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การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) 
เรื่อง  การปรับปรุง“แบบเสนอโครงการวิจัย” (research project) 
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ 

(ปี 2560) 
 

ดําเนินการโดย   ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่    ตั้งแต่ วันท่ี 15 มกราคม 2560– 15 กุมภาพันธ ์2560 
ท่ีปรึกษา : 1. นายแพทย์ธรณินทร์   กองสุข  
              2. นางจินตนา             ลี้จงเพ่ิมพูน   
ผู้รับผิดชอบหลัก   
1. นางสุพัตรา              สุขาวห         ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. นางหทัยรัตน์           ปฏพัิทธ์ภักด ี  ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นางสุภาภรณ์           ทองเบญจมาศ ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 
4. นางวราณนันทน์        โมตันตะสุทธิ์  ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 
5. น.ส.พลับพลึง           หาสุข           ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 
6. นายนันทวัฒน์        โคตรเจริญ      ตําแหน่ง   นักวิชาการสถิติ 
7. นายวาที                 วันเพ็ง          ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นายสินชัย              เจรญิศรี         ตําแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไป 
9. นางสาววงเดือน       คนกล้า          ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นายสงกรานต์         โกศล           ตําแหน่ง   นักจัดการท่ัวไป 
11. นางสาวแก้วเฉลียว   อุ่นหล้า         ตําแหน่ง   นักจัดการท่ัวไป 
12. นายอรรถกร           วงค์อนันต์     ตําแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายสมควร            ประดา         ตําแหน่ง   นักจัดการท่ัวไป 
 
 
ข้ันตอนท่ี    1     ค้นหาการด้อยคุณภาพ (  Quality    gap   Statement) 
ไดจ้ากการพูดคุยเหตุการณ์ภายในศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าโดยให้ทีมเสนอปัญหาโดย
การระดมสมอง พบประเด็นปัญหา  ดังนี ้
 
1. เดือน ธันวาคม2559 พบว่ามีขยะท้ังผิดประเภท  จํานวน 15 วัน คิดเป็น 68.18 % 
2. ปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีบุคลากรประสานขอดตูัวอย่าง “แบบเสนอโครงร่างการวิจัย” 

จํานวน  20 คน 
3. ช่วง  ธันวาคม 2559 พบว่า รับประสานทางโทรศัพท์จากบุคลากรในร.พ.ขอปรึกษาการ

เขียนโครงร่างการวิจัย จํานวน 5 คน 
4. เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 

project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน คิด
เป็น 80%  



2 
 

5. ผู้ขอแบบแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่  ขอรับคําปรึกษาการเขียนโครงร่างการวิจัยลดลง คิดเป็น 100% 

6. ปีงบประมาณ 2560 มีบคุลากรในร.พ.ประสานขอปรึกษาการเขียนโครงร่างการวจิัย และขอ
ตัวอย่างรูปแบบ”หัวข้อในโครงร่างการวิจัย” ให้แก่ผู้ขอรับคําปรึกษา จํานวน 9 คนคิดเป็น 
0% 
 
เม่ือได้หัวข้อปัญหาท้ังหมด  ดําเนินการต่อโดยให้สมาชิกจัดกลุ่มปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน  

ได2้ปัญหา ดังนี ้
1. เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 

project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน 
คิดเป็น 80%  

2. เดือน ธันวาคม 2559 พบว่ามีขยะท้ังผิดประเภท  จํานวน 15 วัน คิดเป็น 68.18 % 
 
 
นํา 2 ประเด็นปัญหา  มาวิเคราะห์ทําแผนภูมิคะแนนปัญหา (Attribute  Rating  Map)  ดังนี ้

1. เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน 
คิดเป็น 80%  

 
ระดับคุณภาพ (X) 5+5+5+5+5+5+5+5 =  40 /8  =  5  
ความสําคัญต่อลูกค้า (Y)10+9+8+8+10+10+8+9 = 72 /8 = 9     
  

2. เดือน ธันวาคม 2559 พบว่ามีขยะท้ังผิดประเภท  จํานวน 15 วัน คิดเป็น 68.18 % 

ระดับคุณภาพ (X) 5+4+5+4+5+4+4+5 =  36 /8  =  4.5  
ความสําคัญต่อลูกค้า (Y) 8+8+8+8+8+8+8+8 =  64 /8  =  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5 ,9) 

