ตูร 
    P = (E – A) x C  
   ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ ในบทที ่2 หน้า 79-81 
  1.4 ลกัษณะของแต่ละปญัหาทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณาตาม 5 Ws คอื What = ขนาด
ของปญัหา When = เวลาทีเ่กดิปญัหา Where = สถานทีท่ีเ่กดิปญัหา Who & Whom = บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหา (ผูร้บับรกิาร, ผูใ้หบ้รกิาร) และ Why = การทีป่ญัหานัน้ยงัคงเป็นปญัหาอยู ่ 
  1.5 ผลเสยีของปญัหาเหล่านัน้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
   1.5.1 ผลเสยีต่อผูร้บับรกิาร 
   1.5.2 ผลเสยีต่อครอบครวัผูร้บับรกิาร 
   1.5.3 ผลเสยีต่อผูใ้หบ้รกิาร 
   1.5.4 ผลเสยีต่อผูบ้รหิารงานนัน้ ทุกระดบั 
   1.5.5 ผลเสยีต่อหน่วยงานผูป้ฏบิตัหิรอืดาํเนินการ 
   1.5.6 ผลเสยีต่อองคก์าร 
   1.5.7 ผลเสยีต่อสงัคม 
   1.5.8 ผลเสยีต่อประเทศชาต ิ
   1.5.9 ผลเสยีต่อประชาคมโลก 
  1.6 แนวโน้มของปญัหา 
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  1.7 สาเหตุของปญัหา ทัง้ 10 ดา้น ตาม “หลกัการวเิคราะหป์ญัหา” (Principle of 
Problem Analysis) 
  1.8 การแกป้ญัหา ของแต่ละปญัหาทีไ่ดท้าํมาแลว้ในอดตี และ ผลของการแกไ้ข
ปญัหาเหลา่นัน้ 
     ฯลฯ 
 

 2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรของการวจิยั (Research Variables) ไดแ้ก่ 
วรรณกรรมทีก่ลา่วถงึตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตาม “แต่ละตวั” ของการวจิยัครัง้น้ี ในดา้น:- 
  2.1 ความหมาย (Definition) ของตวัแปร 
  2.2 ลกัษณะ (Character) และ ธรรมชาต ิ(Nature) ของตวัแปร 
  2.3 องคป์ระกอบ (Composition) ของตวัแปร 
  2.4 อทิธพิล (Effect) ของตวัแปร ทีม่ผีลต่อสิง่ต่างๆ ทัง้ทางบวก และ ทางลบ คอื 
ตวัแปรน้ี ไปมผีลทาํใหส้ิง่อืน่เปลีย่นแปลง 
  2.5 สิง่ทีม่ามผีลต่อตวัแปรน้ี (Factor Affecting) ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไป ทัง้
ทางบวกและทางลบเช่นกนั คอื มสีิง่ใดทีม่าทาํใหต้วัแปรน้ีเปลีย่นแปลงไป  
  2.6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม ในแต่ละคู ่ เช่น เพศและอายุ 
มคีวามสมัพนัธก์บัผลการรกัษา ฯลฯ รวมทัง้ “ทศิทาง” ของความสมัพนัธเ์หลา่นัน้ดว้ย เช่น 
ทางบวก หรอื ทางลบ ฯลฯ เป็นตน้ 

ฯลฯ 
 

 3. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) ทีใ่ชใ้นการวจิยั
เรือ่งน้ี ไดแ้ก่ วรรณกรรมทีก่ลา่วถงึวธิกีารต่างๆ ของการดาํเนินงานวจิยัครัง้น้ี ในดา้น:- 
  3.1 รปูแบบการวจิยั (Research Design) 
  3.2 ประชากร และ การคดัเลอืกตวัอยา่ง 
  3.3 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.4 การเกบ็ขอ้มลู 
  3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  3.6 การสรา้งตารางหุน่ (Dummy Table) คอื ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลู  
   ฯลฯ 
  โดยศกึษาใหรู้ถ้งึ ความหมาย เทคนิค วธิกีารดาํเนินงาน ขอ้ดขีอ้เสยี และ ปจัจยัทีม่ ี
อทิธผิล ของสิง่ต่างๆดงักล่าว เพือ่การควบคุมคณุภาพการวจิยั ความเขา้ใจเกีย่วกบัการทาํวจิยั
ครัง้น้ีอยา่งลกึซึง้ ชว่ยใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลการวจิยั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และ 
ครบถว้นมากขึน้ 
 

 การศึกษาคน้ควา้ Literatures น้ี ผูว้จิยัตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ไมใ่ชว่า่ทาํ
เพยีงในระยะเตรยีมการวจิยัเพือ่จดัทาํ Research Proposal เท่านัน้ เพราะความรูท้ ัง้หลาย มี



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 571 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ  

พฒันาการและววิฒันาการอยูต่ลอดเวลา บางครัง้แมเ้มือ่เขยีนรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เสรจ็แลว้ 
กย็งัสามารถศกึษา Literatures เพือ่นํามาใชเ้พิม่เตมิ ในการเขยีนรายงานวจิยัฉบบัลงวารสารอกี
กไ็ด ้เป็นตน้ 
 
 การเขียนออกแบบการวิจยั 
  (Research Design) 
 

 1. ใหร้ะบุชนิด (Type) ของการวจิยั เช่น การวจิยัสาํรวจ การวจิยัเชงิทดลองชนิด The 
Pre-Test Post-Test Control Group Design,  การวจิยักึง่ทดลอง ชนิด One Group Time 
Series Design, การวจิยักึง่ทดลอง ชนิด The Post-Test Only Control Group Design, การ
วจิยัชนิด One-Group Pre-Test Post-Test Design  ฯลฯ เป็นตน้ 
 2. เขยีนแผนภมูแิสดงแบบของการวจิยั โดยระบุชว่งเวลา กจิกรรม การเกบ็ขอ้มลู ฯลฯ 
ใหช้ดัเจน  
 การวจิยั R&D for CSWI ทีม่คีณุภาพสงูนัน้ จะเขา้กนัไดก้บัการวจิยัประเมนิผล 
(Evaluation Research) ชนิดกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) คอื การวจิยัทีม่กีาร
ดาํเนินงานในสภาวการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ทีผู่ว้จิยัไมส่ามารถควบคุมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งไดทุ้กๆตวั 
ขึน้อยูก่บัทรพัยากรทีใ่ช ้ วนั-เวลาทีท่าํ สถานที ่ บุคคล เหตุการณ์ และ สิง่แวดลอ้ม ในขณะนัน้ 
โดยเป็นแบบ Non-equivalent Control Group Design แต่เมือ่ไดเ้พิม่เตมิการควบคุมตวัแปรของ
กลุม่ควบคมุ ใหใ้กลเ้คยีงกบักลุม่ทดลองมากทีส่ดุ กอ็าจจะเทยีบไดก้บัการวจิยัแบบ The Pre-
Test Post-Test Control Group Design ซึง่มแีผนภมูแิสดงแบบของการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะของการวิจยั   I   |  II |III|             IV                  |  V  |    VI 
 

 อธบิายไดด้งัน้ี  
  2.1. เราใชเ้วลา (Time) เป็นแกนกลางในการกําหนดกจิกรรมต่างๆ 

Time
Duration 

O1       X1         O3 
 

O2     X2        O4

X  = Intervention   =   Working Model (รูปแบบการดาํเนินงาน) 
O  = Outcomes by Working Indicators (การวดัและผลการวดั ตามดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน) 

Experiment Group 
 

Control Group 

Pre-test  Post-test  
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  2.2 กลุม่ทดลอง (Experiment Group) เป็นกลุม่ งาน หรอื หน่วยงาน ทีเ่ราตัง้ใจจะ
พฒันาใหม้ผีลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ โดยนําสิง่หรอืกจิกรรมทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาหรอืปรบัปรุงขึน้มา
ใหม ่มาทดลองใช ้
  2.3 กลุม่ควบคมุ (Control Group) เป็นกลุม่ งาน หรอื หน่วยงาน ทีเ่รานํามาใช้
เพือ่ควบคมุหรอืยนืยนัวา่ การพฒันาทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ทดลองนัน้ เกดิจากสิง่ทีผู่ว้จิยัพฒันาหรอื
ปรบัปรุง และ นําใชใ้นกลุม่ทดลอง จรงิหรอืไม ่อยา่งไร 
  กลุม่ควบคมุ จะตอ้งมลีกัษณะหลกั องคป์ระกอบ และ การดาํเนินงาน รวมทัง้
สภาพแวดลอ้ม ทีใ่กลเ้คยีงกบักลุม่ทดลอง มากทีส่ดุ ยกเวน้ ในสว่นทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาหรอื
ปรบัปรุงขึน้ เพือ่นํามาทดลองใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
  2.4 การวดัผลการดาํเนินงาน จะวดัใน 2 ชว่งเวลา ไดแ้ก่  
   2.4.1 ชว่งก่อนการทดลอง (Pre-test) คอื ก่อนการนําสิง่ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาหรอื
ปรบัปรุงขึน้มาใหม ่มาทดลองใช ้ดงัน้ี 
    1.) O1 เป็นการวดัและไดผ้ลการวดั ตามดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 
ในกลุม่ทดลอง 
    2.) O2 เป็นการวดัและไดผ้ลการวดั ตามดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 
ในกลุม่ควบคมุ 
   2.4.2 ชว่งหลงัการทดลอง (Post-test) คอื หลงัการนําสิง่ทีผู่ว้จิยัพฒันาหรอื
ปรบัปรุงขึน้มาใหม ่มาทดลองใช ้จนครบตามเวลาทีก่าํหนด (Duration) ใหม้กีารดาํเนินงานตาม
สิง่ทีผู่ว้จิยัพฒันาหรอืปรบัปรงุขึน้มาใหม ่ดงัน้ี 
    1.) O3 เป็นการวดัและไดผ้ลการวดั ตามดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 
ในกลุม่ทดลอง 
    2.) O4 เป็นการวดัและไดผ้ลการวดั ตามดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 
ในกลุม่ควบคมุ 
   การวดัผลการดาํเนินงาน ในแต่ละชว่งเวลา ของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ
นัน้ ควรจะวดัใน “ชว่งเวลาเดยีวกนั” โดยใชด้ชันีชีว้ดั เครือ่งมอื ผูว้ดั และ วธิกีารวดั ที่
เหมอืนกนั 
  2.5 สิง่ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาหรอืปรบัปรงุขึน้มาใหม ่ เพือ่นํามาทดลองใชใ้นการวจิยั 
(Intervention) คอื X1 นัน้ เป็นชุดของกจิกรรมและกระบวนการในการดาํเนินงาน ทีผู่เ้ขยีนขอ
เรยีกวา่ รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่(The New Working Model) ซึง่จะนํามาใชใ้นกลุม่ทดลอง 
  2.6 สว่น X2 นัน้ คอื รปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) ทีใ่ชอ้ยูแ่ลว้ในกลุม่
ควบคุม ผูว้จิยัปลอ่ยใหม้กีารดาํเนินงานไปตามระบบปกต ิ โดยมไิดเ้ขา้ไปปรบัปรุงหรอื
เปลีย่นแปลงอะไร 
  ระยะเวลา (Duration) ในการนําสิง่ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาหรอืปรบัปรงุขึน้มาใหม ่คอื X1 
มาทดลองใชน้ัน้ ไดก้าํหนดไวว้า่ “ไมค่วรน้อยกวา่ 3 เดอืน” เพือ่ใหม้กีารดาํเนินงานตามสิง่ที่
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ผูว้จิยัพฒันาหรอืปรบัปรุงขึน้มาใหม ่ เป็นระยะเวลานานพอทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนและ
ผูป้ฏบิตังิาน มคีวามคุน้เคยกบัการดาํเนินงานในรปูแบบใหม ่ ใกลเ้คยีงกบัทีม่ใีนการดาํเนินงาน
ในรปูแบบเดมิเมือ่ทาํการวดัผลการดาํเนินงานในชว่งก่อนการทดลอง (Pre-test) เพือ่ความเป็น
ธรรมกบัผูพ้ฒันารปูแบบใหม ่ในการวดัผลการดาํเนินงานในชว่งหลงัการทดลอง (Post-test) 
  2.7 ระยะของการวจิยั (Research Stage) คอื ระยะของช่วงเวลาในการวจิยั R&D 
for CSWI แต่ละครัง้หรอืแต่ละเรือ่ง ซึง่แบง่เป็น 6 ระยะ ดงัน้ี 
   2.7.1 ระยะที ่I คอื ชว่งเวลาตัง้แต่เริม่คดิทาํวจิยั จนเขยีน Research 
Proposal เสรจ็ และ โครงรา่งการวจิยันัน้ ไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงาน และจากคณะกรรมการ
ดา้นจรยิธรรมการวจิยั เรยีบรอ้ยแลว้ 
    2.7.2 ระยะที ่II คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงานก่อนการทดลอง 
(Pre-test) 
   2.7.3 ระยะที ่III คอื ชว่งเวลาในการนําผลทีไ่ดจ้าก Pre-test มาปรบัปรุง
รปูแบบใหม ่และ วธิกีารดาํเนินงาน ก่อนเริม่ตน้การดาํเนินงานทดลองใชจ้รงิ 
   2.7.4 ระยะที ่IV คอื ชว่งเวลาในการดาํเนินงานทดลองใชร้ปูแบบใหม ่ 
   2.7.5 ระยะที ่V คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงาน “หลงั” การ
ทดลอง (Post-test) 
   2.7.6 ระยะที ่VI คอื ชว่งเวลาในการรวบรวม สรปุ วเิคราะห ์ผลการวจิยั จน
เขยีนรายงานการวจิยัเสรจ็สิน้สมบรูณ์ จากนัน้กจ็ะเขา้สูร่ะยะที ่ I ของการทาํวจิยั R&D for 
CSWI ในเรือ่งต่อไปของ “งาน” เดยีวกนันัน้ ซึง่จะทาํใหเ้ราสามารถมผีลงานวจิยัไดท้กุปี 
ตลอดไป 
 

 การวจิยั R&D for CSWI นัน้ เป็นการวจิยัทีม่คีา่ยิง่ต่อหน่วยงาน องคก์าร สงัคม และ
ประเทศชาต ิ เพราะเป็นสิง่ทีส่ามารถนําไปดาํเนินการไดจ้รงิในทุกๆสถานการณ์ สามารถทาํได้
โดยสะดวก ไมยุ่ง่ยาก ไมส่ิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ เกดิผลในการพฒันาทนัททีีท่าํ จงึถอืเป็น 
“รากฐาน” ของการพฒันาทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื อยา่งแทจ้รงิ  

 
 การเขียนประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง 
 (Population and Sample) 
 

