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บทคัดยอ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการทำงานเปนทีมของทีมการพยาบาลผูปวยหนัก โดยมุงศึกษาในประเด็น

ของโครงสรางของทีมงาน ขั้นตอนในการสรางทีมงาน และกิจกรรมตางๆ ของทีมงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาทีมการ
พยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยหนัก และศึกษาประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมของทีมการพยาบาลโรงพยาบาลแหงหนึ่งของรัฐ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ แบบการศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
กระบวนการอยางเปนระบบ และเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพื่อสำรวจความคิดเห็นของทีมการพยาบาลที่มีตอผลสำเร็จของทีมงาน 
และประสิทธิผลของการประชุมหรือรวมกลุมทีมงาน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีชัดเจนและตอบวัตถุประสงคของการวิจัยให
ครบถวน ผูวิจัยไดทำการเลือกกรณีศึกษาที่เปนทีมงานพยาบาล ภายในหอผูปวยศัลยกรรมประสาทและอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
แหงหนึ่งของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกตและการสำรวจการทำงานเปนทีมโดยใช
แบบสอบถามการทำงานเปนทีมที่พัฒนาโดย Gloria E. Bade การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการตีความลักษณะ และ
กระบวนการของกรณีศึกษา หรือการทำงานเปนทีมการพยาบาล เพื่อทำความเขาใจความหมายของขอมูล สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ เปนแจกแจงความถี่ และคาเฉลี่ย เพื่อใชในการอภิปรายรวมกับขอมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบวา การทำงานเปนทีมการพยาบาล มีโครงสรางการทำงานของแตละบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
กับการวางแผนการทำงานท่ีมีคุณภาพ กระบวนการทำงานเปนทีม มีระบบและข้ันตอนชัดเจน โดยข้ันตอนและวงจร 
การทำงานเปนทีม เกิดจากแนวคิดของทีมงาน และจากการสำรวจ ความสัมพันธของทีมงาน และประสิทธิภาพของการทำงาน
เปนทีม แสดงใหเห็นวา การทำงานเปนทีมเปนกุญแจสำคัญของการพยาบาลและการใหบริการในโรงพยาบาล 
คำสำคัญ: การทำงานเปนทีม, ผูปวยหนัก, ทีมงานพยาบาล 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study and understand the structure of nursing teamwork for 
critically ill patients. To study the process of team activities and team efficiency of government hospital 
in Bangkok, using qualitative studying in an individual case study to comprehensive the characteristic and 
processes of the system. Also, the quantitative study information will support the qualitative study for 
destination. The sampling of study was nurses at neurosurgical and traumatic ward of public hospital in 
Bangkok. The study concentrated on one ward with the corporate teamwork especially the nurses must 
have efficiency to take care of the patients for a better quality and conveniences in nursing. The safety 
came first and satisfy was a major issue. The research tools that will be used such as interviews, observations 
and data surveys of teamwork which developed by Gloria E. Bade teamwork. The researcher got  
the information and adapted to nurse organization. Qualitative data analysis interpreted the characteristic 
and process of case study or nursing teamwork. In addition, to understand the meaning of the information  
by the interviewees that indicated self-identity of them, related to the characteristic and the process of 
teamwork.  

The qualitative data analysis was the analysis for infrequency and average value and merged  
the result with quantitative data analysis for a better quality data of research. The research found that 
nursing teamwork have individual structure and activities related with the working planning for the best 
quality of nursing. The teamwork processes had the systemic step by step and the schematic interpreted 
by the idea or the step of teamwork. This study explored the teamwork relationship, through the efficiency of 
teamwork. A research study expressed that the teamwork was a major key of nursing and service in  
the hospital. 
Keyword: teamwork, critically ill patients, nursing teamwork 

 
 
INTRODUCTION 

 
Teamwork is the concept of minimal 2 people working together with the same objective and get 

along well to the same goal, given the cooperation and responsibility in success and failure of team.  
The evaluation of teamwork has occurred since the socialization was initial occurrence in the world, as 
the desired to live and having activities together. A common concept of teamwork has had an interaction 
and work together in organizations (Rukdham, 1980). The concept of teamwork has spread and well 
known in practice of training and development program for the employees in organization. In 1965, Bruce 
Tuckman described the five distinct stages that a group can as it comes together and starts to operate as 
following (Tuckman, 1965): 

1. Forming is to build up the team or to gather members into a group 
2. Storming is a proceed of brain storming in order to move up team towards to the same direction. 