(4.5 ,8) 
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-  ทําเป็นแผนภูมิรูปคะแนนปัญหา(Attribute   Rating   Map) 
    
 - ขอปรึกษาการเขียนโครงร่างการวิจัย (5,9) 
 - ขยะท้ังผิดประเภท  (4.5,8)   
 
            ระดับคุณภาพ (X) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ส่งผลต่อลูกค้า (Y) 
 
 
ดังนั้น  ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโคซึมเศร้าจึงดําเนินการคัดเลือกปัญหาท่ีจะแก้ไขดังนี ้
 
เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน คิดเป็น 
80%  
 
1. Quality  Gap  Statementท่ีจะแก้ไข 

เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน คิด
เป็น 80%  

2.หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพ 
          จากการท่ีมีบุคลากรท้ังภายในโรงพยาบาลและนอกหน่วยงาน ประสานสอบถาม และ 
ขอความช่วยเหลือให้ศูนย์วิจัยฯส่งหัวข้อในโครงร่างการวิจัยเพ่ือเสนอในทําวิจัย  ซึ่งท่ีผ่านมาได้
ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ให้ แต่แบบเสนอ
โครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีภาษาอังกฤษเยอะ ยากต่อการ
การเข้าใจ ทําให้ต้องอธิบายหัวข้อท่ีเป็นภาอังกฤษในแบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นภาระงานอย่างหนึ่งท่ีทําให้ต้องมีการส่ง
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)กลับไปยังผู้ขอคําปรึกษาหลายรอบ ใช้เวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมนี้นานซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาไทย คําศัพท์เฉพาะ และเอกสารท่ีชัดเจนเป็น
สิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานทุกอย่าง 
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            ศูนย์วิจัยฯจึงปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ ์เพ่ือบุคลากรท่ีสนใจการเขียนโครงร่างการวิจัยเข้าใจง่ายข้ึน จะได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การเขียนโครงร่างการวิจัยของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์วิจัย
และสารสนเทศโรคซึมเศร้าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีภารกิจหลักด้านงานวิจัย เช่น วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาการเก่ียวกับโรคซึมเศร้าระดับชาติส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานภายในโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการระดับ Super Specialist Service  และเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเขตบริการ
สุขภาพท่ี 10  
             ดังนั้น การปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิเ์ป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสอดคล้องการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรค
ซึมเศร้าปีงบประมาณ 2560 ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ิมศักยภาพการให้บริการระดับ Super Specialist Service  และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตของเขตบริการสุขภาพท่ี 10 ให้บรรลุและนําไปสู่ความเป็นExcellent Center 
ของโรงพยาบาลต่อไป 
 
3.วัตถุประสงค์ 
3.1 บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ขอ
คําปรึกษาในการเขียนลดลง  
3.2 เพ่ือให้มีการปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิส์ําหรับบุคลากรท่ีต้องการเขียนโครงร่างการวิจัยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงร่าง
การวิจัยของตนเองได้ 
 
ข้ันตอนท่ี 2  
4.   การวิเคราะห์ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
จาก Quality  Gap  Statement ดังกล่าวข้างต้น ทีมได้ทําการศึกษาแล้ว พบสาเหตุความด้อย
คุณภาพหรือโอกาสพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1.1 วิเคราะห์แบบแผนของปัญหา 
เทคนิค/เครื่องมือท่ีใช้คือ  Is-Is-not  Matrixผลท่ีได้มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ต้นเหต ุ
    ทําความเข้าใจ   ปัญหา/โครงการพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือ ตารางเป็น/ไม่เป็น 
ปัญหา (Is-Is /Not   Matrix) 
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ตารางท่ี  1 
 เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหา คําอธิบาย 
สถานท่ี/
สิ่งแวดล้อม 

-  -ไม่เป็นปัญหา -ไม่เป็นปัญหาเนื่องจาก มี
สถานท่ี 

วัน/เวลา - -ไม่เป็นปัญหา -ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากมีเวลา
สําหรับการ 

บุคคล 
ผู้ป่วย 
 
บุคลากร 
 
 
 

 
- 
 
- บุคลากรศูนย์วิจัยฯ 
 
 
 