 ประชากร คอื ทัง้หมด ของหน่วยศกึษา หรอื หน่วยวเิคราะห ์(Unit of Study or Unit of 
Analysis) ของการวจิยั “ทีเ่ลก็ทีส่ดุ” ทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา เชน่ งานบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย
นอกของโรงพยาบาลชุมชนแหง่หน่ึงทัง้ปี = 38,597 ครัง้, ประชาชนทัว่ประเทศไทย ซึง่มทีัง้หมด 
63.1 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2546 ฯลฯ เป็นตน้ 
 ประชากร ใน R&D for CSWI นัน้ ไดแ้ก่ “จาํนวนครัง้” ทัง้หมด ของการทาํงาน ในชว่ง
เวลาทีผู่ว้จิยัวดัผลการศกึษา (ชว่ง Pre-test หรอื ชว่ง Post-test) เช่น งานบรกิารรกัษาพยาบาล
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ผูป้ว่ยหนกัของโรงพยาบาลในแต่ละวนั มปีระมาณ 15 คน-เวร-ครัง้ เกบ็ขอ้มลู 7 วนั รวมทัง้หมด 
= 105 คน-เวร-ครัง้ หรอื ในการรบัคาํสัง่การรกัษาจากแพทยข์องหอผูป้ว่ยในของโรงพยาบาล
แหง่หน่ึง มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 572 ครัง้ ในสปัดาหท์ีว่ดัผล Pre-test ฯลฯ เป็นตน้ 
 กลุ่มตวัอย่าง หมายถงึ  บางสว่นของประชากร  ทีผู่ว้จิยัคดัเลอืกขึน้มา เพือ่นํามาใชใ้น
การเกบ็ขอ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ โดยบอกวธิกีารคดัเลอืก (Sampling) มาดว้ย เชน่ คดัเลอืกมา 
1%, 10%, 25% หรอื 50% ดว้ยวธิสีุม่ตวัอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ฯลฯ 
เป็นตน้ ในการน้ีถา้สามารถเลอืกทัง้หมด (Census) ได ้ จะเป็นวธิกีารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ทีด่ี
ทีส่ดุ คอื ใชป้ระชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง นัน่เอง 
 
 การเขียนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 (Instruments of Research) 
 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั (Instruments of Research) คอื สิง่ทีนํ่ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การดาํเนินการวจิยั และ การวดัผลการวจิยั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ และ เครือ่งมอืต่างๆ เชน่ เครือ่ง
บนัทกึเวลา เครือ่งชัง่น้ําหนกั แบบบนัทกึขอ้มลูต่างๆ แบบบนัทกึเวลา แบบสอบถาม แบบ 
Checklist แบบเกบ็ขอ้มลู ฯลฯ  
 ใน R&D for CSWI เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื 
 1. รปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ (The New Working Model) ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งมอืที่
สาํคญัทีส่ดุ ในการวจิยัแบบน้ี เน่ืองจากเป็นเครือ่งมอืทีนํ่ามาเป็น Intervention ในการทดลองของ
การวจิยั 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานของการวจิยั ไดแ้ก่ 
  2.1 แบบสอบถามความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื    
   2.1.1 ผูร้บับรกิาร 
   2.1.2 ผูป้ฏบิตังิาน 
   2.1.3 ผูบ้รหิาร 
  2.2 แบบ Checklist ความถกูตอ้งและความครบถว้น ของกจิกรรมและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานต่างๆ 
  2.3 แบบบนัทกึเวลา ในการทาํกจิกรรม ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยใชเ้ครือ่ง
บนัทกึเวลา  
  2.4 แบบเกบ็ขอ้มลู ของพืน้ทีว่จิยั ทัง้แบบเกบ็ขอ้มลูทัว่ไป แบบเกบ็ขอ้มลู
ทรพัยากร และ แบบเกบ็ขอ้มลูผลงานต่างๆ 
  2.5 แบบบนัทกึขอ้มลู เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานวจิยั ทีเ่กดิขึน้ทัง้ระหว่าง
การดาํเนินการทดลองรปูแบบการดาํเนินงานใหม ่ และ ระหวา่งการเกบ็ขอ้มลูในชว่ง Pre-test 
และ ชว่ง Post-test ของการวจิยั 
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  2.6 แบบเกบ็ขอ้มลูเฉพาะ ของการวจิยั ตามลกัษณะของงานทีว่จิยั และ ตาม
ตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน ทีผู่ว้จิยัตอ้งการจะวดั 
 

 ผูวิ้จยัตอ้งระบุสิง่ต่อไปน้ี ในเครือ่งมอืของการวจิยั “แต่ละชิน้” คอื 
 

 1. ลกัษณะของเครือ่งมอื เชน่ รปูรา่ง สว่นประกอบ ฯลฯ 
 2. วธิสีรา้ง (ถา้ตอ้งสรา้งขึน้ใหม)่ 
 3. การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื เชน่ ความตรง (Validity) ความเทีย่ง (Reliability) 
ฯลฯ โดยระบุ วธิกีารทีใ่ช ้การคาํนวณ และ ผลการทดสอบ ใหช้ดัเจน 
 โดยทัว่ ๆ ไป คา่ความเทีย่งของเครือ่งมอื ไมค่วรน้อยกว่า 0.85  แต่ถา้เป็นเครือ่งมอื
วจิยัทางดา้นสงัคมศาสตร ์เช่น แบบสอบถามต่างๆ คา่ความเทีย่งตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป กถ็อืว่าใชไ้ด้
แลว้ 
 
 การเขียนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 (Data Collection) 
 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแผนปฏบิตักิาร ทีแ่สดง วธิกีาร ทีจ่ะใหไ้ดข้อ้มลูของการวจิยั
ทีถ่กูตอ้ง และครบถว้น ประกอบดว้ย 
 

 1.   การเตรยีมการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ การขออนุญาตเขา้ศกึษาวจิยัในพืน้ที ่ การเตรยีม
พืน้ทีว่จิยั การเตรยีมผูช้ว่ยนกัวจิยัหรอืผูเ้กบ็ขอ้มลู และ การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ 
 2.   การดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู โดยระบุวา่ เกบ็ขอ้มลูอะไร โดยใชเ้ครือ่งมอือะไร โดยใคร 
เมือ่ไร และ อยา่งไร 
 3. การตรวจสอบความถูกตอ้ง และ ครบถว้น ของขอ้มลู “ในสนาม” โดยผูต้รวจสอบ 
(Field Editing) ใหร้ะบุ วธิปีฏบิตั ิ ตัง้แต่ การสง่ขอ้มลูทีเ่กบ็ได ้ ไปยงัสถานทีแ่ละบุคคล ทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงานวจิยั ระบุวธิกีารแกไ้ขขอ้มลูทีต่รวจพบว่าไมค่รบถว้นหรอือาจจะ
ไมถู่กตอ้ง ไวใ้หช้ดัเจน จนแน่ใจวา่ขอ้มลูทีเ่กบ็มานัน้ ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 
 4. การสง่ขอ้มลูจากสนามมายงัผูว้จิยั 
 5. การตรวจสอบความถูกตอ้ง และ ครบถว้น ของขอ้มลู “ก่อนนําไปวเิคราะห”์ ถา้ยงัไม่
สมบรูณ์ตอ้งจดัการปรบัปรุงแกไ้ข ซึง่อาจจะตอ้งสง่กลบัไปยงัสนาม เพือ่การเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ
ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เสยีก่อน จงึเสนอแนะใหด้าํเนินการตาม “ข้อ 3” อยา่งเครง่ครดั ถอืเป็นจุด
ควบคุมคณุภาพขอ้มลูทีส่าํคญัของการวจิยั 
 
 การเขียนการวิเคราะหข้์อมลู 
  (Data Analysis) 
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 การวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ ในปจัจุบนัมกัจะนํา Computer มาชว่ยในการวเิคราะห ์ประกอบ 
ดว้ย 4 กจิกรรมทีส่าํคญั คอื 
 1. การลงรหสัขอ้มลู (Coding) 
 2. การบนัทกึรหสัขอ้มลูเขา้ Computer 
 3. การตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสัขอ้มลู (Editing) ก่อนนําไปวเิคราะห ์
 4. การวเิคราะหข์อ้มลู (Analyze) ในประเดน็ต่อไปน้ี 
  4.1 ขนาด เช่น ความถี ่รอ้ยละ ตวักลาง คา่เฉลีย่ ฯลฯ 
  4.2 การกระจาย เช่น พสิยั สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ฯลฯ 
  4.3 ความแตกต่าง เชน่ การใช ้Chi–square test, t-test, ANOVA ฯลฯ 
  4.4 ความสมัพนัธ ์เชน่ การใช ้Correlation, MCA ฯลฯ 
 

 ตวัอยา่ง เช่น 
 ก. นําคา่คะแนนความพงึพอใจ มาหาคา่เฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ข. แจกแจงลกัษณะประชากรโดยใชจ้าํนวน และ รอ้ยละ 
 ค. คาํนวณความแตกต่างระหวา่งอายกุบัผลการรกัษาโดยใชค้า่สถติ ิท ี
 ง. คาํนวณความแตกต่างระหวา่งเพศกบัผลการรกัษาโดยใชค้า่สถติ ิไคสแควร ์
 จ. คาํนวณความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัผลการรกัษาโดยใชค้า่สถติ ิ ไคสแควร ์ และ คา่
สมัประสทิธิ ์Q 
  ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ p = 0.05 (ความเชือ่มัน่ = 95%) 
     ฯลฯ  เป็นตน้ 
 
 การเขียนระยะเวลาในการวิจยั 
 (Duration of Research) 
 

 เป็นการกําหนดช่วงเวลาของการวจิยั ตัง้แต่เริม่ตน้ จนเขยีนรายงานการวจิยัเสรจ็สิน้
สมบรูณ์ เช่น รวมระยะเวลา 4 เดอืน นบัตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2548 ถงึ 31 มนีาคม 2549 เป็นตน้ 
 
 การเขียนผงัควบคมุกาํกบัการวิจยั  
 (Research Operation Control Chart) 
 นิยมเขยีนเป็น GANTT Chart ซึง่จะนํามาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมกาํกบังานวจิยั ให้
ดาํเนินไปตามทีก่ําหนดไว ้เชน่ 
 

 

กิจกรรม 
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. ศกึษา Literature               
2. เขยีน Proposal               
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10 นําเสนอผลการวจิยัต่อคณะผูบ้รหิาร              * 

 การเขียนงบประมาณท่ีใช้ในการวิจยั  
 (Research Budget) 
 

 เป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งคาํนวณไวอ้ยา่งครบถว้น เพยีงพอ และ สมเหตุสมผล ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ในการตดัสนิใจวา่ ผูว้จิยัจะสามารถทาํวจิยัชิน้นี้ไดส้าํเรจ็อยา่งราบรืน่หรอืไม ่  และ จะ
เป็นประโยชน์ในการขอทนุสนบัสนุนการทาํวจิยั เชน่  
 1.  คา่ตอบแทนผูช้ว่ยนกัวจิยั ช.ม. ละ 30 บาท 150 ช.ม.  4,500 บาท 
 2.  คา่พมิพเ์อกสาร หน้าละ 15 บาท 250 หน้า   3,750 บาท 
 3.  คา่วสัดุงานพมิพแ์ละโรเนียว     2,000 บาท 
 4.  คา่วเิคราะหข์อ้มลู      5,000 บาท 
    รวม                 15,250   บาท  
 
 ใน R&D for CSWI นัน้ งบประมาณทีจ่ะตอ้งใชจ้รงิๆ นัน้ ไมม่ากนกั เพราะเราสามารถ
ใชง้บประมาณปกตขิองหน่วยงานทีเ่ราปฏบิตังิานอยูไ่ดเ้น่ืองจากเป็นการทาํวจิยัในงานประจาํ 
แต่ควรเขยีนใหเ้หน็ถงึงบประมาณทีแ่สดง “ตน้ทุน” ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีใหค้รบถว้นตาม
หลกัการ รายการ และอตัราคา่ใชจ้า่ยมาตรฐาน ของการใหทุ้นทาํวจิยัของแต่ละสถาบนั เพือ่
แสดงถงึคณุคา่และความเสยีสละของผูท้าํวจิยั ทีม่ไิดมุ้ง่หวงัผลประโยชน์ทีเ่ป็น “รายได”้ จากการ
ทาํวจิยั โดยเราจะแยกแสดงงบประมาณเป็น 2 สว่น คอื 
 1.  งบประมาณทีใ่ชใ้นการวจิยั ถา้เป็นกรณทีีต่อ้งจา้งหรอืใหทุ้นผูอ้ื่นมาทาํวจิยัให ้
 2.  งบประมาณทีค่ณะผูว้จิยัขอการสนบัสนุนเพิม่เตมิ เนื่องจากมคีวามจาํเป็นจรงิๆ 
 

 ถึงตอนน้ี โครงรา่งการวจิยั R&D for CSWI ของของพวกเรา กจ็ะมเีน้ือหาทีส่าํคญัๆ 
ครบถว้นและพรอ้มทีจ่ะดาํเนินการตามแผนการทาํวจิยั (Research Plan) ทีเ่รากาํหนดไว ้
 

ตวัอย่างโครงร่างการวิจยั 
เรือ่ง การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีกระทรวงสาธารณสขุ 
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พ.ศ. 2545 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

 หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาลแก่ผูป้ว่ย 
ทัง้ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุและเจบ็ปว่ยอยา่งกะทนัหนั ซึง่เป็นผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นภาวะฉุกเฉิน
และวกิฤตทีต่อ้งการช่วยเหลอือยา่งรบีด่วน จงึถอืว่าเป็นหน่วยงานทีส่าํคญัยิง่หน่วยหน่ึงของ
โรงพยาบาล  โดยจะตอ้งจดัใหม้บีรกิารน้ีตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั (Jenkins, 1978: 1) 
 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ไดม้กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาอนั
ยาวนานทัง้ในและต่างประเทศ ในปจัจุบนัประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกํ้าหนดใหม้ี
การพฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดบั ใหม้คีณุภาพ ประสทิธ ิ
ภาพ และทนัสมยั อกีทัง้ในแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัที ่9 พ.ศ. 2545–2549 ยงัไดก้ําหนด
คณุภาพมาตรฐานของสถานบรกิารในแต่ละระดบั โดยมุง่เน้นระบบคุณภาพทีพ่ฒันาขึน้ใน
ประเทศไทย และ ใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานสากล (สมชาต ิโตรกัษา, 2544: 55)   
 

 ปัญหาของการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโดยทัว่ไป พบวา่ ผลการ
ดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโดยทัว่ไปยงัไมส่มบรูณ์  (สมชาต ิ โตรกัษา, 2543: 
68)  จาํแนกเป็น 5 ดา้น คอื ด้านปริมาณ พบวา่ ทัว่โลกมผีูป้ว่ยทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในหน่วยงาน
อุบตัเิหตุและฉุกเฉินประมาณ 100 ลา้นคนต่อปี (Gail A Harkness and Judith R Dincher, 
1997: 517) และยงัมผีูป้ว่ยจาํนวนไมน้่อยทีส่มควรจะไดร้บับรกิารจากหน่วยงานอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินแต่ไมไ่ดม้ารบับรกิารเน่ืองจากเหตุผลหลายๆอยา่ง อกีทัง้มผีูป้ว่ยจาํนวนหน่ึงทีแ่มจ้ะมา
รบับรกิารจากหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินแลว้ แต่ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีค่วรจะไดร้บัตาม
ศกัยภาพและขดีความสามารถของโรงพยาบาลนัน้ๆ ทีส่ามารถจะทาํได ้  (คณะกรรมการจดัทาํ
แผนพฒันาสาธารณสขุ ฉบบัที ่ 8, 2539: 141)  ด้านคณุภาพบริการ  พบวา่  คณุภาพการ
ใหบ้รกิารยงัตํ่า  ผลการใหบ้รกิารยงัดอ้ยประสทิธภิาพ  รกัษาไมห่าย  เกดิภาวะแทรกซอ้นใน
การบาํบดัรกัษาทีส่ามารถป้องกนัได ้ (สมชาต ิ โตรกัษา, 2539: 22)  มรีายงานวา่ในประเทศที่
พฒันาแลว้ มผีูป้ว่ยทีเ่สยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรถงึรอ้ยละ 43 ทีเ่ขาเหลา่นัน้อาจมโีอกาสรอด
ชวีติไดห้ากไดร้บัการช่วยเหลอือยา่งถกูตอ้งภายใน 10  นาทหีลงัจากเกดิอุบตัเิหตุ  และมผีูป้ว่ย
ทีไ่มน่่าจะเสยีชวีติในระหวา่งการรกัษาตวัในโรงพยาบาล และไมน่่าจะมภีาวะแทรกซอ้นเกีย่วกบั
สมองตาย (Brain dead)  อวยัวะสาํคญัลม้เหลว (Vital organ failure) ไมท่าํงานเน่ืองจากมภีาวะ
เสยีสารน้ําในรา่งกายอยา่งมากจนเกดิภาวะชอ็ค (Hypovolumic Shock) และมกีารตดิเชือ้อยา่ง
รุนแรง ซึง่เป็นภาวะทีน่่าจะสามารถป้องกนัได ้  โดยมปีระมาณไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 15 ของผูป้ว่ย
ทีร่บัไวร้กัษาตวัในโรงพยาบาล และคาดวา่จาํนวนผูท้ีเ่สยีชวีติและมภีาวะแทรกซอ้นจากกรณี
ดงักลา่วในประเทศทีก่ําลงัพฒันา จะมจีาํนวนมากกวา่น้ี (วทิยา ชาตบิญัชาชยั, 2534  อา้งใน 
ศริพิรรณ ปิตมิานะอาร,ี 2540: 3) และ พบวา่ ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีแ่มจ้ะมารบับรกิารจาก
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หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินแลว้ แต่ไดร้บับรกิารทีไ่มค่รบถว้นตามขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน และไดร้บับรกิารทีไ่มถู่กตอ้งเพยีงพอตามมาตรฐาน (Holleran, 1994: 
107)  ด้านเวลาในการใหบ้รกิาร  พบวา่  การเริม่ใหก้ารบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
ณ จุดเกดิเหตุ ยงัใชเ้วลานานเกนิไป  ด้านความพึงพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  พบวา่ ผูร้บับรกิาร
คอืผูป้ว่ยและญาตยิงัไมพ่งึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัตัง้แต่การตอ้นรบั การทาํบตัร การรอตรวจ การ
ใหค้าํแนะนํา การจ่ายยา การนดัหมายครัง้ต่อไป และ การทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาเป็น
จาํนวนมาก (สมชาต ิ  โตรกัษา, 2539: 22) สว่นผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารกไ็มพ่งึพอใจต่อการ
บรกิารทีใ่หก้บัผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ด้านเศรษฐศาสตร ์ พบวา่ ยงัมกีารใชท้รพัยากรดา้น
คน  เงนิ  ของ  ของหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ยงัไมเ่ตม็ทีต่ามขดีความสามารถทีน่่าจะทาํ
ได ้ การใหบ้รกิารมตีน้ทนุสงูกว่าทีค่วรจะเป็น และ ผูป้ว่ยไดร้บับรกิารทีไ่มคุ่ม้คา่กบัทรพัยากรที่
เสยีไป 
 

 สาํหรบัปญัหาเกีย่วกบังานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินในประเทศไทยนัน้ กเ็ป็น
เช่นเดยีวกบัปญัหาของการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโดยทัว่ไป ทีไ่ดก้ลา่วมา
ขา้งตน้ คอื ยงัเป็นปญัหาทีส่าํคญัของประเทศ โดยพบว่า ผลการรกัษาผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงพยาบาลในต่างจงัหวดัยงัไมส่มบรูณ์ด ียงัไมเ่ป็นไป
ตามความคาดหวงัของทัง้ผูร้บับรกิาร เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารงานของโรงพยาบาล และ 
ของประชาชนทัว่ไป (สมชาต ิโตรกัษา, 2536: 3) 
 

 ปัญหาทีก่ลา่วมาทัง้หลายนัน้ ก่อใหเ้กดิผลเสยีในดา้นต่างๆ มากมาย คอื ผลเสยีต่อ
ผูป่้วยและครอบครวั  ไดแ้ก่  ก่อใหเ้กดิการเสยีชวีติ  การปว่ย  และความพกิารทางรา่งกาย เป็น
จาํนวนมาก เป็นความสญูเสยีและภาวะความเศรา้โศก ฯลฯ ของบุคคลในครอบครวั ทัง้รา่งกาย 
จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ ผลเสยีต่อผูใ้ห้บริการ คอื การถูกตาํหนิจากประชาชน สงัคม และ 
ผูบ้งัคบับญัชา ทัง้ๆทีไ่ดท้าํงานอยา่งหนกัตลอดเวลา ขาดขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน เกดิ
ความไมภ่าคภมูใิจในงานและโรงพยาบาลทีต่นปฏบิตังิานอยู ่ ทาํใหไ้มร่กัและไมทุ่ม่เทใหก้บั
โรงพยาบาล (อุทยั สดุสขุ และไพจติร ปวะบุตร, 2537: 432) เป็นวงจรแหง่ความไมด่ ี (Vicious 
Cycle) ทีท่าํใหเ้กดิผลเสยีเพิม่ขึน้ๆ ตลอดเวลา ผลเสยีต่อหน่วยงาน คอื ประชาชนจะขาดความ
มัน่ใจในคณุภาพของการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล อาจเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูร้บับรกิารจากเดมิทีเ่คยเชือ่ถอืและเลอืกใชบ้รกิารทางการแพทยข์องรฐัมาตลอด จะเริม่มคีวาม
มัน่ใจน้อยลงเรือ่งการใหบ้รกิารผูป้ว่ยหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ซึง่
ตอ้งการการบรกิารทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู และจะหนัไปเลอืกใชบ้รกิารของภาคเอกชน ที่
สามารถตอบสนองไดร้วดเรว็กวา่ และมกีารดแูลเอาใจใสใ่นการบรกิารดกีว่า (คณะกรรมการการ
จดัทาํแผนพฒันาสาธารณสขุ ฉบบัที ่ 8, 2539: 141)   ผลเสยีต่อประเทศชาติ คอื เกดิความ
สญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของชาตจิาํนวนมหาศาลในทุกๆปี ผูท้ีไ่มเ่สยีชวีติจาํนวนมากจะมี
ความพกิารตดิตวั ทาํใหเ้ป็นภาระทีห่นกัหนาสาหสัของทัง้ครอบครวั สงัคม และ ประเทศชาต ิ
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รฐับาลตอ้งจดัสรรงบประมาณในดา้นสาธารณสขุเป็นจาํนวนมากและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ    แต่การ
เพิม่งบประมาณของรฐับาลทีผ่า่นมา กย็งัไมส่ามารถแกป้ญัหาและไมส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนได ้(สมชาต ิโตรกัษา, 2543: 68) 
 

 จากปญัหาต่างๆ ดงักล่าว สามารถวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาทีส่าํคญัมากๆไดเ้ป็น 4 
ดา้น ดงัน้ี ด้านธรรมชาติของงาน คอื ลกัษณะงานของหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เป็นงาน
รกัษาพยาบาลทีเ่รง่ด่วนและฉบัไว ไมส่ามารถรอได ้ (กองการพยาบาล สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ, 2536: 6) ทาํใหม้โีอกาสเกดิความผดิพลาดในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินไดม้าก ด้านผูป้ฏิบติังาน คอื บุคลากรในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ไดแ้ก่ แพทย ์
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ มคีวามขาดแคลน จาํนวนบุคลากรทีม่อียูต่อ้งรบัภาระ
ในการใหบ้รกิารอยา่งลน้มอื การขาดทมีงานทีด่ใีนการปฏบิตังิาน และการทีม่ทีมีงานไมค่รบก็
เป็นสาเหตุของปญัหาในการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเป็นอยา่งมาก ด้านวสัดอุปุกรณ์ พบวา่ มี
เครือ่งมอืวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยน้์อย ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ เครือ่งมอืวสัดุอุปกรณ์
ทางการแพทยท์ีม่อียูไ่มพ่รอ้มใชง้าน มกีารเสยีหรอืชาํรุดบอ่ย เน่ืองจากไมไ่ดร้บัการบาํรุงรกัษาที่
ถกูตอ้ง บุคลากรไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ ี
อยูไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเตม็ประสทิธภิาพ (สนิธุช์ยั แกว้กติชิยั, 2544: 17)  ด้านระบบงาน  คอื  
ขาดระบบงานทีด่แีละเอือ้อาํนวยต่อการปฏบิตังิาน ขาดการวางแผนงานทีเ่หมาะสมและชดัเจน 
การจดัองคก์ารในหน่วยงานและการทาํงานยงัไมเ่หมาะสม  การมอบหมายงานไมช่ดัเจนและไม่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ขาดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการและเป็นมาตรฐาน 
(Holleran,1994: 338) ขาดการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  ไมม่ผีูร้บัผดิชอบโดยตรงในการ
รบัแจง้เหตุ  การเกบ็ขอ้มลูการใหบ้รกิารยงัไมถู่กตอ้งและไมค่รบถว้น  การรายงานยงัไมล่ะเอยีด
ครบถว้นเพยีงพอและไมท่นัการ เพือ่การนํามาใชป้ระโยชน์ในการทราบขนาดของปญัหาและการ
ตดิตามการประเมนิผลการรกัษา(วทิยา ชาตบิญัชาชยั, 2534  อา้งใน  ศริพิรรณ  ปิตมิานะอาร,ี 
2540: 4)   
 

 จากการวเิคราะหป์ญัหาและสาเหตุของปญัหาในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินดงักลา่ว พบวา่  การแกไ้ขปญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ คอื การแก้ไขท่ีสาเหตขุอง
ปัญหา แต่เน่ืองจากสาเหตุของปญัหามมีากมาย แต่เรามทีรพัยากรและเวลาจาํกดั ผูว้จิยัจงึเลอืก
ทีจ่ะเริม่การแกไ้ขปญัหาที ่ “การวางระบบงานทีด่แีละเอือ้อาํนวยต่อการปฏบิตังิาน” เพราะการ
วางระบบงานนัน้ เป็นรากฐานทีส่าํคญัของการดาํเนินงาน  เน่ืองจากจะเป็นแนวทางใหก้จิกรรม
ทัง้หลายของหน่วยงานดาํเนินไปอยา่งสอดคลอ้ง สง่เสรมิ และสนบัสนุน ซึง่กนัและกนั ในการ
วางระบบงานทีด่นีัน้ ควรใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้มามสีว่นรว่มตัง้แต่เริม่ตน้ เพือ่จะไดร้ะบบงานที่
เหมาะสมและลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลง (สมชาต ิโตรกัษา, 2543: 42-46) และ ผูว้จิยัเลอืก
กลยทุธใ์นการแกไ้ขปญัหา ดว้ยกลยทุธก์ารวจิยัเพือ่การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
(Research and Development for Sustainable and Continuous Working Improvement : 
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R&D for CSWI) ในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  ซึง่เป็นการวจิยัทีมุ่ง่จะนําหลกัการ 
กระบวนการ และ วธิกีาร ทางวทิยาศาสตรม์าใชเ้พือ่การแกป้ญัหาในสถานการณ์เฉพาะ สามารถ
นําไปใชใ้นการแกป้ญัหาในการทาํงานจรงิๆ (ทวปี ศริริศัม,ี ม.ป.ป. 10) ซึง่ไดม้ผีูนํ้าการวจิยัใน
รปูแบบน้ีไปใชใ้นการพฒันางานและพบว่าประสบความสาํเรจ็มากมาย เช่น การพฒันาระบบงาน
ในหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลมะการกัษ์ พ.ศ. 2536 ของสง่ศร ี กติตริกัษ์ตระกูล  การ
พฒันาการดาํเนินงานป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลบา้นโปง่ พ.ศ. 2539 ของสม
พร ลอยความสขุ   การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานประชาสมัพนัธใ์นโรงพยาบาลเดก็ พ.ศ. 
2539 ของเยาวนิตย ์ คมขาํ   การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานฝา่ยบรหิารทัว่ไปโดยการ
ประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร ์ในร.พ.อมัพวา พ.ศ.  2540 ของนิคม เจรญิด ีการพฒันาแบบฟอรม์การ
บนัทกึทางการพยาบาลแผนกผูป้ว่ยในโรงพยาบาลพญาไท 1 พ.ศ. 2542 ของศรสีงา่ คุม้พทิกัษ์ 
ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 จากการวเิคราะหส์ภาวการณ์ของหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระ
จอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี  ซึง่เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ  ขนาด 365 เตยีง ทัง้จากการบนัทกึขอ้มลูผูร้บับรกิาร การรายงานอุบตักิารณ์ และ
การสาํรวจความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินในรอบ 1 ปีทีผ่า่น
มา (พ.ศ. 2544) ไดพ้บปญัหาของหน่วยงานทัง้ในดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
ดา้นเวลาในการใหบ้รกิาร ดา้นความไมพ่งึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิาร
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน และดา้นเศรษฐศาสตร ์ ทีเ่ป็นเช่นเดยีวกบัหน่วยงานอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่นๆ ซึง่แมว้า่จะไดม้กีารแกไ้ขปญัหาเหลา่น้ีมาโดยตลอด แต่ปญัหา
ดงักลา่วกย็งัคงมมีาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั นอกจากน้ีในแผนพฒันาการสาธารณสขุแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่8 พ.ศ.  2540-2544 นัน้ ไดกํ้าหนดใหม้กีารพฒันาคุณภาพงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดบัทัว่ประเทศ และในแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 9 พ.ศ. 
2545-2549 กไ็ดก้าํหนดคณุภาพมาตรฐานของสถานบรกิารในแต่ละระดบั โดยมุง่เน้นระบบ
คณุภาพทีพ่ฒันาขึน้ในประเทศไทยและใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานสากล 
 