When forming a team, all members start with their interaction which are beginning of teamwork. 
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3. Norming is to assisted the goal of teamwork, norm of team, such as brain storming either 
difference or not difference, bring them up to the conclusion and set up vision, mission, strategy and 
action plan. 

4. Performance is actual working as a team effectively, such as everyone is equally task-orientated 
and people-orientated, all the energy of the group can be directed towards the task(s) in hand. 

5. Adjourning is simply step to split the group off after that particular task is completed. This is  
the final solution of team building in general. 

In the nursing teamwork, there are individually different from the other organization. Especially 
teamwork for caring critically ill patients need to help an assist the patients closely and prevent them 
from the critical condition or any side effected or contingency issue. The main point of this task is  
the patient safety, in additionally, teamwork has to make a relationship with the patient to release their 
worried and depression, to encourage them to have a confident of treatment and nursing, and given their 
cooperation willingly. Beside on this, critically ill patients need nursing teamwork groups that have self 
development. Concentration, and carefully in nursing to avoid any side-effected or contingency issues. 
Therefore, you need to get the right nursing group and the right teamwork to encourage and recovery  
the patients for example, the doctor, nutritionist and pharmacist teamwork to corporate. 

Therefore, the members in the teamwork must have skills as work nursing, operations and teamwork 
relationship through the organization. The member need self development and get ready to work for 
better performances. The potential of teamwork based on team leader which will follow the rule, 
function and responsibility in the positive direction. Team leader encourage the potentiality and skills of 
the teamwork, team building and development process to work effective and efficiency based on  
the objective and retained the latency of teamwork. 

This study is concentrated on nursing teamwork in teamwork, teamwork process and quality 
structure, the activities in teamwork and the efficiency of teamwork. The research study will use outcome 
to design to get a better performances and fit in that organization. The major purpose to offer usefully 
nursing to all the patients and help them to be safe. 

 

 
OBJECTIVE 

 
A research objective aim to study the teamwork process for critically ill patients. The study 

concentrated on structural, processing, activities, development and the consequence of teamwork and 
the efficiency of teamwork. 
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BENEFIT 
 
1. To be understanding the nursing teamwork structural, teamwork process and related activities 

which was the important part to continual development. 
2. To be understanding the effectiveness of teamwork on socially status or inconveniences  

that will effected. Then, the teamwork would be able to resolution for the organization protection and 
address the problem without any bias. 

3. To be the guideline for network to knowledge, understanding and increasing the potentiality 
skills of the teamwork, or related organization. 

 
 

METHOD 
 

Participants 
The participants in this study were nurses who took care of critically ill patients in neurosurgery and 

traumatic ward, of a government hospital in Bangkok. The sampler authorized and agreed to give information 
based on individual case. The selected area of this study is the nursing unit or ward of government 
hospital, and included the other alternative related places that may be convenient for collecting  
the concerning data. Moreover, the researcher interviewed the other persons who relate to the nursing 
teamwork in this case in order to complete the data of this research, only the part of quantitative data 
analysis, the data was collected only form 17 nurses in the particular selected area. 

 
Measures/Instruments 

As a qualitative research, the researchers were supposed as the important tool, by using in-depth 
interviews (naturalistic inquiry), tape and note recorder were provided, the topic of questions following 
the specific issues that set by the researchers in order to cover the related study of this research.  

