
กนกวรรณ  แซ่จงั 



ณ ร้านอาหารแห่งหน ึง่ 







งานประจ าก ็เช่นกนั  



เริม่ต้น 

• งานบรกิาร 
• เคยชนิ 

ค้นคว้า 

• ค้นหาโจทย์ทา้ทาย 
• พฒันางานบรกิาร 

ทา้ทาย 

• ทดลอง 
• เกบ็ขอ้มูล 

บรรลุผล 

• วเิคราะห์ผล 
• ได้ผลงานใหม่ งานบรกิารดขี ึน้ 



เริม่ต้น 

• งานบรกิาร 
• เคยชนิ 

ค้นคว้า 

• ค้นหาโจทย์ทา้ทาย 
• พฒันางานบรกิาร 

ท้าทาย 
• ทดลอง 
• เกบ็ขอ้มูล 

บรรลุผล 

• วเิคราะห์ผล 
• ได้ผลงานใหม่ งานบรกิารดขี ึน้ 





ความเป็นมา 

 โครงการพลังอาสาสมัคร  สร้างสขุให้เด็กในสถานสงเคราะห์ 

(2555 - 2556) 

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบา้นพญาไท จ.นนทบรีุ 

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบา้นปากเกร็ด  จ.นนทบรุี 

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพกิารทางสมองและปัญญาปากเกร็ด  

(บา้นเฟ้ืองฟ้า)  จ.นนทบรีุ 

  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี  จ.กรงุเทพฯ 

 มลูนิธิสขุภาพไทย สหทัยมลูนิธิ  เครือข่ายพุทธิกา  

R2R – หน่ึงในแนวทางพฒันาศักยภาพบคุลากร 

 



ใคร-ท าอะไร 

พีเ่ล ีย้ง แม่ผูดู้แลเดก็ๆ คุณครู นกัพฒันาการ 

 เดก็ๆ ในสถานสงเคราะห์ 

 เพ ือ่สร้างความสุขใหเ้กดิข ึน้กบัเดก็ๆในสถานสงเคราะห์ 

 เพ ือ่สร้างความสุขใหเ้กดิข ึน้ในหมู่คนท างาน  



โจทย์...ตามใจ...คนท างานประจ  า 

 การกอด (สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนบา้นปากเกรด็  จ.นนทบุร ี) 

 ระเบยีบวนิยัการทิ้งขยะ (สถานสงเคราะห์เดก็หญงิบา้นราชวถิ ี จ.กรุงเทพฯ) 

 แรงจูงใจของแม่บา้นในการท างานสถานสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เดก็อ่อน

บา้นพญาไท จ.นนทบุร)ี 

 โรคผวิหนงัในเดก็พกิารซ ้าซ้อน (สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพกิารทางสมอง

และปญัญาปากเกรด็ (บา้นเฟ้ืองฟ้า)  จ.นนทบุร)ี 

 



แชร์ประสบการณ ์

แรงจูงใจของแม่บา้นในการท างานสถานสงเคราะห์  

(สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนบา้นพญาไท จ.นนทบุร)ี 

 โรคผวิหนงัในเดก็พกิารซ ้าซ้อน (สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพกิาร

ทางสมองและปญัญาปากเกรด็ (บา้นเฟ้ืองฟ้า) จ.นนทบุร)ี 

 





แรงจูงใจของแม่บา้น  

สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนบา้นพญาไท จ.นนทบุร ี
 ปจัจยัทีท่  าให้มคีวามสุขในการท างาน ? 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออก ? 

 เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  

 เกบ็ขอ้มูลเชงิพรรณนา 

 มแีบบสอบถาม มกีารสมัภาษณ์ด้วยค าถามเฉพาะ (พูดคุยอย่างไม่

เป็นทางการ) 



จดัการขอ้มูลตรงใจ 

 เดมิ คดิว่าปจัจยัทีท่ าให้คนท างานมคีวามสุขคอืค่าตอบแทน และ สวสัดกิาร 

 คดิร่างค าถามส าหรบัการสอบถาม 

 เกบ็ขอ้มูล สอบถาม รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 



จดัการขอ้มูลตรงใจ 



จดัการขอ้มูลตรงใจ 



จดัการขอ้มูลตรงใจ 
 เดมิ คดิว่าปจัจยัทีท่ าให้คนท างานมคีวามสุขคอืค่าตอบแทน และ สวสัดกิาร 

 เกบ็ขอ้มูล สอบถาม รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 

 พบว่า ปจัจยัทีส่  าคญัอกีอย่าง คอื “เพ ือ่นร่วมงาน” และ “ระบบงาน”   

 เพ ือ่นร่วมงานมนี ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผ ือ่แผ ่เหน็อกเหน็ใจ เคารพซึง่กนัและกนั มกีาร

ช่วยเหลอืกนั มคีวามสามคัค ีสามารถให้ค าปรกึษาได้ท ัง้เรือ่งงาน เรือ่งครอบครวั 

และ เรือ่งส่วนตวั   

 ระบบงานทีย่ดืหยุ่น สามารถช่วยเหลอืกนัในเวรได้ หวัหนา้งานยดืหยุ่น แลกวนัหยุด

ได้ มเีวลานอกเหนอืจากงานทีส่ามารถหารายได้พเิศษได้ 



ขอ้สรุปโดนใจ 
พฤตกิรรมพ ีเ่ล ีย้งเปล ีย่น ปรบัพฤตกิรรมตนเองเพ ือ่สร้างสงัคมทีน่่าอยู่ให้