 ผูวิ้จยั เป็นบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระ
จอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรน้ีี มาเป็นเวลามากกวา่ 8 ปี มคีวามตระหนกัถงึปญัหาและความสาํคญั
ของเรือ่งน้ี  อกีทัง้ตระหนกัในบทบาทหน้าทีเ่พือ่เป็นการรองรบันโยบายของโรงพยาบาลพระจอม
เกลา้ ทีต่อ้งการใหไ้ดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นโรงพยาบาลทีม่คีณุภาพ รวมทัง้ไดร้บัความเหน็ชอบใน
การพฒันางานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  จากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล 
และ หวัหน้างานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จงึเลอืกทีจ่ะทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งน้ี ซึง่นอกจากจะชว่ย
พฒันาหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีใหด้ยีิง่ๆขึน้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดไปแลว้ ยงัจะเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหแ้ก่หน่วยงานอื่นๆ ในการทาํวจิยัเพือ่การ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ตลอดไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  (Objective) 
 

      วตัถปุระสงคท์ัว่ไป   
 เพือ่พฒันางานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดั
เพชรบุร ีโดยใชท้รพัยากรเทา่ทีม่อียู ่
 

      วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
 1.  เพือ่พฒันารปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ระหวา่งรปูแบบการดาํเนินงานทีพ่ฒันาขึน้ใหม่
กบัรปูแบบเดมิ ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ปรมิาณงาน 
  2.2 ความถกูตอ้งของการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
  2.3 ความถกูตอ้งของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  2.4 ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ
และฉุกเฉิน 
  2.5 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  2.6 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  2.7 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  2.8 ตน้ทุนในการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  2.9 ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 3. ศกึษาปญัหาอุปสรรค เทคนิค และ วธิกีาร ในการสรา้งและพฒันารปูแบบใหมใ่น
เบือ้งตน้ และ การนํารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ไปดาํเนินการในสถานการณ์จรงิ ใหเ้กดิประสทิธผิล
และประสทิธภิาพสงูสดุ รวมทัง้การพฒันารปูแบบน้ีอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืต่อไป ในอนาคต  
 
สมมติฐานของการวิจยั  (Hypothesis) 
 

          ผลการดาํเนินงาน ตามรปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุร ี ทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ดกีวา่รปูแบบเดมิ โดยพจิารณาจาก 
 1. ปรมิาณงาน “เพิม่ขึน้” เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัรากาํลงัทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
 2. ความถูกตอ้งของการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน เพิม่ขึน้ 
 3. ความถูกตอ้งของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
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 4. ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
 5. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
 6. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
 7. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
 8. ตน้ทุนในการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ไมเ่พิม่ขึน้ 
 9. ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพิม่ขึน้ 
 
ตวัแปรของการวิจยั  (Variable) 

 

ตวัแปรต้น  (Independent Variable) 
 

 คอื การดาํเนินงานตามรปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุร ี จาํแนกเป็น 
 1.  การดาํเนินงานตามรปูแบบใหม ่
 2.  การดาํเนินงานตามรปูแบบเดมิ 

 

ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 
 

      คอื ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุร ี จาํแนกเป็น 9 ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1. ปรมิาณงาน 
 2. คณุภาพงาน 
 3. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
 4. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
 5. ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร 
 6. ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร 
 7. ตน้ทุนในการใหบ้รกิาร 
 8. ผลตอบแทนของการดาํเนินงาน 
 9. ความคุม้คา่ในการดาํเนินงาน 
 

นิยามศพัท ์ (Definition of Term) 
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 1. หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน หมายถงึ    หน่วยงานของโรงพยาบาล ทีม่หีน้าที่
ใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยงานแรกตัง้แต่ผูป้ว่ยมาถงึโรงพยาบาล โดยมี
การประเมนิสภาพของการเจบ็ปว่ยในภาวะเฉียบพลนั ทัง้ทีม่สีาเหตุจากอุบตัเิหตุและไมใ่ช่
อุบตัเิหตุ ตลอดจนดาํเนินการปฏบิตักิารช่วยชวีติเบือ้งตน้ การสงัเกตอาการ การบาํบดัรกัษา 
เพือ่ลดความทุกขท์รมาน และ ลดภาวะแทรกซอ้นของผูป้ว่ย เช่น ความพกิารหรอืการตดิเชือ้ 
เป็นตน้ รวมทัง้การเตรยีมผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินเพือ่การรกัษาในขัน้ต่อไป 
 2. ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  หมายถงึ  ผูป้ว่ยจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 
  2.1 ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุทุกชนิด  ไดแ้ก่  ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุจากการจราจร  อุบตัเิหตุจาก
จากการทาํงาน ทัง้ในบา้น นอกบา้น ทีท่าํงาน และทีส่าธารณะ  การฆา่ตวัตาย  การถูกทาํรา้ย  
ภยัธรรมชาต ิ การไดร้บัสารพษิ รวมทัง้ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุทีย่งัไมท่ราบสาเหตุแน่นอน 
  2.2 ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นภาวะฉุกเฉินทีไ่มใ่ช่อุบตัเิหตุ  ไดแ้ก่  ผูป้ว่ยดว้ยโรคทัว่ไปทีม่ี
ความเจบ็ปว่ยจากทัง้โรคทางกายและหรอืทางจติใจในภาวะเฉียบพลนั  เช่น โรคทางอายรุกรรม  
ศลัยกรรม  ศลัยกรรมกระดกู  สตู ิ – นรเีวชกรรม จติเวช จกัษุ   โสต-ศอ-นาสกิ และ โรคจาก
สาเหตุอื่นๆ 
 3. งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  หมายถงึ  งานและกจิกรรมการดาํเนินงาน
ทัง้หลาย ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จาํแนกเป็น 4 ระยะ ตามลาํดบัของการ
เกดิเหตุการณ์ โดยใชผู้ป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง คอื  
  3.1 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ก่อนเกดิเหตุการณ์ 
  3.2 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตัง้แต่เกดิเหตุการณ์ จนผูป้ว่ยมาถงึ
หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  3.3 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตัง้แต่ผูป้ว่ยมาถงึหน่วยงานอุบตัเิหตุ
และฉุกเฉิน จนผูป้ว่ยออกจากหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  3.4 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตัง้แต่ผูป้ว่ยออกจากหน่วยงาน
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จนผูป้ว่ยออกจากโรงพยาบาล 
  3.5 งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตัง้แต่ผูป้ว่ยออกจากโรงพยาบาล จน
ผูป้ว่ยหายสนิท หรอื ออกจากโรงพยาบาลไปแลว้ ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 4. ผูบ้รหิารของโรงพยาบาล  หมายถงึ  ผูท้ีป่ฏบิตังิานในตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาล  รองผูอ้าํนวยการฝา่ยการแพทย ์รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิาร รองผูอํ้านวยการฝา่ย
การพยาบาล ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  หวัหน้าพยาบาล  แพทยห์วัหน้ากลุม่งาน  และ 
หวัหน้าหอผูป้ว่ย  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 5. ผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 6. ผูร้บับรกิาร หมายถงึ ผูป้ว่ยและญาต ิ ทีเ่ขา้มารบัการรกัษาพยาบาลในหน่วยงาน
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
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นิยามตวัแปร  (Definition of Variable) 
 

 1. รปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  หมายถงึ   ลกัษณะ 
สว่นประกอบ และ วธิปีฏบิตั ิ ของงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
สงูสดุ (Ultimate Goal) ของการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ประกอบดว้ย สิง่
สาํคญั 3 ประการ คอื หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และวธิกีารนํารปูแบบไป
ดาํเนินการ ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุ รวมทัง้การปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง วดัคา่เป็นมาตรวดั
ระดบันามบญัญตั ิ (Nominal Scale) โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลู เป็นรปูแบบที ่ 1,2,3 …  
ตามลาํดบั   
 2. ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน หมายถงึ  
ทรพัยากรดา้นคน ของ เงนิ ระบบงาน และ มาตรฐานการปฏบิตังิาน “ทีใ่ชจ้รงิ” ในการ
ดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน คอื ก่อน และ 
หลงั การนํารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรุงขึน้มาใหม ่มา
ทดลองใช ้ ทัง้ในกลุม่ทดลอง และ ในกลุม่เปรยีบเทยีบ วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio 
Scale) เป็นจาํนวนทรพัยากรทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 3. วธิปีฏบิตัใินการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  หมายถงึ  วธิปีฏบิตัิ
จรงิในการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน วดั
คา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราความถูกตอ้งของการปฏบิตัใินการ
ดาํเนินงาน โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 
 4. วธิกีารนํารปูแบบการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุฉุกเฉินไปดาํเนินงาน หมายถงึ  
กระบวนการในการนํารปูแบบการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุฉุกเฉินไปดาํเนินการจรงิ ในช่วงเวลา
ทีว่ดัผลการดาํเนินงาน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบันามบญัญตั ิ (Nominal Scale) โดยใชแ้บบ
บนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เป็นวธิกีารของรปูแบบเดมิ และ วธิกีาร
ของรปูแบบใหม ่
 5. สิง่แวดลอ้มในขณะดาํเนินการ หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ สิง่แวดลอ้มทาง
ชวีภาพ สิง่แวดลอ้มทางเคม ี และ สิง่แวดลอ้มทางสงัคม เช่น แสงสวา่ง อุณหภมู ิ เสยีง กลิน่ 
สารเคม ียงุ แมลง แมลงสาบ กฎ  ระเบยีบ  นโยบาย  ขอ้ปฏบิตัติ่างๆ บรรยากาศขององคก์าร 
ฯลฯ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  ซึง่อาจจะเป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิหรอื
เป็นอุปสรรคขดัขวางการดาํเนินงานกไ็ด ้  ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน วดัคา่เป็นมาตรวดั
ระดบันามบญัญตั ิ (Nominal Scale) เป็นสิง่แวดลอ้มในขณะดาํเนินการของรปูแบบเดมิ และ 
สิง่แวดลอ้มในขณะดาํเนินการของรปูแบบใหม ่ โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน   
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 6. การดาํเนินงานตามรปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน หมายถงึ 
กระบวนการดาํเนินงานทีเ่ป็นระบบอยา่งครบวงจร ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินใน
โรงพยาบาล ประกอบดว้ย 7 กจิกรรมหลกั คอื 
  6.1 การเตรยีมพรอ้ม ก่อนใหบ้รกิาร ในดา้นต่อไปน้ี 
   6.1.1 ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
   6.1.2 ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิาร 
   6.1.3 ดา้นเงนิ ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิาร  
   6.1.4 ดา้นวธิกีารปฏบิตั ิ ในการใหบ้รกิาร ในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีเรง่ดว่น 
กรณีเฉพาะบุคคล กรณีเฉพาะโรค ฯลฯ 
  6.2 การตอ้นรบั ผูม้ารบับรกิาร อยา่งประทบัใจ ในดา้นต่อไปน้ี 
   6.2.1 ดา้นสถานที ่เช่น ความสะอาด เรยีบรอ้ย สวยงาม น่าไวว้างใจ ฯลฯ 
   6.2.2 ดา้นขอ้มลูขา่วสาร ของผูใ้หบ้รกิาร ทัง้ป้ายบอกทาง โปสเตอร ์บอรด์ 
Chart แผนผงัแสดงระบบการใหบ้รกิาร ขัน้ตอนการขอรบับรกิาร เอกสารคาํแนะนํา ฯลฯ 
   6.2.3 ดา้นพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร ทัง้ทา่ท ีแววตา วาจา และ การกระทาํ 
   6.2.4 ดา้นสิง่สนบัสนุนการบรกิาร เช่น น้ําดืม่ เครือ่งดื่ม/อาหาร เครือ่งมอื
สือ่สาร โทรศพัทส์าธารณะ ฯลฯ 
  6.3 การใหบ้รกิารเบือ้งตน้ แก่ผูม้ารบับรกิาร อยา่งเหมาะสม ตามความตอ้งการ
ของผูม้ารบับรกิาร ในทนัท ีในดา้นต่อไปน้ี 
   6.3.1 ดา้นบรกิารเรง่ดว่น เช่น การช่วยชวีติ การบรรเทาอาการปวด การ
บรรเทาอาการตกใจ ดว้ย 3 น้ํา คอื น้ําคาํ (คาํพดูจา) น้ํามอื (การสมัผสั) และ น้ําใจ (ความรูส้กึ) 
   6.3.2 ดา้นบรรเทาความรูส้กึทีก่ระวนกระวาย โกรธ ฯลฯ 
   6.3.3 ดา้นบรกิารเฉพาะบุคคล (You are somebody) เช่น พระ บุคคล VIP 
  6.4 การใหบ้รกิารตามลาํดบั จนครบถว้น ตามลกัษณะ และ ความตอ้งการ ของผู้
มารบับรกิาร อยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ รวดเรว็และเหมาะสมกบัผูม้ารบับรกิารแต่ละคน 
และแต่ละสภาวการณ์ ในดา้นต่อไปน้ี 
   6.4.1 ดา้นบรกิารหลกั 
   6.4.2 ดา้นบรกิารเสรมิ 
   6.4.3 ดา้นบรกิารเฉพาะ 
  6.5 การใหบ้รกิารขัน้สดุทา้ย ก่อนผูม้ารบับรกิารจะกลบัออกไป ในดา้นต่อไปน้ี 
   6.5.1 ดา้นความรูส้กึ เช่น การระบายความคบัขอ้งใจ การใหค้วามอาทร
หว่งใย การใหค้วามรูส้กึภาคภมูใิจ ฯลฯ 
   6.5.2 ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ เช่น ใหค้าํแนะนํา ชีแ้จง การยํ้าเตอืน ฯลฯ 
   6.5.3 ดา้นการเดนิทางกลบั เช่น การบรกิารรถเขน็ การอาํนวยความสะดวก
ในการนํารถมารบัผูป้ว่ย ฯลฯ 
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  6.6 การใหบ้รกิารหลงัจากผูม้ารบับรกิารกลบัออกไปแลว้ อยา่งสมบรูณ์ ครบวงจร 
ในดา้นต่อไปน้ี 
   6.6.1 ดา้นการตดิตามดแูลใหบ้รกิารต่อเน่ือง เช่น การสง่ต่อ (Refer) การ
ตดิตามทางโทรศพัท ์จดหมาย หรอืไปรษณยีบตัร การเยีย่มบา้น (Home Visit) ฯลฯ 
   6.6.2 ดา้นการบนัทกึขอ้มลู ทัง้การบนัทกึลงในระเบยีนหรอืรายงาน และ 
การบนัทกึเขา้ระบบคอมพวิเตอร ์ตามทีก่าํหนดไวใ้นระบบขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงาน 
   6.6.3 ดา้นการเกบ็อุปกรณ์เขา้ทีเ่ขา้ทาง การลา้งการทาํความสะอาด การดแูล 
สถานที ่ฯลฯ ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ และ ช่วยบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ และ ให้
พรอ้มทีจ่ะรองรบัผูท้ีจ่ะมารบับรกิาร “รายต่อไป” 
  6.7 การดาํเนินก่อนเลกิงานในแต่ละเวร ไดแ้ก่ การเตรยีมสง่เวร ใหก้บัผูท้ีจ่ะมา
รบัชว่งในการใหบ้รกิารในช่วงเวลาหรอืเวรต่อไป 
 7. ผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้ และ/หรอื
ไดร้บัจากการดาํเนินงานตามรปูแบบของการบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ในชว่งเวลาที่
วดัผลการดาํเนินงาน คอื ก่อน และ หลงั การนํารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรุงขึน้มาใหม ่ มาทดลองใช ้ ทัง้ในกลุม่ทดลอง และ ในกลุม่เปรยีบเทยีบ 
จาํแนกเป็น 9 กลุม่ 14 ดชันีชีว้ดั คอื 
  7.1 ปรมิาณงาน หมายถงึ จาํนวนผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารในหน่วยงานอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ย โดยใชแ้บบ
บนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี2 ดชันีชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 