The quantitative research merged the result by using the inventory of the team success surveys 
that developed by Barder, E. Glaria and et al. (1994). To interpreted and simplify the questionnaire and 
try out with 3 nurses. The researchers used the scale for evaluation, had 7 scale. If an item score over  
4 point indicated that it rather good for effectiveness and if at 7 point was the best. Regarding to this 
inventory forms specific for particular group and no need to generalization, so neither validity nor 
reliability was being made yet. 

 
 

PROCEDURE 
 

This section was a research methodology which dedicated to teamwork function, process, working 
step by step, designing and development. After that, the quantitative study would be merged the result 
with the qualitative data analysis, by studying the effectiveness of teamwork, to explain clearly for  
a better quality data of research. 
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1. In-depth interview was used, the questions were provided by the researchers, guideline of 
questions were made by the base conceptual idea concerning this research. For the better collection of 
data, in-depth interview was flexible for better way to get the information. Not only using In-depth 
interview, but the observation was added because the researchers needed to understand  
the details of collecting data and could get the real meaning from these. Notes and tape recorder could 
be applied (under the permission of interviewees). To make an interpretation word by word for analytic 
approach correctly and clearly. 

2. The quantitative data were applied by using the inventory for success of nursing teamwork, and 
merged the result with qualitative data for a better quality data of research. 

 
Selected case and interviewees 

The researcher particularly selected the case study by using theoretical/criteria sampling, that was 
the form of specific sampling, attempting to concern and could be explained by conceptual ideas of this 
research. The researchers selected the case study of the nursing team in the neurosurgical and traumatic 
ward of a government hospital in Bangkok. The researchers used In-depth interview and selected  
the interviewees by the criteria as done. Beside on this, the researchers made an interview step by step 
and one by one, go along with this method until gathering similar collecting data, scoped by the conceptual 
idea and be concerned about the characteristic and the process of teamwork. (Glaser, 1978 : 36-54) 

 
Analysis 

Starting the steps of analysis by grouping all related information into a code mapping. The steps 
emphasized the interpretation and understanding of the characteristics and processes of case study. 
While cases vary in complexity and details. The researchers should be given enough room to accept an 
individual disposition of case study which might be effectuated characteristics and processes of team. 
Emphasize on the value meaning both emic view and etic view. Then developing alternative solutions 
and then starting the consequences of each and extended to the theoretical proposal. The quantitative 
data based analyze by proceeding on frequency and an average to get the assumption results between 
the qualitative and quantitative research to explain an empirical evaluation studies to help the researchers to 
determine the facts. 

 
To verify the qualitative data 

Within this research, the researchers studied on particular quality research to approach to cases 
varying in complexity and in-depth details continuously. The researchers started their procedures  
as following : 

To applause the team for giving their kind cooperation, a good rapport of having an interpersonal 
relationship by setting the natural environment and observation should be maintain. The important tool 
was in-depth interview, the questions in step of interview had a guideline by using the conceptual related 
the issue of this research. Beside on this, the researcher could approach correctly of case study. 
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About the analysis. The researchers were concerned about the validity, reliability of the data, and 
concerned about the responsibility and honesty by all members who were involved. The data were 
corrected by using member check and audit trail. In addition, the analyze the data-based by using various 
theoretical involvement in this study case (Naiyapat, 2005). In order to contribute the learning perception 
towards the nursing teamwork and to ones who might be concerned directly with a highest utilization 
when making and using this research. 

 

 
RESULTS 
 

Divided in two parts as the following: 
Part 1 The Qualitative analysis of nursing teamwork. 
1. The surroundings and nursing team.  
 This research studied in neurosurgery and traumatic ward. This ward had fifteen beds  

for admittion, the kind of patients were the females with neurogenic and traumatic caused.  
 This ward was set up for thirteen years ago. The nursing team had seventeen members.  

The head-nurse and sub-head were administered by formal.  
 This ward had one consulting staff for caring and consulting. The resident, internship and extern 

were assigned to take care the patient by rotating per month. The extern and internship had to take care 
and treat the patients everyday and could call them all day. 