 
-ไม่เป็นปัญหา 
 
- วิชาชีพอ่ืน 

 
-ไม่มีผู้ป่วย 
 
- มีบทบาทในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการงาน
วิชาการ/งานคุณภาพใน
โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ 

 - บุคลากรท่ีขอปรึกษาการเขียน
โครงร่างการวิจัย 
 

- - มีบทบาทในการเขียนโครงร่าง
การวิจัยของตนเอง หรือ 
รับผิดชอบการเขียนโครงร่าง
การวิจัย 
 

เทคนิค - - ไม่เป็นปัญหา - ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากทีม
ศูนย์วิจัยมีทักษะในการเขียน
โครงร่างการวิจัย 

อุปกรณ์ -เป็นปัญหา - -เอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์มี
ภาษาอังกฤษเยอะ  
บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ 
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1.2 วิเคราะห์กระบวนการและความสัมพันธ์ 
เทคนิค/เครื่องมือท่ีใช้คือ Process  Flow  Chart  
ผลท่ีได้มีดังนี้ 

- เพ่ือใหมี้เอกสารตัวอย่าง รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยท่ีชัดเจน 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
  
  
  
 
 
 การตอบสนองโดยการผ่านกระบวนการ 

 
 ข้อมูลย้อนกลับ 
 
 

 
 
จากข้อมูลดังกล่าว    พบว่า ต้นเหตุ (Root causes ) ของ Quality  Gap  คือ  

- แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มี
ภาษาอังกฤษเยอะ บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ 

ผู้ส่งมอบคือ 
บุคลากร
ศูนย์วิจัยฯ 

ผู้รับผลงาน 
คือ นักวิจัย/บุคลากร
ในร.พ.ทุกคน หรือ
ผู้สนใจ 
 

 

การปรับปรุงแบบเสนอ
โครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ ์ท่ีมีหัวข้อเป็น
ภาษาไทย  



 
 

5.  ทางเลือกสําหรับจัดการต้นเหตุหรือทางเลือกท่ีจะปรับปรุงพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 3.  กระบวนการหาทางเลือกและวางแผนการทดลอง 
 

ต้นเหต ุ ทางเลือกท่ีจะทดลองแก้ไขหรือพัฒนา หมายเหตุ 
- แบบเสนอโครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
มีภาษาอังกฤษเยอะ  
บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ 
 

 
 

1. การปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย 
(research project)โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ ์ท่ีมีหัวข้อเป็นภาษาไทย คําศัพท์
เฉพาะเพ่ือความเข้าใจง่ายข้ึน 
 
2.จัดอบรม”การเขียนโครงร่างการวิจัย” 
 

 

 
หลังจากได้ต้นเหตุแล้ว  ทีมได้ใช้เครื่องมือ เกณฑ์การถ่วงน้ําหนัก (Criteria   rating / weighting )ในการค้นหา
ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขต้นเหตุดังกล่าว และได้ทางเลือกท้ังหมดดังนี้ 
 

 
ทางเลือก 

เกณฑ์ตัดสินใจ รวม 
ประสิทธิผล โอกาสท่ีจะได้รับ

ความร่วมมือ 
ความง่ายในการ

ปฏิบัต ิ
คะ 
แน
น 

น้ําหนัก 
X3 

คะแ
นน 

น้ําหนัก 
X3 

คะ
แน
น 

น้ําหนัก 
X3 

1.การปรับปรุงแบบ
เสนอโครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ ์ท่ีมีหัวข้อเป็น
ภาษาไทย คําศัพท์
เฉพาะเพ่ือความเข้าใจ
ง่ายข้ึน 

8 24 9 27 9 27 78 

2. .จัดอบรม”การเขียน
โครงร่างการวิจัย” 

10 30 8 24 7 21 75 
 

 
 
ดังนั้นทางเลือกท่ีทีมเลือก คือ 
1.  การปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ท่ีมีหัวข้อเป็นภาษาไทย 
คําศัพท์เฉพาะเพ่ือความเข้าใจง่ายข้ึน คะแนนรวม   78 คะแนน 
2.  จัดอบรม”การเขียนโครงร่างการวิจัย” คะแนนรวม   75 คะแนน 
 
 
 
 



 
 