    7.1.1 อตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินเฉลีย่ ต่ออตัรากาํลงัของผู้

ใหบ้รกิาร 1 คน 

  สตูรคาํนวณ A   =     B 
 

เมือ่ A   =   อตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มหีน่วยวดัเป็น คน ต่อ 
               อตัรากาํลงัของผูใ้หบ้รกิาร 1 คน 
 B   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีม่ารบับรกิาร ในแต่ละเวร  

   ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 C   = จาํนวนผูใ้หบ้รกิาร ในแต่ละเวร ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

 

   7.1.2 อตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินเฉลีย่ ต่อคา่แรงของผู้

ใหบ้รกิาร 1,000 บาท 

  สตูรคาํนวณ A   =    B       D 
  

 C 

      C 
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เมือ่ A   = อตัราสว่นปรมิาณผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มหีน่วยวดัเป็น คนต่อ  
     คา่แรงของผูใ้หบ้รกิาร 1,000 บาท 
  B   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีม่ารบับรกิาร ในแต่ละเวร  
      ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
  C   = ตน้ทุนคา่แรงของผูใ้หบ้รกิาร ในแต่ละเวร ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
  D   = คา่คงทีข่องตน้ทุนคา่แรงของผูใ้หบ้รกิารในทีน้ี่ให ้= 1,000 บาท 
  7.2 คณุภาพงาน หมายถงึ ความถกูตอ้งของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราความถกูตอ้ง อตัราการไมเ่กดิ

ภาวะแทรกซอ้น และ อตัราการไมม่ารบับรกิารซํ้า ของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โดยใชข้อ้มลู

ในแบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี4 ดชันีชีว้ดั ไดแ้ก่ 

   7.2.1 อตัราความถกูตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มประจาํเวร ก่อนเริม่

ปฏบิตังิาน 

  สตูรคาํนวณ A   =    B         100 
 

เมือ่   A   = อตัราความถกูตอ้งของการเตรยีมความพรอ้มประจาํเวรก่อนเริม่    
     ปฏบิตังิานมหีน่วยวดัเป็น % 
 B   = จาํนวนรายการทีถ่กูตอ้ง ของการเตรยีมความพรอ้มประจาํเวรก่อนเริม่ 
     ปฏบิตังิานในแต่ละเวร ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 

C   = จาํนวนรายการทัง้หมด ของการเตรยีมความพรอ้มประจาํเวรก่อนเริม่ 
      ปฏบิตังิาน ในแต่ละเวร ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
 
   7.2.2 อตัราความถูกตอ้งของการใหบ้รกิาร ก่อนทีผู่ป้ว่ยจะออกจากหน่วยงาน 
 

  สตูรคาํนวณ A   =      B         100 
  

เมือ่ A   =    อตัราความถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร ก่อนทีผู่ป้ว่ยจะออกจาก 
              หน่วยงาน มหีน่วยวดัเป็น % 
  B   =   จาํนวนรายการทีถู่กตอ้งของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
              แต่ละคน ก่อนทีผู่ป้ว่ยจะออกจากหน่วยงาน ในชว่งเวลาทีว่ดัผล 

   การดาํเนินงาน 
  C   =   จาํนวนรายการทัง้หมด ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
      แต่ละคน ก่อนทีผู่ป้ว่ยจะออกจากหน่วยงาน ในชว่งเวลาเดยีวกนั 

 

        C 

     C 
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   7.2.3 อตัราการไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นจากการใหบ้รกิาร ขณะทีผู่ป้ว่ยอยูใ่น

หน่วยงาน 

สตูรคาํนวณ A   =      B     100 
 

เมือ่ A   = อตัราการไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นจากการใหบ้รกิาร ขณะทีผู่ป้ว่ย 
                        อยูใ่นหน่วยงาน มหีน่วยวดัเป็น % 

B   = จาํนวนผูป้ว่ยทีไ่มเ่กดิภาวะแทรกซอ้น จากการใหบ้รกิาร 
    ขณะทีผู่ป้ว่ยอยูใ่นหน่วยงาน ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 

  C   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทัง้หมด ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 
   7.2.4 อตัราการไมม่ารบับรกิารซํ้าของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

  สตูรคาํนวณ A   =     B      100 
  

เมือ่ A   = อตัราการไมม่ารบับรกิารซํ้าของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มหีน่วยวดัเป็น % 
  B   = จาํนวนผูป้ว่ยทีไ่มม่ารบับรกิารซํ้า ของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  

   ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
  C   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทัง้หมด ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
 

        7.3 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร หมายถงึ ระยะเวลาในการใหบ้รกิารผูป้ว่ย

อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จนกระทัง่ได้

พบแพทยค์นแรก วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นระยะเวลาเฉลีย่ในการ

ใหบ้รกิารผูป้ว่ย โดยใชข้อ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน 

   ความรวดเรว็เฉลีย่ในการใหบ้รกิารต่อราย 
 

  สตูรคาํนวณ A   =     B 
      

เมือ่ A   = ความรวดเรว็เฉลีย่ ในการใหบ้รกิาร มหีน่วยวดัเป็น วนิาท ีต่อ ราย 
 B   = ระยะเวลาเป็นวนิาท ีตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในหน่วยงานจนกระทัง่  
    ไดพ้บแพทยค์นแรก ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
 C   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีม่ารบับรกิาร ในชว่งเวลาเดยีวกนั 

 

  C 

C 

C 
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  7.4 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ในเชงิบวกของ

ผูร้บับรกิารในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นระดบัความพงึพอใจ โดยใชข้อ้มลูใน

แบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูร้บับรกิาร 

   ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูร้บับรกิาร 

  สตูรคาํนวณ A   =         B       100 
 

เมือ่ A   = ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูร้บับรกิาร มหีน่วยวดัเป็น % 
  B   = คะแนนความพงึพอใจของผูร้บับรกิารแต่ละคน ทีม่ต่ีอการดาํเนินงาน 
      บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  C   = จาํนวนผูร้บับรกิาร ทีต่อบแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  D   = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจ 
 
  7.5 ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ในเชงิบวกของ

ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน    วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นระดบัความพงึพอใจ โดยใชข้อ้มลู

ในแบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร 

   ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิาร  

  สตูรคาํนวณ A   =         B      100 
 

เมือ่ A   = ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูใ้หบ้รกิาร มหีน่วยวดัเป็น % 
  B   = คะแนนความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารแต่ละคน ทีม่ตี่อการดาํเนินงาน 
      บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  C   = จาํนวนผูใ้หบ้รกิาร ทีต่อบแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  D   = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจ 
 
  7.6 ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ในเชงิบวกของ

ผูบ้รหิารทีม่ตี่อการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น 

(Ratio Scale) เป็นระดบัความพงึพอใจ โดยใชข้อ้มลูในแบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบั

ผูบ้รหิาร 

   ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูบ้รหิาร  
 

 

C   D 

C  D 
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  สตูรคาํนวณ A   =         B      100 
 

เมือ่ A   = ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูบ้รหิาร มหีน่วยวดัเป็น % 
  B   = คะแนนความพงึพอใจของผูบ้รหิารแต่ละคน ทีม่ตี่อการดาํเนินงาน 
      บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  C   = จาํนวนผูบ้รหิาร ทีต่อบแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  D   = คะแนนเตม็ของความพงึพอใจ 
 

  7.7 ตน้ทุนในการใหบ้รกิาร หมายถงึ คา่ใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ

และฉุกเฉิน วดัคา่เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นตน้ทุนในการใหบ้รกิาร โดยใช้

ขอ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

   ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินต่อราย 
 

  สตูรคาํนวณ A   =     (B + C)   
 
 เมือ่ A   = ตน้ทุนเฉลีย่ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มหีน่วยวดัเป็น 
      บาท ต่อ ราย 
  B   = คา่แรงของบุคลากร ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
      ในชว่งเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 
  C   = คา่วสัดุ ครุภณัฑท์างการแพทย ์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ 
      และฉุกเฉิน ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
  D   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีม่ารบับรกิาร ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

  7.8 ผลตอบแทนของการดาํเนินงาน หมายถงึ รายไดท้ีไ่ดร้บัจากการใหบ้รกิาร

ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน วดัคา่มาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นจาํนวนเงนิ โดยใช้

ขอ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี2 ดชันีชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 

   7.8.1 รายไดเ้ฉลีย่ทีพ่งึไดจ้ากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินต่อราย 
 

  สตูรคาํนวณ A   =     B   

  
 เมือ่ A   = รายไดเ้ฉลีย่ทีพ่งึไดจ้ากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี
     หน่วยวดัเป็นบาท ต่อ ราย 
 B   = รายไดจ้ากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีพ่งึไดจ้ากผูป้ว่ย 
     แต่ละราย ในช่วงเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 

 C 

   D 

C  D 



หลักการบริหารโรงพยาบาล  หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน  

สมชาติ  โตรักษา 592 การทาํงานประจาํให้เป็นผลงานทางวิชาการ 

 C   = จาํนวนผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีม่ารบับรกิาร ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 

   7.8.2 คา่แรงเฉลีย่ทีป่ระหยดัได ้ ในชว่งเวลาทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ

และฉุกเฉิน แต่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น 
 

  สตูรคาํนวณ A   =     (B  C) 
 

เมือ่ A   = คา่แรงเฉลีย่ทีป่ระหยดัได ้
B   = จาํนวนนาทใีนช่วงเวลาทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินแต่ 

      ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานอืน่ของบุคลากรแต่ละคน ในช่วงเวลา 
   ทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 

  C   = จาํนวนคา่แรงต่อนาทขีองบคุลากรผูน้ัน้ ทีไ่ดร้บัมอบหมายให ้ 
   ปฏบิตังิานอื่น ในชว่งเวลาเดยีวกนั 

  

  7.9 ความคุม้คา่ในการดาํเนินงาน หมายถงึ ผลกําไร จากการดาํเนินงานบรกิาร

ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนการทดลอง กบั หลงัการทดลอง วดัคา่

เป็นมาตรวดัระดบัสดัสว่น (Ratio Scale) เป็นอตัราผลกาํไรต่อปี โดยใชข้อ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นแบบ

บนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

  อตัราผลกาํไรต่อปี ในการพฒันาการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

  สตูรคาํนวณ A   =  (B - C)      X   365      

 

 เมือ่ A   = อตัราผลกาํไรต่อปี ในการพฒันาการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ 
   และฉุกเฉิน (บาท) 

B   = ผลตอบแทนของการดาํเนินงานจากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ 
             ฉุกเฉิน ทีเ่พิม่ขึน้ หลงัการทดลอง ในช่วงเวลาทีว่ดัผลการดาํเนินงาน 

C   =  ตน้ทุนในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีเ่พิม่ขึน้   
   หลงัการทดลอง ในชว่งเวลาเดยีวกนั 

N   =  จาํนวนวนั ทีว่ดัผลการดาํเนินงาน   
 

ขอบเขตของการวิจยั (Scope) 
 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ใน

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ตุลาคม 2545 ภายใต้

  N 
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สถานการณ์จรงิ ดว้ยทรพัยากรคน เงนิ ของ เวลา และ เทคโนโลย ี เทา่ทีม่อียูใ่นขณะที่

ดาํเนินงานวจิยั 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจยั (Assumption) 
 

 ขอ้มลูจากทะเบยีนรายงานทรพัยากรและผลการดาํเนินงาน ของหน่วยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ และ ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี ใน
ปีงบประมาณ 2544 และ 2545 นัน้ จะยดึตามขอ้มลูทีม่กีารรายงานอยา่งเป็นทางการ หรอื ไดร้บั
การรบัรองความถูกตอ้งจากรองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั (Expected Outcome) 
 

 การวจิยัครัง้น้ีจะไดป้ระโยชน์ คอื  
 

 1. ไดร้ปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระ

จอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี ทีส่มบรูณ์แบบ มปีระสทิธภิาพสงู สามารถเป็นรปูแบบตวัอยา่งทีด่ ี

ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั ของกระทรวงสาธารณสขุไดอ้ยา่งชดัเจน นําไปสูก่ารพฒันางาน

บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครฐั ทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื 

 2. ไดต้วัอยา่งของแนวทางและวธิกีารทีส่ะดวกและไมยุ่ง่ยาก ในการ “การพฒันางาน

บรกิารหลกัของโรงพยาบาล” คอื งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีใ่ชค้า่ใชจ้่ายน้อยแต่

ไดผ้ลดมีาก สามารถเป็นแบบอยา่ง (Demonstration Model) ทีด่ ี ใหก้บัหน่วยงานต่างๆของ

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ในการพฒันางานหลกัของตนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืได ้ และ 

สามารถขยายผลไปยงัโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงสาธารณสขุ ไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง ดว้ยแนวทางและกระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองกระทรวงสาธารณสขุ 
 

 3. ไดต้วัอยา่งของการทาํวจิยัและพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทีม่คีุณค่ายิง่ต่อ

งานบรกิารผูป้ว่ย และ หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล โดยจะเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ทีส่ามารถเหน็และจบัตอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 4. ไดต้วัอยา่งของการทาํงานประจาํ ใหเ้ป็นวจิยั (Routine to Research : R2R) ซึง่

เป็นงานวจิยัและพฒันา (R&D) ทีก่าํลงัเป็นทีต่อ้งการของทัง้รฐับาล กระทรวงสาธารณสขุ และ 

โรงพยาบาลทัง้หลาย เป็นอยา่งยิง่ 
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 5. บุคลากรของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ทีม่ามสีว่นรว่มในการทาํวจิยัและการพฒันา

งานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืน้ี จะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ 

ทีม่คีณุคา่ยิง่ ทีจ่ะสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางในการทาํงานวจิยั และ การพฒันา

งานทีต่นรบัผดิชอบ ทาํใหเ้ขาเหลา่นัน้เป็นบุคลากรทีท่รงคณุคา่ยิง่ๆขึน้ไป 
 

 6. ผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 

จงัหวดัเพชรบุร ีจะดขีึน้ คอื ไดป้รมิาณงานมากขึน้ มคุีณภาพสงูขึน้ รวดเรว็ขึน้ ปลอดภยัขึน้ ผู้

มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจมากขึน้ ผูม้ารบับรกิารประทบัใจในบรกิารมากขึน้ ผูป้ฏบิตังิานมี

ความพงึพอใจมากขึน้ มาตรฐานการปฏบิตังิานดขีึน้ ตน้ทุนต่อหน่วยของบรกิารลดลง 

ผลตอบแทนเพิม่ขึน้ และ ความคุม้คา่ของการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทัง้

ผูร้บับรกิารและครอบครวั ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิารงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทุกระดบั 

หน่วยงานผูด้แูลรบัผดิชอบผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ โรงพยาบาล

อื่นๆ กระทรวงสาธารณสขุ รฐับาล สงัคม และ ประเทศชาต ิดงัน้ี 

  6.1 ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี จะ

ไดร้บับรกิารทีด่ขี ึน้ รวดเรว็ขึน้ ปลอดภยัมากขึน้ มคีวามพงึพอใจมากขึน้ มภีาวะแทรกซอ้น

น้อยลง ทาํใหเ้กดิความเชือ่ถอืและความมัน่ใจในสถานบรกิารของรฐัมากขึน้ 

  6.2 ครอบครวัของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 

จงัหวดัเพชรบุร ี จะมคีวามเครยีดน้อยลง เกดิความสญูเสยีน้อยลง มภีาระน้อยลง นําไปสูค่วาม

มัน่คงแขง็แรงของครอบครวัทีม่ากขึน้ 

  6.3 ผูใ้หบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดั

เพชรบุร ี จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ มคีวามสขุมากขึน้ มคีวามเครยีดน้อยลง 

สขุภาพจติดขีึน้ นําไปสูค่วามรกังาน ความรกัและภาคภมูใิจในองคก์าร มากยิง่ๆขึน้ 

  6.4 ผูบ้รหิารงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 

จงัหวดัเพชรบุร ี จะไดร้บัคาํชมเชยจากผูม้าบรกิารและประชาชน จะมคีวามสขุมากขึน้ มคีวาม 

เครยีดน้อยลง สขุภาพจติดขีึน้ นําไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

  6.5 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี จะไดร้บัคาํชมเชยจากผูม้าบรกิาร

และประชาชนมากขึน้ มภีาพลกัษณ์และภาพพจน์ทีด่ขี ึน้ ไดร้บัความเชือ่ถอืและความความ

รว่มมอืจากประชาชนมากขึน้ นําไปสูก่ารไดร้บัการสนบัสนุนทัง้ดา้นทรพัยากรและดา้นการ

พฒันา ใหเ้จรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ มัน่คง และ ยัง่ยนื ยิง่ๆขึน้ 
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  6.6 กระทรวงสาธารณสขุ จะไดร้บัคาํชมเชยจากประชาชนมากขึน้ ลดการถกูตําหนิ

ใหน้้อยลง ลดภาระในการตามแกป้ญัหา มโีอกาสถกูฟ้องรอ้งน้อยลง สามารถนํางบประมาณทีม่ี

อยูอ่ยา่งจาํกดั มาใชใ้นการจดับรกิารและการพฒันาไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยมากขึน้ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงูรวมทัง้รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ กจ็ะไดร้บัความนิยมทีด่ขี ึน้  

  6.7 รฐับาลจะไดร้บัคาํชมเชยจากประชาชนมากขึน้ ลดการถูกตาํหนิลง ประหยดั

งบประมาณ ไดร้บัความเชื่อถอืมากขึน้ นําไปสูก่ารมเีสถยีรภาพและความมัน่คงมากขึน้ 

  6.8 สงัคมจะมคีวามสขุและความสงบมากขึน้ จากการทีค่รอบครวัของผูป้ว่ย

อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มคีวามมัน่คงแขง็แรงมากขึน้ตามขอ้ 6.2 นําไปสูก่ารลดปญัหาสงัคม การ

ลดความเครยีดของสงัคม และ การเพิม่ความมัน่คงของสงัคมและชุมชนใหม้ากขึน้ดว้ย 

  6.9 ประเทศชาต ิ จะลดความสญูเสยีดา้นทรพัยากรมนุษยข์องชาตจิากการตาย

เจบ็ปว่ยและพกิาร ลดภาระในการดแูลผูป้ว่ย การฟ้ืนฟูสภาพผูป้ว่ย การดแูลผูพ้กิาร และการตาม

แกป้ญัหาดา้นสขุภาพอนามยั ของประชาชน ทาํใหม้คีวามเขม้แขง็ ไมส่ญูเสยีโอกาสของการนํา

ทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิมาก่อใหเ้กดิผลผลติ (Productivities) ทีม่คีา่ใหก้บัสงัคมและประเทศชาต ิ

นําไปสูค่วามสามารถในการพฒันาดา้นต่างๆของประเทศ ใหม้ศีกัยภาพสงู สามารถแขง่ขนักบั

ประเทศอื่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็มัน่คงและมัน่ใจมากขึน้ 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework of Research) 
 

                ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํเนินงานตามรปูแบบเดิม 

1. รปูแบบการดาํเนินงาน  
  1.1 หลกัการ 
  1.2 โครงสรา้ง 
  1.3 วธินํีาไปปฏบิตั ิ
2. ทรพัยากรท่ีใช้จริง 
  2.1 คน 
  2.2 เงนิ 
  2.3 ระบบงาน 
  2.4 อุปกรณ์ต่างๆ  
  2.5 วสัดุต่างๆ 
  2.6 มาตรฐานการปฏบิตังิาน  
3. วิธีปฏิบติัในการดาํเนินงานจริง 
4. วิธีการนํารปูแบบไปดาํเนินการจริง 
5. ส่ิงแวดล้อมขณะดาํเนินการจริง 
  5.1 สิง่แวดลอ้มภายในงาน/หน่วยงาน 
  5.2 สิง่แวดลอ้มภายนอกงาน/หน่วยงาน 
  5.3 เหตการณ์พเิศษต่างๆ 

- 1. อตัราส่วนปริมาณผูป่้วยต่ออตัรากาํลงั 
       ของผู้ให้บริการ 
- 2. อตัราส่วนปริมาณผูป่้วยต่อค่าแรงผูใ้ห้บริการ 
- 3. อตัราความถกูต้องของการเตรียมความพร้อม 
       ประจาํเวรก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
- 4. อตัราความถกูต้องของการให้บริการ 
       ก่อนท่ีผูป่้วยจะออกจากหน่วยงาน 
- 5. อตัราการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
       จากการให้บริการ 
- 6. อตัราการไม่มารบับริการซํา้ 
- 7. ความรวดเรว็ในการให้บริการ 

ผลการดาํเนินงานบริการผูป่้วย ER 
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การดาํเนินงานของกลุ่มควบคมุก่อนทดลอง

การดาํเนินงานของกลุ่มควบคมุหลงัทดลอง
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แบบการวิจยั (Research Design) 
 

 เป็นวจิยัประเมนิผล (Evaluation Research) ชนิดกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) แบบ Non-equivalent Control Group Design โดยไดเ้พิม่เตมิการควบคุมตวัแปร
ของกลุม่ควบคุม ใหใ้กลเ้คยีงกบักลุ่มทดลองมากทีส่ดุ ซึง่มแีผนภมูแิสดงแบบของการวจิยั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะของการวิจยั   I   |  II |III|             IV                  |  V  |    VI 
 
 กลุ่มทดลอง (Experiment Group)  
 

  หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีกระทรวง
สาธารณสขุ  เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป (General Hospital) ประจาํจงัหวดัเพชรบุร ี ขนาด 365 
เตยีง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลใหเ้ขา้ทาํการศกึษาวจิยั 
 

 กลุ่มควบคมุ (Control Group) 
 

  หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จงัหวดั
สมทุรสงคราม  ซึง่มคุีณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ คอื เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป 
(General Hospital) ประจาํจงัหวดัสมทุรสงคราม ขนาด 360 เตยีง และไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลใหเ้ขา้ทาํการศกึษาวจิยัเช่นกนั 
 

 การวดัผลการดาํเนินงาน 
 

  จะวดัใน 2 ชว่งเวลา คอื  
   ชว่งก่อนการทดลอง (Pre-test) คอื ก่อนทีผู่ว้จิยัจะนํารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรุงขึน้มาใหม ่ มาทดลองใช ้ โดยจะดาํเนินการวดัใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2545 
   ชว่งหลงัการทดลอง (Post-test) คอื หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดนํ้ารปูแบบงานบรกิาร
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรุงขึน้มาใหม ่ มาทดลองใช ้ จนครบตามเวลาที่
กาํหนด (Duration) ไว ้ซึง่จะตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน  

Time
Duration 

O1       X1         O3 
 

O2     X2        O4

X = Intervention = Working Model คอื รูปแบบการดาํเนินงานงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

O = Outcomes by Working Indicators (การวดัและผลการวดั ตามดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน) 

Experiment Group 
 

Control Group 

Pre-test Post-test  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  (Population and Sample) 
 

ประชากรหลกั 
 

  คอื การใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 1 ครัง้ ตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารใน
หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินจนกระทัง่กลบัออกไป ในพืน้ทีท่ดลองมจีาํนวนประมาณ 90 ครัง้
ต่อวนั ในชว่งเวลา 1 สปัดาห ์ทีว่ดัผลการดาํเนินงาน จงึมปีระชากรประมาณ 630 ครัง้ 
 

  ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุม่ตวัอยา่ง (Census) 
 
 ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม (คน) 

 
ผูต้อบแบบสอบถาม พ้ืนทีท่ดลอง พ้ืนทีค่วบคมุ 

1.  กลุม่ผูบ้รหิาร 35 27 
2.  กลุม่ผูใ้หบ้รกิาร    27 28 
3.  กลุม่ผูร้บับรกิาร    630 665 

 
  ใชป้ระชากรทัง้หมด เป็นกลุ่มตวัอย่าง (Census) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  (Instruments of Research)    
 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ใชเ้ครือ่งมอื 8 ชิน้ คอื 
 

1.  รปูแบบใหม่ของการดาํเนินงานบริการผูป่้วยอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน 
 

  1.1 ลกัษณะของเครือ่งมอื 
 

  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คอื ประกอบดว้ย สิง่สาํคญั 3 ประการ คอื 
หลกัการของรปูแบบ โครงสรา้งของรปูแบบ และ วธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ ตัง้แต่เริม่ตน้จน
สิน้สดุ รวมทัง้การปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   1.1.1 หลกัการของรปูแบบ (Principles of Working Model) ประกอบดว้ย
หลกัการ 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
    1.) หลกัวชิาการ (Academic Principles) ม ี3 ดา้น คอื 
     1.1) หลกัการบรหิาร (Management Principles) ม ี7 หลกัการ คอื 
      1.1.1) หลกัการบรหิารองคก์าร ตาม POSDCoRB Model  
ของ กลูคิและเออรว์คิ (Gulick and Urwick) 
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      1.1.2) หลกัการบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค ์ (Management  
by Objective : MBO) ของ ปีเตอร ์เอฟ ดรกัเกอร ์(Peter F Drucker) 
      1.1.3) หลกัการบรหิารตามสภาวการณ์ (Contingency  
Management)  ตามแนวคดิของ ไวทร์ชิและคนูซ ์(Heim Weihrich and Horold Koontz) 
      1.1.4) หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Participative  
Management) ของ เดวดิ แฮบกู๊ด (David Hapgood) 
      1.1.5) หลกัการบรหิารในรปูคณะกรรมการ  (Management  
by  Committee) ของ สมยศ นาวกีาร 
      1.1.6) หลกัการบรหิาร (Principles of Management) ตาม
แนวคดิของ สมชาต ิ โตรกัษา 
      1.1.7) หลกัการพฒันาองคก์าร(Organization Development) 
ของ สรุชาต ิณ หนองคาย 
     1.2) หลกัวชิาการเฉพาะ (Specific Principles) ของงานบรกิาร
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี2 หลกัการ คอื 
      1.2.1) มาตรฐานการพยาบาลการบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน  ของ กองการพยาบาล  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
      1.2.2) มาตรฐานบรกิารอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  ตามมาตรฐาน
หน่วยงาน แนวทางพฒันาคุณภาพโดยมุง่ผูม้ารบับรกิารเป็นศูนยก์ลาง ของสถาบนัพฒันาและ
รบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
     1.3) หลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง (Concerning Principles) กบังาน
บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ม ี2 หลกัการ คอื 
      1.3.1) หลกัการตดิต่อสือ่สาร 
      1.3.2) หลกัการประสานงาน 
     1.4) กฎ ระเบยีบ และ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง 
      1.4.1) คาํประกาศสทิธขิองผูป้ว่ย 
      1.4.2) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2535   
      1.4.3) ระเบยีบและขอ้บงัคบัของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
 

   1.1.2 โครงสรา้งของรปูแบบ (Structures of Working Model) ประกอบดว้ย
โครงสรา้งของรปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
    1.) โครงสรา้งดา้นคน 
    2.) โครงสรา้งดา้นของ 
    3.) โครงสรา้งดา้นเงนิ 
    4.) โครงสรา้งดา้นระบบงาน 
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   1.1.3 วธิกีารนํารปูแบบไปดาํเนินการ ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุ รวมทัง้การ
ปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ใชห้ลกัการและวธิกีาร ของการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่ง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื (R&D for CSWI) ตามแนวคดิของ สมชาต ิ โตรกัษา 
 