 The environment and climate of ward was probably good, the most of nurses were satisfied 
about the comfort place because this ward had air condition and enough wide place, the place was 
probably clean and neat because it had the project of quality continual, the materials were appropriate 
than before. In the past the materials were not enough. At the present they had budgets to provide 
material for supply and support when they wanted. 

2. The structure of nursing teamwork 
 This research was to study teamwork especially the characteristic administrative of sub nursing Unit. 
 There was eight hour in each shift, divided to three shift, round-the-clock, as following: morning 

shift, evening shift and night shift. Head-nurse administered and monitored the member team in the ward 
on formal time. The nursing team consisted leader team and member team.  

 Head-nurse would assigned the job description to members in each shift at the day before.  
The leader team would assigned the member team by case function method. 

 The structure of team often consisted the components as following: 
2.1 Leader team. 
 The characteristic of leader team was the person who had good knowledge, ability and skill 

of nursing, to work for responding patients’ need and make good coordinating to the health team who 
related with nursing team, such as doctor, nutritionist, physical therapy and social worker.Head-Nurse 
would assigned the member to be leader team and could make division making of the team. The leader 
team could consult head nurse when she had the problem. 
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 Head-nurse would assigned leader team by rotating and didn’t concern about the rank of 
old age position. At the day shift in formal day, head-nurse often assigned senior nurse to be leader team. 
Because the most of senior nurse had more experience and skill. But sometime it may be flexible to 
change function, it depend on preparing of the member in each shift. All of the members used to be 
leader team as assigned, but most of them didn’t like to be leader team in morning shift, because  
the leader team at the this period had much work load than other period, especially in weekday.  
The leader team would coordinate to doctor and with in our activity. There some graduated nurse was 
not used to be leader team on the official day but they thought they could do it, because they were 
sure that when they had problems they could consult head nurse and senior nurse. 

2.2 The member of team  
 This ward had only one nursing team. Because it had a few patient (fifteen) to care,  

the number of members per period was not enough to divide in two teams, and the number of member 
in each period could be changed all time, depend on the total number of member and the quantity  
of task in each time. 

 The schedule of member team was thought of the member of person and work load.  
At present there were six or seven persons such as head ward, leader team and member team on  
the morning shift in the official day. 

 The researchers interviewed the samples about the appropriated of work load for the job. 
Most of nurses answered that there was a heavy burden but they had not enough nurse to do as well, so 
they did as they could done. Some nurse told that if the job were not busy they could done it. Most of 
them told that It would be better if there were added more members, and they wouldn’t been over 
tired, because the most of patients in this ward were severe illness and they couldn’t help themselves or 
could not do anything. 

2.3 Action plan and Nursing plan. 
 In each period, nurses would implement the nursing care plan to the patient as they had 

planned. The implement of nursing care plan was flexible according to the work load in each shift.  
The action plan such as reporting in each chang-rounds, the pre-post conference. The nursing care plan 
was flexible to change follow to the condition of the patient and nursing diagnosis in each shift.  
The Nursing care plan consisted the plan, implement, and evaluation. The purpose of nursing care team 
was the nursing quality assurance and customer forces.  

2.4 The Division assignment  
 The component of the team consisted leader team and member team.The assignment of 

the team consisted medication team, included the oral-drug administered nurse and the injection drug 
administered nurse and the general nursing care nurse. In addition, there was special job such as checking 
the supply, getting the drug and sending the film x-ray in each shift. 

 For the observation and interview, it found that there was clearly assignment. The member 
team would help together when she had done her work already, because a lot of the work load, sometime 
leader team must help the member team to work and the member team help the leader team to 
communicate or to coordinate to other health worker. They would be complete their job before change 
shift round. If the job has not been finished they would assigned to the next shift to manage it. 
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3. The process in each step of teamwork  
 In this study, the researchers found that the nursing team did not have clearly step of teamwork.  

By interview, follow by the concept about the development of team, it found that the important issues 
about the process of nursing teamwork is the details as following: 

3.1 Before they worked, they would understand the data and the patient’s problem in each 
day. Because of this activity, they would plan the effective nursing care plan for their patient and they 
would have the clearly pattern of nursing plan in each day. 