เกดิข ึน้ในกลุ่มแม่บา้น 

 ได้ขอ้สรุปเพ ือ่การพฒันาสงัคมทีน่่าอยู่ 

 ให้ความเป็นกนัเอง แนะน าและช่วยสอนงานในสิง่ทีถู่กต้องให้กบัเจา้หนา้ทีใ่หม่ 

 เพ ือ่นร่วมงานต้องให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั โดยให้แรงเสรมิในทางบวก 

 สร้างบรรยากาศการท างานแบบพ ีน่อ้ง นกัพฒันาการจะต้องเป็นทีป่รกึษาและให้

ค าแนะน าทีด่ใีห้กบัเจา้หนา้ทีพ่ ีเ่ล ีย้งทุกคนในห้อง เพ ือ่ช่วยให้ปญัหาต่างๆแก้ไขได้

ในทางทีด่แีละถูกต้องเหมาะสม 

 ได้ขอ้สรุปให้สถานสงเคราะห์ในการปรบัปรุงสวสัดกิารส าหรบัแม่บา้น  



โรคผวิหนงัในเดก็พกิารซ ้าซ้อน (บา้นเฟ่ืองฟ้า) 

สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพกิารทางสมองและปญัญาปากเกรด็  

ปจัจยัท ีช่ดัเจน ? เพ ือ่เป็นแนวทางในการดูแลรกัษาและป้องกนั 

 เกบ็ขอ้มูลกจิวตัรประจ าวนั ท ีค่ดิว่ามผีลต่อการเป็นโรคผวิหนงั 

 เกบ็ขอ้มูลปจัจยัอืน่ๆ ท ีค่ดิว่ามส่ีวนเกีย่วขอ้ง เช่น ฝนตก การ

อาบน ้า การทายา การเปล ีย่นผา้อ้อม ฯลฯ 

สร้างแบบฟอร์มตามขอ้มูลท ีส่งสยั 

 







กรอกขอ้มูลทีค่ดิว่าเป็นปจัจยัท ีเ่ก ีย่วขอ้งลงในเอกสารฟอร์ม

กระดาษ 

 

 

แจกแจงขอ้มูล จากกระดาษลงสู่เอกเซล  

 

จดัการขอ้มูลตรงใจ 



จดัการขอ้มูลตรงใจ 



 

Demo-R2R-ข้อมูลบ้านเฟื่องฟ้า 15 ธค.-22ธค.xls


 ใชฟั้งก์ช ัน่ในเอกเซล เช่น การกรอง การเรยีงล าดบั เพ ือ่ใชก้าร

วเิคราะห์ขอ้มูล รายบุคคล รายโรค รายวนั 

 

 

จดัการขอ้มูลตรงใจ 

 เหน็ความส าคญัของการเกบ็ขอ้มูลวจิยั 

 เหน็ความสมัพนัธ์ของการอาบน ้าใหเ้ดก็ การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ

ร่วมกนั กบัการเกดิโรคผวิหนงัชดัเจนมากข ึน้ 

 



ขอ้สรุปโดนใจ 

ขอ้สงสยัเก ีย่วกบัปจัจยัของการเป็นโรคผวิหนงัได้รบัการพสูิจน์ 

แม่บา้นเหน็ความส าคญัของการบนัทกึขอ้มูล 

แม่บา้นปรบัการท างานของตนเอง ใหค้วามร่วมมอืกบัพยาบาล

ผูดู้แลเดก็ 

แม่เหน็คุณค่าของตนเอง เหน็คุณค่าของงานทีท่  า  

 ได้บญัญตั ิ10 ประการทีส่ามารถพชิติโรคผวิหนงัได้ส าเรจ็ 





 



บญัญตั ิ10 ประการพชิติโรคผวิหนงั 

 1.แยกมุมเดก็      2. แยกผา้ปูเตยีง  

 3.อาบน ้าหลงัเดก็ปกต ิ   4.โกนผมเดก็ 2 สปัดาห์ต่อคร ัง้ 

 5.แยกของใชทุ้กอย่าง เช่น สบู ่ยาสระผม เส ื้อผา้ ผา้อ้อม มดีโกน  

 6.พลกิตะแคงตวับอ่ยๆ    7.เชด็ตวัเดก็เม ือ่มเีหง ือ่ หรอืขบัถ่าย  

 8.ท าความสะอาดทีน่อนทุกคร ัง้เม ือ่เปล ีย่นผา้ปูท ีน่อนด้วยน ้ายาท าความสะอาด เพ ือ่ไมใ่ห้

เช ือ้แพร่กระจาย  

 9.ให้เดก็กนิยา ทายาเป็นประจ า และ   

 10.พาเดก็ไปพบแพทย์ผวิหนงัตามก าหนด 



ขอบคุณ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
บ้านพญาไท 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
บ้านปากเกร็ด 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พกิารทางสมองและปัญญา
ปากเกร็ด (บ้านเฟ้ืองฟ้า) 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี 
มูลนิธิสุขภาพไทย 



ขอ้มูลมูลนธิสุิขภาพไทย : http://www.thaihof.org/page/3929 