  1.2 การสรา้งรปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
   ดาํเนินการ เป็น 9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1.2.1 วเิคราะหร์ปูแบบเดมิ ในการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี อยา่งละเอยีด ทุกแงทุ่กมมุ เพือ่ใหรู้ ้
เขา้ใจ สภาวการณ์และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และ รูส้ ิง่ทีส่มควรปรบัปรุงแกไ้ข 
   1.2.2 ศกึษาคน้ควา้องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการบรหิาร การ
ดาํเนินงาน การพฒันา และ การแกป้ญัหา ของงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินจากเอกสาร  
และ แหลง่ขอ้มลูต่างๆ  
   1.2.3 รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ี  หลกัการ วธิกีาร และ ประสบการณ์ ทัง้หลาย
ทัง้ปวง มาสรา้งเป็นรปูแบบใหมเ่บือ้งตน้  ของงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ใหม้คีวาม
ครอบคลุม ครบถว้น สมบรูณ์ และ เหมาะสม มากกวา่รปูแบบเดมิ 
   1.2.4 นํารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์  พจิารณา
ตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหาทัว่ไป พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ  แลว้นําไปปรบัปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนําและขอ้เสนอแนะ จนครบถว้น สมบรูณ์  
   1.2.5 นํารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้นัน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน พจิารณาตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและ
เน้ือหา (Content Validity) ใหข้อ้เสนอแนะ และ ใหค้วามเหน็ชอบ แลว้นําคาํแนะนําและ
ขอ้เสนอแนะทัง้หลายเหลา่นัน้ ไปดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ภายใตก้ารรบัรูแ้ละความเหน็ชอบ 
ของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธห์ลกั  
   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินนัน้ ควรมาจากกลุม่
บุคคล 3 กลุม่ คอื  
    1.) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาการ ในงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  
    2.) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการปฏบิตัใินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  
    3.) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  
   โดยควรมผีูเ้ชีย่วชาญทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นพืน้ทีท่ดลองรวมอยูด่ว้ย อยา่งน้อย 1 คน 
   1.2.6 นํารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญ และ
อาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธแ์ลว้ ไปใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี
พจิารณาตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ แลว้ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข จนไดร้บัความเหน็ชอบให้
นําไปดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นทางการ การปรบัปรุงแกไ้ขทัง้หลาย ตอ้งกระทาํภายใตก้ารรบัรูแ้ละ
ความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธห์ลกัเสมอ  
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   ในการสรา้งและพฒันารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้น้ี เราจะม ี “ทมีงาน” มารว่มมอืรว่ม
ใจกนัในการบรหิารจดัการและการดาํเนินงาน ทมีงานน้ีไดร้บัการแต่งตัง้จากผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา้อยา่งเป็นทางการ ถอืเป็นทมีงานของโรงพยาบาล โดยมผีูว้จิยัเป็น 
“ผูช้่วยเลขานุการ” ของทมีงาน สมาชกิของทมีงาน ประกอบดว้ย ผูท้ีผู่อ้าํนวยการโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้มอบหมายเป็นประธาน หวัหน้าหน่วยผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินเป็นเลขานุการ  
และมสีมาชกิอื่นที ่ Active มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี อดทน มุ่งมัน่ และมเีวลาเตม็ทีใ่หก้บัการทาํงานน้ี 
อกี 3-5 คน รวมเป็นสมาชกิของทมีงานทัง้หมดไมเ่กนิ 8 คน เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการ
พบปะหารอืกนั ประชุมรว่มกนั และในการดาํเนินงานต่างๆ 
   1.2.7 ทมีงานทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและการดาํเนินงาน ใน
การสรา้งและพฒันารปูแบบใหมข่องงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกลา้น้ี จะเป็น
ผูนํ้ารปูแบบใหมเ่บือ้งตน้ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ จากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้แลว้ 
ไปใหก้ลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตั ิ ทัง้ผูบ้รหิารหน่วยงานและผูใ้หบ้รกิาร ของงาน
อุบตัเิหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสม 
เป็นไปได ้ งา่ยต่อการปฏบิตั ิ และ มโีอกาสทีจ่ะเกดิอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งน้อยทีสุ่ด “ก่อนนําไป
ดาํเนินการจรงิ” ในการน้ี เราจะใชผู้ป้ฏบิตังิานเป็นศนูยก์ลาง โดยเราจะยอมใหม้กีารปรบัปรุง
แกไ้ขได ้หลงัจากทีไ่ดม้กีารปรกึษาหารอืกนัอยา่งสมานฉนัทแ์ลว้ เขา้ใจกนัดแีลว้ โดยตอ้งกระทาํ
ภายใตก้ารรบัรูแ้ละความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธห์ลกัเช่นกนั 
   ถงึตอนน้ี ทมีงานผูร้บัผดิชอบฯ จะมารว่มกนั “วางแผนปฏบิตักิาร” ในการนํา
รปูแบบใหมข่องงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินไปดาํเนินงาน ใหช้ดัเจนและแน่นอน แลว้ขออนุมตัิ
ดาํเนินการ จากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
   1.2.8 ทมีงานผูร้บัผดิชอบฯ นํารปูแบบและแผนปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้แลว้ ไปดําเนินการตามแผนทีไ่ดว้างไว ้ แลว้
รว่มกนัตดิตามประเมนิผล ปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบและวธิกีารในการดาํเนินงาน ตามความ
เหมาะสมและความเรง่ด่วน ตลอดระยะเวลาในการนํารปูแบบใหมไ่ปทดลองใช ้พรอ้มทัง้รายงาน
ใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ทราบเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอและชดัเจน และ สง่
สาํเนารายงานนัน้ใหอ้าจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธห์ลกัไดร้บัทราบดว้ย 
   1.2.9 เมือ่ไดด้าํเนินการ ในการนํารปูแบบใหมไ่ปทดลองใชจ้นครบถว้นตาม
กจิกรรมและระยะเวลาทีก่ําหนดไวแ้ลว้ การดาํเนินงานตามรปูแบบใหมน่ัน้ “ไมไ่ดห้ยดุ” โดย
ยงัคงดาํเนินการต่อไป สว่นทมีงานผูร้บัผดิชอบฯ จะนําขอ้มลู ความรู ้ และ ประสบการณ์ 
ทัง้หลายทีไ่ดร้บั มาสรุป วเิคราะห ์ แปลผล แลว้นําไปปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบและวธิกีารในการ
ดาํเนินงาน ใหไ้ดร้ปูแบบและวธิกีาร ทีด่แีละเหมาะสมกบัหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา้มากทีส่ดุ แลว้จดัทาํรายงานเสนอใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอม
เกลา้พจิารณา ถา้เหน็ชอบ กจ็ะนํามาดาํเนินการจดัทาํเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลพระจอม
เกลา้ พรอ้มทัง้จดัทาํคาํส ัง่ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ใหถ้อืปฏบิตัต่ิอไป 
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   ถงึตอนน้ี กจ็ะได ้ “รปูแบบสดุทา้ย” ของรปูแบบการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีเ่ป็นผลวจิยัทีส่าํคญัยิง่อนัหนึ่ง ของการวจิยัครัง้น้ี  
 

  1.3 การตรวจสอบคณุภาพของรปูแบบ 
 

   1.3.1 การตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเนื้อหา (Content Validity) 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในขอ้ 1.2.5   โดยผูเ้ชีย่วชาญตอ้งมมีตเิหน็ดว้ยมากกวา่กึง่
หน่ึงจงึจะถอืวา่มคีวามตรง 
   1.3.2 การตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) โดยการนํารปูแบบไปดาํเนินการ
ในพืน้ทีจ่รงิ ในงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ โดยจะ
ยนืยนัความเทีย่งดว้ยผลการดาํเนินงานตามรปูแบบใหมท่ีต่อ้งดกีว่ารปูแบบเดมิ 
 
 2.  แบบบนัทึกข้อมลูของหน่วยงานผูป่้วยอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน 
 

  ม ี 6 ชุด เพือ่บนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
จอมเกลา้ ในดา้นต่อไปน้ี 
 

  2.1 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นพสัดุและโครงสรา้งทางกายภาพ 
  2.2 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นบุคลากร 
  2.3 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นการเงนิและงบประมาณ 
  2.4 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นระบบงาน 
  2.5 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นผลการดาํเนินงาน 
  2.6 แบบบนัทกึขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

  วธิสีรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู 
 

   ศกึษาคน้ควา้องคค์วามรู ้ทฤษฎ ีหลกัการ และ วธิกีาร เกีย่วกบัการสรา้งแบบ
บนัทกึขอ้มลู จากเอกสาร  และ แหลง่ขอ้มลูต่างๆ จนเขา้ใจแจม่แจง้ทุกแงทุ่กมมุ แลว้สรา้งแบบ
บนัทกึขอ้มลู ใหม้เีน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และ สตูรคาํนวณของผลการ
ดาํเนินงานต่างๆ ตามคาํแนะนําและความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธทุ์กคน 
 

  การตรวจสอบคณุภาพของแบบบนัทกึขอ้มลู 
 

   ตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารย์
ผูค้วบคมุวทิยานิพนธทุ์กคน สว่นการตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) นัน้ ไมต่อ้งทาํเน่ืองจาก
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
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 3.  แบบบนัทึกข้อมูลกิจกรรมงานบริการผูป่้วยอบุติัเหตุและฉุกเฉิน 
 

  เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ในแต่
ละครัง้ทีม่ผีูป้ว่ยมารบับรกิารในแต่ละคน ประกอบดว้ยขอ้มลู 7 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 

  3.1 ขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินแต่ละคน ตัง้แต่ก่อนที่
ผูป้ว่ยจะมาถงึหน่วยงานผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน จนกระทัง่ผูป้ว่ยออกไปจากหน่วยงานผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  3.2 ขอ้มลูเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุ ของการทาํกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน แต่ละกจิกรรม 
  3.3 ขอ้มลูผูป้ฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม พรอ้มทัง้เวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุของ
ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนนัน้ในการปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ 
  3.4 ขอ้มลูวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม พรอ้มทัง้เวลา
เริม่ตน้และเวลาสิน้สุดของการใชอุ้ปกรณ์เหลา่นัน้ “แต่ละชิน้” ในการปฏบิตักิจิกรรม 
  3.5 ขอ้มลูผลการปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม ทัง้ผลดแีละผลไมด่หีรอืผลเสยีที่
เกดิขึน้ รวมทัง้ภาวะแทรกซอ้นต่างๆดว้ย 
  3.6 ขอ้มลูผลตอบแทนทีพ่งึได ้จากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยแต่ละคน 
  3.7 ขอ้มลูขอ้สงัเกตและคาํอธบิายเพิม่เตมิ เกีย่วกบักจิกรรม การปฏบิตังิาน ผล
การปฏบิตังิาน และ ขอ้มลูของสิง่อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
 
 4. แบบตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของกิจกรรม 
 

  ม ี 2 ชุด เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ไดแ้ก่ 
 

  4.1 แบบตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้น ของการเตรยีมความพรอ้ม 
ประจาํเวร 
  4.2 แบบตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของการใหบ้รกิาร ก่อนที่
ผูป้ว่ยจะออกจากหน่วยงานผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 
 5. แบบบนัทึกการมารบับริการซํา้ของผูป่้วยอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน 
 

  เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูการมารบับรกิารซํ้า ของผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินแต่ละคน
เพือ่การตรวจสอบและยนืยนั และ การใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ะสามารถนําไปใชใ้นการพฒันางาน 
กจิกรรม และ การดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ใหด้แีละมปีระสทิธภิาพยิง่ๆขึน้ 
 
 6. แบบบนัทึกการปฏิบติังานอ่ืนนอกจากงานบริการผูป่้วยอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน 
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  เป็นแบบบนัทกึขอ้มลู การไปปฏบิตังิานอื่นนอกจากงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉินของผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน เพือ่บนัทกึการใชเ้วลาและแรงงานของบุคลากรของหน่วยงาน
บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีส่ามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดม้ากขึน้ 
 
 7. แบบบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 
 

  เป็นแบบบนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ต่างๆ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานในการใหบ้รกิาร
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินของผูป้ฏบิตังิาน ในช่วงเวลาทีด่าํเนินการวจิยั ทัง้เหตุการณ์ทีม่ผีล
ทางบวก คอื สง่เสรมิสนบัสนุน และ เหตุการณ์ทีม่ผีลทางลบ 
 
 วธิสีรา้ง และ การตรวจสอบคณุภาพ ของแบบบนัทกึและแบบตรวจสอบต่างๆ 
 

  ดาํเนินการตามวธิสีรา้งและการตรวจสอบคณุภาพ ของแบบบนัทกึขอ้มลูของ
หน่วยงานผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในเครือ่งมอืลาํดบัที ่2   
 
 8.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 

  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ม ี 3 ชุด ไดแ้ก่ 
  8.1 แบบสอบถามชุดที ่1 สาํหรบัผูบ้รหิาร 
  8.2 แบบสอบถามชุดที ่2 สาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร 
  8.3 แบบสอบถามชุดที ่3 สาํหรบัผูร้บับรกิาร 
 

  ลกัษณะของแบบสอบถาม 
 

  เป็นแบบสอบถามแบบผสม คอื มทีัง้แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถาม
ปลายเปิดอยูใ่นแบบสอบถามฉบบัเดยีวกนั ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 
   สว่นที ่1 เป็นคาํถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ 
   สว่นที ่2 เป็นคาํถามระดบัความพงึพอใจของผูต้อบ 
   สว่นที ่3 เป็นคาํถามขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาและการปรบัปรุงแกไ้ข ใน
ความคดิเหน็ของผูต้อบ 
 

  วธิสีรา้งแบบสอบถาม 
 

   ศกึษาคน้ควา้องคค์วามรู ้ทฤษฎ ีหลกัการ และ วธิกีาร เกีย่วกบัการสรา้งแบบ
แบบสอบถามความพงึพอใจ จากเอกสาร  และ แหลง่ขอ้มลูต่างๆ จนเขา้ใจแจม่แจง้ทุกแงทุ่กมมุ 
แลว้สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ ใหม้เีน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และ ให้
กะทดัรดัทีส่ดุ ตามคาํแนะนําและความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธทุ์กคน 
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  การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

   ตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งและเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารย์
ผูค้วบคมุวทิยานิพนธทุ์กคน สว่นการตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) นัน้ ไมต่อ้งทาํเน่ืองจาก
มขีอ้คาํถามความพงึพอใจทีอ่ยูใ่นขา่ยทีค่วรหาความเทีย่ง “เพยีงขอ้เดยีว” ซึง่ทาํใหไ้มส่ามารถ
นําไปหาความเทีย่ง ดว้ยวธิกีารทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัได ้
 
การดาํเนินงานวิจยั การสร้าง ทดลองใช้ และ การพฒันา รปูแบบใหม่ 
 

 ดาํเนินการโดยผูว้จิยัและทมีงานผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและการดาํเนินงาน ใน
การสรา้งและพฒันารปูแบบใหมข่องงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ แบง่ระยะ 
เวลาในการดาํเนินการ เป็น 6 ระยะ ดงัน้ี 
 

 ระยะที ่I  คอื ระยะเตรยีมการก่อน Pre-test เป็นชว่งเวลาตัง้แต่เริม่คดิทาํวจิยั จน
เขยีน Research Proposal เสรจ็ และ โครงรา่งการวจิยัน้ี ไดร้บัการอนุมตัจิากโรงพยาบาลพระ
จอมเกลา้ และ จากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมการวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิลและของโรง 
พยาบาลพระจอมเกลา้ เรยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะไดร้ปูแบบใหม ่(เบือ้งตน้) ของงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
  ระยะที ่II คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงานก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยจะ
ใชเ้วลา 1 สปัดาห ์(7 วนั) 
 ระยะที ่III คอื ชว่งเวลาในการนําผลทีไ่ดจ้าก Pre-test มาปรบัปรุงรปูแบบใหม ่ และ 
วธิกีารดาํเนินงาน ใหด้ ีสมบรูณ์ และ เหมาะสม ยิง่ขึน้ ก่อนเริม่ตน้การดาํเนินงานทดลองใชจ้รงิ 
 ระยะที ่IV คอื ชว่งเวลาในการดาํเนินงานทดลองใชร้ปูแบบใหม ่ จะใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 
3 เดอืน 
 ระยะที ่V คอื ชว่งเวลาในการวดัผลการดาํเนินงาน หลงัการทดลอง (Post-test) 
 ระยะที ่VI คอื ชว่งเวลาในการรวบรวม สรปุ วเิคราะห ์ ผลการวจิยั จนเขยีนรายงาน
การวจิยัเสรจ็สิน้สมบรูณ์ กจ็ะไดร้ปูแบบใหมข่องงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทีด่ ี เหมาะสม และ
สมบรูณ์ ทีส่ดุในตอนน้ี  
 