3.2 The importance of teamwork was conference for participate knowing the problem and 
consulting the right work instruction. The atmosphere in the conference was more rather shared participate 
thinking and expressing our self than the argument. The most of member liked the atmosphere  
to presenting and attending the problem together. There was often conflict of nursing team about  
the different direction of nursing diagnosis. They could solved this problem by consult the doctor and 
the person who worked with this problem. The head ward and the leader team would conclude  
the work instruction to the member team. The argument of the member team was right good at the end. 

3.3 Head nurse and leader team would assign the job to the member team. There were 
standard procedure as assigned and informal procedure as decision making by the member. The member 
team accepted in ability about decision-making and the rule in each other. The member team cared the 
patient as quality procedure. The important direction of teamwork was successful goal and job on time. 

3.4 For teamwork, the implement of work was succeed as the nursing care plan.The goal had 
been succeed because of the participate of teamwork and their responsibility. The important characteristic of 
this team is the unity of team. By interview, the most of member told that they had to help each other, 
because they wanted to be accepting from the member team or teamwork. 

3.5 Team work would give up or break down in conformity with purpose time. The member 
team knew that they would complete their job on time. If they could not finish the job, they would be 
do it until it was succeed or they would be do it over time. The majority of teamwork did not want to 
waste their job to the other member. They had responsibility. 

 In case of the member team neglected their job or their job had not been complete as possible. 
The member team were unsatisfied and they could advise them by direct or indirect communication. 
They told this problem to the senior nurse or head nurse to warn them. 

4. The Activity of Nursing team 
 The major activity for teamwork had 4 steps as following: 
 1. Nursing care plan 
 2. Team conference  
 3. Nursing performance 
 4. Nursing Round and Nursing evaluation  
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4.1 Nursing care plan. 
 Planning for nursing implement in each shift was the important activity for nursing team. 

Nursing care plan is the right way to implement the plan to care the patient as customer focus.  
The nursing team always think of safety and wellness of the patient. Nursing care plan consists  
the establish of the patient problem, analysis and collect data, goal of nursing care, the plan of nursing.  
The member of nursing team knew nursing care plan and knew what they would do.  

 Sometime the implement of nursing did not cover the patient needs because of work load. 
Howere head nurse was probably satisfied about nursing care plan of the teamwork. Head nurse thought 
the good nursing care plan would be the plan to care the patient as holistic care. But there was some 
problem about nusing care plan, because it was lack of the good health promotion and rehabilitation to 
care the patient as continual. 

4.2 Team Conference. 
 Team conference was the meeting for the quality of nursing care plan and solving the 

problem of nursing. The pre-conference would do on the morning period in the official day. Each member 
team would be encoraged to discuss about the patient problem and nursing care plan. Sometime, in 
pre-conference the member team will discuss about every patient or select only the important case such 
as new case or severe illness case. In post-conference the member team would report about  
the effective of nursing activity and continuous care to the patient on the next shift round. By this study 
found that the pre-conference was done better than the post-conference. Sometime they did not do the 
post-conference because they were busy. So they solved this problem by asking the member team 
directly or reporting the case to the head nurse. The conference had finished at 10-15 minute per time. 

4.3 Nursing performance 
 In this step the member team would implement the plan to be a good performance, and 

then they wrote the nurse note and the evaluation of nursing care plan. The member team would care 
the patient all time in each shift round. The coordinate of nursing team would do the job within the 
nursing team and coordinate with the other related team such as doctor or consulting doctor team, 
physical therapist team and nutritionist team. 

4.4 Nursing round and Nursing evaluation  
 The leader team would follow up the job follow by her assignment for the member.  

She was making the nursing round at the pre-shift round. So she knew the patient problem before  
the member team planed the nursing care plan for the patient. She would check the job’s member team 
completed or not. If the member team could not finished or complete their job, she would feed back to 
the next shift to care the patient as continual. 