5.2 แผนและการดําเนินการทดลองทางเลือก 
เม่ือคัดเลือกทางเลือกได้แล้ว  ทีมร่วมกันจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป ทดลองทางเลือกท่ี 1แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึน
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality  Gapstatement: เดือน ธันวาคม2559 ศูนย์วิจัยฯพบว่า บุคลากรท่ีขอแบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์จํานวน 10 คน ขอคําปรึกษาในการเขียน 8 คน คิดเป็น 80% 

 

ต้นเหต:ุ แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์มีภาษาอังกฤษเยอะ 
                 บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ 
 

ทางเลือกท่ี 1: การปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมีหัวข้อเป็นภาษาไทย คําศัพท์เฉพาะเพ่ือความเข้าใจง่ายข้ึน 

แผน / กิจกรรม 
แนวทางการปฏิบัติ 
-  วางแผนประชุม  กําหนดกิจกรรม  โดยทําเอกสารการกรอกข้อมลูเพ่ือขอใช้บริการสืบค้นวรรณกรรมทาง
อินเตอร์เนตท่ีชัดเจน 
 -  หัวหน้าทีม  สรุปผลการทดลอง  เมื่อครบ 1 เดือน   
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 -  บุคลากรศูนย์วิจัยฯปฏิบัติตามแผนดังนี ้
1. บุคลากรท้ังในและนอกสังกัดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ีขอปรึกษา “การเขียนโครงร่างการวิจัย” จาก
ศูนย์วิจัยฯโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
1. ศูนย์วิจัยฯโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ ให้คําปรึกษา และใหเ้อกสาร “แบบเสนอโครงการวิจัย 
(research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ แก่ผู้ขอรับการปรึกษา 
2.บุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ สามารถแจ้งขอเอกสาร “แบบเสนอโครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ ได้ท่ีศูนย์วิจัยฯ หรือ download แบบฟอร์มฯได้
จากweb : Thaidepression.com หรือประสานงานได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  61-597, 61-599 
 
 



 
 

6.   ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการทดลองและเป้าหมาย 
เพ่ือจะได้ทราบถึงประสิทธิผลของทางเลือก  ทีมได้กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานได้ดังนี ้
 
การกําหนดตัวช้ีวัด 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย สูตรตัวชี้วัด เครื่องมือท่ีวัด วิธีเก็บข้อมูล 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ร้อยละผูข้อแบบเสนอ
โครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุง
ข้ึนใหม่  ขอรับ
คําปรึกษาการเขียน
โครงร่างการวิจัยลดลง 
เหลือไม่เกิน 50 % 

 

ไม่เกินร้อย
ละ50 % 
 
 

จํานวนผูข้อแบบ
เสนอโครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่  
ไดข้อรับคําปรึกษา
การเขียนโครงร่าง
การวิจัยX100 
จํานวนผูข้อแบบ
เสนอโครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่  
ท้ังหมดใน 1 เดือน
(คน) 
 

เอกสาร  เสนอ
โครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่   

จํานวนผูข้อ
แบบเสนอ
โครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาล
พระศรีมหา
โพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึน
ใหม่  ได้
ขอรับ
คําปรึกษา
การเขียน
โครงร่างการ
วิจัย(คน) 

จํานวนผูข้อแบบ
เสนอ
โครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่  
ท้ังหมดใน 1 
เดือน (คน) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ผลการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 
7.1   การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด 

จากท่ีทีมได้ทดลองทางเลือก ระยะเวลาตั้งแต่ วันท่ี 15 มกราคม 2560 –15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกําหนดตัวชี้วัด
และรายละเอียดการวัด ดังแสดงไว้โดย ผลแสดงเป็นกราฟไดด้ังนี ้
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผูข้อแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่  
ขอรับคําปรึกษาการเขียนโครงร่างการวิจัยลดลงเหลือไม่เกิน 50 % 
  

 
 
 

                             จุดก่อนทดลอง          ระยะทดลอง          หลังการทดลอง 
 
จากกราฟดังกล่าวสามารถอธิบายผลของการดําเนินงานดังนี ้
   จากท่ีทีมได้ทดลองทางเลือก ระยะเวลาตั้งแต่ วันท่ี 15 มกราคม 2560 –15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ดังแสดงไว้ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด ผลของการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง หมายเหตุ 