การรวบรวมข้อมลู  (Data  Collection) 
 

การเตรียมการเกบ็ข้อมลู 
 

  ดาํเนินการ ดงัน้ี 
 

  1. ขออนุญาตเขา้ศกึษาวจิยั ในโรงพยาบาลพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม จาก
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ี และ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็
พระพทุธเลศิหลา้ จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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  2. ประสานงานในการขอเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และ ขอ้มลูของ
หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ผา่นรองผูอํ้านวยการโรงพยาบาลฝา่ยบรหิาร และ หวัหน้ากลุม่
งานการพยาบาล ทัง้ในโรงพยาบาลพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ 
  3. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพื่อกําหนดเวลาในการ
เขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลู Pre-test 
  4. เตรยีมตวัผูว้จิยั และ เตรยีมทมีผูช้ว่ยวจิยั ดว้ยการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละความ
เขา้ใจเกีย่วกบั แนวคดิหลกัและวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู วธิกีารใชเ้ครือ่งมอืแต่ละชิน้ วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูในสนามพรอ้มทัง้วธิกีารแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง การตดิต่อสือ่สาร และ รายละเอยีดอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5. เตรยีมทรพัยากรและสิง่สนบัสนุนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหค้รบถว้น 
เพยีงพอ และ พรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนไดท้นัททีีต่อ้งการ 
  6. เตรยีมระบบงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหช้ดัเจน แน่นอน สะดวก และ เอือ้
ต่อการปฏบิตังิาน 
 

การดาํเนินการเกบ็ข้อมลูในระยะ  Pre – test 
 

  1. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และ ของหน่วยงานผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ 
  2. ดาํเนินการ เกบ็รวบรวมขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
ทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม 
  3. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุก 
เฉินของทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ ดว้ยแบบสอบถาม แบบบนัทกึ และแบบเกบ็ขอ้มลู
ของการวจิยั อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และ สมบรูณ์ 
  4. ทาํหนงัสอืตอบขอบคณุฉบบัที ่ 1 ไปยงั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
และ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ 
 

การดาํเนินการเกบ็ข้อมลูในระยะ Implementation  
 

  1. ประสานงานในการขอเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และ ขอ้มลูของ
หน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน “ทีม่กีารเปลีย่นแปลง” ผา่นรองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลฝา่ย
บรหิาร และ หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล ทัง้ในโรงพยาบาลพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ 
  2. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพือ่กําหนดเวลาในการ
เขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูในระยะดําเนินการทดลองรปูแบบใหม ่
  3. เขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูในระยะดําเนินการทดลองรปูแบบใหม ่ โดยการสงัเกต 
สอบถาม และ ตรวจสอบ จากกจิกรรมต่างๆ จากรายงานการประชุมของทมีงาน จากรายงาน
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การประชุมของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพบรกิารของโรงพยาบาล จากรายงานและบนัทกึ
ต่างๆ ของหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินการทดลองรปูแบบการ
ดาํเนินงานใหม ่โดยผูว้จิยั 
 

 การดาํเนินการเกบ็ข้อมลูในระยะ  Post – test  
 

  1. ประสานงาน “อกีครัง้หน่ึง” ในการขอเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล 
และ ขอ้มลูของหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ผา่นรองผูอํ้านวยการโรงพยาบาลฝา่ยบรหิาร และ 
หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล ทัง้ในโรงพยาบาลพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ 
  2. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยงานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เพือ่กําหนดเวลาในการ
เขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลู Post-test 
  3. เตรยีมตวัผูว้จิยัและเตรยีมทมีผูช่้วยวจิยั ใหพ้รอ้มมลู “มากกวา่” ช่วง Pre – test 
  4. เตรยีมทรพัยากรและสิง่สนบัสนุนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหพ้รอ้มมากขึน้ 
  5. เตรยีมระบบงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหด้ขี ึน้ 
  6. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงพยาบาล และ ของหน่วยงานผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน “ทีม่กีารเปลีย่นแปลง” ไปจากขอ้มลูในระยะ Pre – test ทัง้ในพืน้ทีท่ดลอง
และพืน้ทีค่วบคมุ 
  7. ดาํเนินการ เกบ็รวบรวมขอ้มลูกจิกรรมการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
ในระยะ Post-test ทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม 
  8. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุก 
เฉินของทัง้ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคมุ ในระยะ Post-test ดว้ยแบบสอบถาม แบบบนัทกึ 
และแบบเกบ็ขอ้มลูของการวจิยั เชน่เดยีวกบัในระยะ Pre–test อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และ 
สมบรูณ์ 
  9. ทาํหนงัสอืตอบขอบคณุฉบบัที ่ 2 ไปยงั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 
และ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ 
 

การตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูก่อนนําไปวิเคราะห ์
 

 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น ของขอ้มลูต่างๆ “อกีครัง้หน่ึง” ก่อนนําไป
ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่การทาํ Double Check และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะยงัมอียู ่
 2. นําขอ้มลูทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ มาเขา้สูก่ระบวนจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห ์
อาทเิชน่ ใสร่หสั ทาํคูม่อืรหสั ลงรหสัในแบบฟอรม์ พมิพล์งในComputer ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูในแต่ละขัน้ตอนก่อนการบนัทกึลงใน Diskette เขยีนคาํสัง่ใหว้เิคราะหข์อ้มลู ฯลฯ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
 

 1. วเิคราะหผ์ลการพฒันารปูแบบงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ใชว้ธิกีาร
บรรยายเกีย่วกบัความเหมาะสมของหลกัการ โครงสรา้ง และ การนํารปูแบบไปดาํเนินการ 
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 2. ทดสอบการกระจาย ของขอ้มลูผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน
ในพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม ดว้ยคา่สถติ ิKolmogorov Smirnov Test 
 3. เปรยีบเทยีบขอ้มลูโรงพยาบาล และ ขอ้มลูหน่วยงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน ระหว่างพืน้ทีท่ดลอง กบั พืน้ทีค่วบคมุ “ก่อน” ดาํเนินการทดลอง ดว้ยคา่สถติพิรรณนา 
และ คา่สถติวิเิคราะห ์ตามลกัษณะของขอ้มลูนัน้ๆ 
 4. เปรยีบเทยีบขอ้มลูโรงพยาบาล และ ขอ้มลูหน่วยงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน ของพืน้ทีท่ดลองและพืน้ทีค่วบคุม ระหวา่ง“ก่อน” กบั “หลงั” การดาํเนินการทดลอง ดว้ย
คา่สถติพิรรณนา และ คา่สถติวิเิคราะห ์ตามลกัษณะของขอ้มลูนัน้ๆ 
 5. เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ดว้ยคา่สถติิ
พรรณนา คา่สถติ ิIndependent t-test ในขอ้มลูทีม่กีารกระจายปกต ิหรอื Mann Withney U test 
ในขอ้มลูทีม่กีารกระจายไมป่กต ิระหว่างกลุม่ดงัต่อไปน้ี 
  5.1 ระหว่างพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีค่วบคมุ ก่อนดาํเนินการทดลอง 
  5.2 ระหว่างก่อนกบัหลงัการดาํเนินการทดลอง ในพืน้ทีท่ดลอง 
  5.3 ระหว่างช่วงเวลาก่อนการทดลอง กบั ชว่งเวลาหลงัการทดลอง ในพืน้ทีค่วบคุม 
  5.4 ระหว่างพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีค่วบคมุ “หลงั” ดาํเนินการทดลอง 
 6. ทดสอบการกระจายของขอ้มลูความพงึพอใจ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
บรกิารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ดว้ยคา่สถติ ิKolmogorov Smirnov Test 
 7. เปรยีบเทยีบขอ้มลูความพงึพอใจ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานบรกิารผูป้ว่ย
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ดว้ยคา่สถติ ิ Independent t-test และ Paired t-test ในขอ้มลูทีม่กีาร
กระจายปกต ิตามลกัษณะขอ้มลู หรอื Mann Withney U Test ในขอ้มลูทีม่กีารกระจายไมป่กต ิ
ระหว่างกลุม่ดงัต่อไปน้ี 
  7.1 ระหว่างพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีค่วบคมุ ก่อนดาํเนินการทดลอง 
  7.2 ระหว่างก่อนกบัหลงัดาํเนินการทดลอง ในพืน้ทีท่ดลอง 
  7.3 ระหว่างช่วงเวลาก่อนการทดลอง กบั ช่วงเวลาหลงัการทดลอง ในพืน้ทีค่วบคมุ 
  7.4 ระหว่างพืน้ทีท่ดลองกบัพืน้ทีค่วบคมุ “หลงั” ดาํเนินการทดลอง 
 

  ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ p = 0.05 (ความเชือ่มัน่ = 95%) 
 
ระยะเวลาในการทาํวิจยั (Duration of Research) 
 

 ตัง้แต่ เดอืนกรกฎาคม 2544 ทีต่กลงใจทาํวจิยัเรือ่งน้ี จนถงึ สงิหาคม 2545 ทีเ่ขยีน
รายงานการวจิยัเสรจ็สิน้สมบรูณ์ รวมระยะเวลา 14 เดอืน 
 
แผนปฏิบติัการของการวิจยั (Research Operation Plan) 
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 ประกอบดว้ยกจิกรรม 25 กจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 
 
 

 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. ตกลงใจทาํวจิยัเรือ่งน้ี               
2. ศกึษา Literature               
3. ตดิต่อขอเขา้ทาํวจิยัในพืน้ทีท่ดลอง               
4. ตดิต่อขอเขา้ทาํวจิยัในพืน้ทีค่วบคุม               
5. เขยีน Proposal                
6. สรา้งเครือ่งมอื แบบสอบถาม               
7. สอบ Proposal     

 

          
8. แกไ้ข Proposal               
9. ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั               

10. ตัง้ทมีงานผูร้บัผดิชอบการพฒันาฯ               
11. เตรยีมผูช้ว่ยนกัวจิยั และ ระบบเกบ็ขอ้มลู               
12. เกบ็ขอ้มลู Pre-Test               
13. ปรบัปรงุรปูแบบใหม ่ก่อนนําไปดาํเนินการจรงิ               
14. ดาํเนินการทดลองรปูแบบใหม ่               
15. เกบ็ขอ้มลูในชว่งดาํเนินการทดลองรปูแบบใหม่               
16. เกบ็ขอ้มลู Post-Test               
17. เตรยีมขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห ์               
18. วเิคราะหข์อ้มลู               
19. นําเสนอรปูแบบใหมส่ดุทา้ยต่อ ผอ.รพ.               
20. เขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสอบวทิยานิพนธ ์               
21. สอบวทิยานิพนธ ์               
22. แกไ้ขวทิยานิพนธ ์               
23. เขยีนวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์               
24. เขยีนรายงานการวจิยัฉบบัเผยแพร ่(ลงตพีมิพ)์               
25. นําเสนอผลการวจิยัต่อคณะผูบ้รหิาร รพ.               

  
งบประมาณท่ีใช้ในการวิจยั (Research Budget) 
 

 1.  คา่ตอบแทนนกัวจิยัหลกั เดอืนละ 2,000 บาท 8 เดอืน          16,000 บาท 
 2.  คา่ตอบแทนผูช้ว่ยนกัวจิยั ช.ม. ละ 40 บาท 200 ช.ม. 4 ชว่ง 32,000 บาท 
 3.  คา่เดนิทาง ครัง้ละ 500 บาท 15 ครัง้ 2 ชว่ง   15,000 บาท 
 4.  คา่จดัอบรมบุคลากร ครัง้ละ 2,000 บาท 15 ครัง้  30,000 บาท 
 5.  คา่อาหารในการประชุมทมีงาน ครัง้ละ 500 บาท 20 ครัง้ 10,000 บาท 
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 6.  คา่พมิพเ์อกสาร หน้าละ 15 บาท 300 หน้า    4,500 บาท 
 7.  คา่วสัดุงานพมิพแ์ละโรเนียว     4,000 บาท 
 8.  คา่วเิคราะหข์อ้มลู      5,000 บาท 
 9.  คา่บรหิารจดัการงานวจิยั 15 %            16,000 บาท 
    รวม                132,500   บาท  

(หนึง่แสนสามหมืน่สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 
 งบประมาณท่ีขอสนับสนุน 
 

  ขอสนบัสนุนงบประมาณ เพยีง 4 รายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

  1.  คา่ตอบแทนผูช้ว่ยนกัวจิยั ช.ม. ละ 40 บาท 125 ช.ม. 4 ชว่ง 20,000 บาท 
  2.  คา่เดนิทาง ครัง้ละ 300 บาท 15 ครัง้ 2 ชว่ง    9,000 บาท 
  3.  คา่อาหารในการจดัอบรมบุคลากร ครัง้ละ 500 บาท 15 ครัง้  7,500 บาท 
  4.  คา่อาหารในการประชุมทมีงาน ครัง้ละ 200 บาท 20 ครัง้   4,000 บาท 
     รวม                 40,500  บาท 

(สีห่มืน่หา้รอ้ยบาทถว้น) 
 
 

เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 ในการทาํวจิยัเพือ่พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื (R&D for CSWI) นัน้ เรามี
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัอยูม่ากมาย ขึน้อยูก่บัลกัษณะงาน ลกัษณะหน่วยงาน ลกัษณะองคก์าร 
และ ลกัษณะของเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการพฒันา ในทีน้ี่ขอนําเสนอเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัทีน่อกเหนือจากรปูแบบการดาํเนินงาน (Working Model) มา 18 ชิน้ ทีเ่ป็นเครือ่งมอื
หลกัในการเกบ็ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน (Working Model) ของการทาํวจิยั R&D for CSWI โดย
จะนําเสนอแนวคดิและองคป์ระกอบหลกัของเครือ่งมอื และ จะยกตวัอยา่งเครือ่งมอืบางชิน้ มาให้
เหน็ชดัเจนดว้ย เครือ่งมอืทัง้ 18 ชิน้ เหลา่น้ี ไดแ้ก่ 
 

 1. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นพสัดุและโครงสรา้งทางกายภาพ 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นบุคลากร 
 3. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นเงนิและงบประมาณ 
 4. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นระบบงาน 
 5. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นผลการดาํเนินงาน 
 6. แบบบนัทกึขอ้มลูของหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 7.  แบบบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมงานบรกิาร 
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 8. แบบตรวจสอบ ความถกูตอ้งและความครบถว้นของกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม 
ประจาํวนั 