 This research found that the nursing round was not complete in some shift rounds. Because 
the leader team had many jobs and she could not neglect her jog to round the member team. But she 
could solve this problem by asking the member team directly. The member team would report their 
problem to consult the leader team at distance. 

 The round was meant the patient round with the doctor. The leader team must always do 
this job except she was busy. So she could assign the member team to make the patient round, and 
then the member team would report the case to her later. 
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Part 2 Team success survey of nursing team members 
The finding was mean score higher than 4 point, indicated that the opinion’s nursing team members 

team success were rather good direction. But it had one item was mean score be equal 4 point (mean = 4), 
so it was in the middle of all mean score, that was “Develops team climate”. It indicated that, some 
nursing member felt that they had less opportunity to develope themselves. Their job was not raised to 
be higher as they hope. For the mean score of the item “Clarifies roles and responsibilities” was 6.8, 
indicate that most of member knew their responsibility and they had a clearly knowledge about their role. 
(see Table 1) 

 
Table 1 Mean score of the opinion’s nursing team members on team success (N = 17)  

 
Item Min Max Mean S.D. 

Clearly states its mission/goals 5 7 6.4 0.79 
Operates creatively 2 7 5.4 1.27 
Focuses on results 5 7 5.7 0.59 
Clarifies roles and responsibilities 5 7 6.8 0.56 
Is well-organized 4 7 5.2 0.73 
Builds upon individual strengths 3 7 5.0 1.27 
Supports leadership/each other 5 7 5.9 0.75 
Develops team climate 2 6 4.0 0.93 
Resolves disagreement 5 7 6.1 0.66 
Communicates openly 5 7 6.5 0.72 
Makes objective decisions 4 7 5.7 0.92 
Evaluates its own effectiveness 5 7 5.7 0.59 

The finding of table 1 was mean score higher than 4 point, indicated that the opinion’s nursing 
team members team success were rather good direction. But it had one item was mean score be equal  
4 point (mean = 4), so it was in the middle of all mean score, that was “Develops team climate”.  
It indicated that, some nursing member felt that they had less opportunity to develope themselves.  
Their job was not raised to be higher as they hope. For the mean score of the item “Clarifies roles and 
responsibilities” was 6.8, indicate that most of member knew their responsibility and they had a clearly 
knowledge about their role. 

 
 
DISCUSSION 

 
The team work on Nursing team need to have the completed component of nursing team.  
The manage of Nursing team could adapt to change allowed to the situation such as lack of 

person, or work load. 
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The process of nursing care had four steps such as Nursing care plan, Team conference, Nursing 
performance and Nursing evaluation and Nursing round. The process of nursing could be changed. It was 
depend on the member team or work load in each shift. 

Although they adapted the pattern of nursing care plan. But they could solve this problem by 
shorting the step of Nursing care plan or remove some activity. The rapid method of nursing was replaced. 

The nursing team would be flexible to do their job. The member team was participated and help 
each other to work the job. They were ability to do many functions and they could rotate their assignment to 
another. 

Although the member team had different personal character but the members had a good relationship 
and help each other to do their job. The structure of nursing team was important to promote the job.  
It divided who did the assignment?, What did they ought to do? How did they can assignment their task? 

The structure of nursing team was similar to the other general teamwork. Because both nursing 
teamwork and general teamwork probably had the same component of team for doing and coordinating 
their work about role, size and the appropriate member. However, nursing team had special structure 
that might be different from the other general team, nursing team had a special role, pre- solving problem by 
skill of professional knowledge. Nursing team aware of the holistic care. In this research found that  
the step of the nursing team was similar to the concept of the study. Tuckman (1965) presented  
“The 5 team building criterions” in 1965 consisting of 

1. Forming a team is to build up the team. 
2. Storming is a process of brain storming in order to move up team towards to the same direction. 