ร้อยละผูข้อแบบเสนอ
โครงการวิจัย (research 
project)โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุง
ข้ึนใหม่  ขอรับคําปรึกษา
การเขียนโครงร่างการ
วิจัยลดลงเหลือไม่เกิน 50 
% 

ร้อยละผูข้อแบบ
เสนอ
โครงการวิจัย 
(research 
project)
โรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ”์  
ขอรับคําปรึกษา
การเขียนโครงร่าง
การวิจัย 80 % 

ร้อยละผูข้อแบบเสนอ
โครงการวิจัย 
(research project)
โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่  
ขอรับคําปรึกษาการ
เขียนโครงร่างการวิจัย
ลดลงเหลือไม่เกิน 50 
% 

 

- 
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7.2  ผลกระทบ 
1.ต่อบุคลากรอ่ืน  ไม่มี 
 2.  ต่อระบบอ่ืน    ไม่พบ 
 3.  ต่อทีมพัฒนา   -ไม่มี 
8.  สรุปการเรียนรู ้
8.1.  ประสิทธิผลของทางเลือกท่ีได้ดําเนินการทดลอง 
-  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ ท่ีเป็นเอกสารให้
นําไปเขียนโครงร่างการวิจัยได ้
8.2  ปัญหาอุปสรรคของการทดลองทางเลือก 
-ช่วงแรกท่ีทดลองมีปัญหาในการออกแบบแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์”ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ ท่ีมีหัวข้อภาษาไทย จึงต้องมีการทบทวนวรรณกรรมจากหลายๆสถาบัน เพ่ือเขียนแต่ละ
หัวข้อเป็นภาษาไทย 
8.3การขยายผลหรือการทํา ให้เกิดความย่ังยืน 
-  ไดข้ยายผล โดยสนับสนุนเอกสาร“แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ”์ท่ี
ปรับปรุงข้ึนใหม่ ท่ีมีหัวข้อภาษาไทย ใหบุ้คลากรท่ีสนใจ และ สามารถ download เอกสารได้ท่ี 
www.depression.comหรือ website โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และได้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
เพ่ือบุคลากรท่ีสนใจสามารถdownload เอกสารได้สะดวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

- แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ฉบับปรับปรุง ป2ี560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

(ฉบับปรับปรุง ปี2560) 
 

1. ช่ือเรื่องวิจัย(ภาษาไทย)...................................................................................................................... 
            )ภาษาอังกฤษ )…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.ผู้รับผิดชอบ[คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนท่ีทําการวิจัย (%)]และ
หน่วยงาน 
......................................................................................................................................................................... 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาท่ีทําการวิจัย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4.คําสําคัญ (keywords)ของโครงการวิจัย:..................................................................................................... 
5.ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
6.วัตถุประสงค์การวิจัย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน )ถ้ามี (และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข้อง 
.......................................................................................................................................................................... 
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
.......................................................................................................................................................................... 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
12.วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
คําถามการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
รูปแบบการวิจัย(Research design) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 



 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรเป้าหมาย (Target population)  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
1.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง Sample size)  
      การคํานวณขนาดตัวอย่าง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
1.3 เกณฑ์คัดเข้า(Inclusion criteria) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ....... คน รายละเอียดดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างคือ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
1.4 เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)  

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

..................................................................................................................................................................  
 
1.5 เกณฑ์การคัดผู้ร่วมวิจัยออกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 

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

.................................................................................................................................................................. 
 
1.6 วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

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

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

 
1.7 วิธีการจัดสรรเข้ากลุ่ม(random allocation) (ในกรณีท่ีเป็น RCT) 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2.ตัวแปร 
2.1ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables)  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2.3 ตัวแปรภายนอก (Extraneous variables) 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 



 
 

3. ผลลัพธ์และการวัดผล (Outcome) 
การวิจัยมีผลลัพธ์ท่ีสําคัญ  
3.1 ผลลัพธ์หลัก (Primary outcome) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.2 ผลลัพธ์รอง (Secondary outcome) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. เครื่องมือในการวิจัย /เครื่องมือวัด(measurement) 
4.1 เครื่องมือในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
(Inclusion criteria measurement) 
..........................................................................................................................................................................
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