When forming a team, all members start with their interaction which are a beginning of working as a team. 
3. Norming is to coach the direction, criteria of team work, such as brain storming either difference 

or not difference, bring them up to the conclusion and set up vision, mission, strategy and action plan. 
4. Performance is actual working as a team effectively. 
5. Adjourning is a simply step to split the group off after that particular task is completed. 
Although the step of nursing teamwork was not established clearly. But the teamwork was hidden 

in the concept of building team as preview. The nursing teamwork started at the step of forming.  
The forming step started when the members to be together and made the conference by brain storming. 
They should know the data and the patient problem before they set nursing care plan. In thes step they 
had to make the interaction and made a good relationship in each time. The interaction of teamwork was 
very important, in order to share a good view to analyze the problem and participate to solve  
the problem. Nursing team had process of nursing care plan. They would analysis the problem, plan to 
implement, nursing round and evaluation of nursing care plan. In the conference, they shared their 
opinion and sometimes they had conflicted to each other but the opinion had creative interaction 
direction and they had the same goal that would do for the patient safety. Lastly, team would be give up 
in the final, in each shift, they had to be done their task, and then the other shift or team would be 
replaced. 
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The effectiveness of nursing teamwork proceeded on 5 steps, consisting of 1. To be aware of 
patient problem 2. To gather and analyze the data 3. To plan for the performance 4. To act by using 
planning and 5. To evaluate the outcome. This process was not different from the general process for 
effectiveness of teamwork. (Kajennun, 2002; Sujijantharat, 2003). 

On the other hand nursing care team was different from the others, because the member team 
had knowledge and professional skill. The effective team for caring emphasized the need for quick action 
and the patient safety. Nursing team cure the patient as holistic care.  

 

 
SUGGESTION  

 
1. Suggestion for teamwork 
 Teamwork is the important part of organization, especially for nursing organization. Teamwork in 

nursing unit is very important because it is concerned about the safety of patients, so nursing organizations or 
related units should emphasize the effectiveness of teamwork, to develope teamwork and manage the 
human resource. Morover, to encorage the patients and their relative to be the part of teamwork, in 
order to response their desire as well. 

2. Suggestion for the research 
 This research is the study by using qualitative and quantitative data. But the problem of this 

study is the limitation of time to collect the data, so could not present and explain entirely for some 
details, and may be not get in-depth data for the best quality, so the some details of data may be not 
clear and may be not have a continual data for the complete steps of teamwork. In additional, the 
sampling of this study may be not the best example, we thought that a better example of case study in 
the same way should be the extreem case, because we will get the importand and interesting data for 
being utility in organization. The extreem cases, such as the most or the worst efficiency team in organization. 
The next study should be done well by using in-depth data and more details about it. The methodology 
in this case, include both qualitative and quantitative studies that is the alternative for studying. Beside 
on this, the researchers could collect the data in many ways, and both methods can support each other 
for a better quality of research. However, the researchers should have enough time to make a completed 
survey and have enough time to study all of the interested and related cases. 
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ศ.ดร.สายสมร ลำยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ธนกร ชางนอย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.พนม กุณาวงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.สินธุ สโรบล มหาวิทยาลัยแมโจ 

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
อ.ดร.พูลพงศ สุขสวาง มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรตัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
Professor Andreas Zins Vienna University  
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
รศ.ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ร.ท.หญงิ ดร.เกดิศิร ิเจรญิวศิาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
รศ.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารท่ีรับตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ 
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง 
ในความตระหนักและการรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงชี้
สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช
องคความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 
และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
รูปแบบของวารสาร 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนัก
และการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการ

นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 

 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม� 
เป�นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 
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โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 
การเรียงลำดับเนื้อหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) : อธบิายถงึเครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในการทดลองและอธิบายวธิกีารศกึษาทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผล 
การศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรยีบเทยีบหรอืตคีวามเพือ่เนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายทีส่ดุ 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดงความ
ขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
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compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา.  

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก  
   เชน (random complete block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึก

ขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพใน “วารสารวิจยัราชภฏัเชยีงใหม” ถอืเปนกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 
1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน

หนังสือนำดวยโดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 

จำนวน 3,000 บาท 
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