โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากงานประจาสู่งานวิจยั : การเพิ่มมูลค่างานประจา

ความสาคัญ
คาว่า “การวิจัย” สาหรับคนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัยความรู้ กระบวนการและทักษะ
เฉพาะอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิ ติ มากกว่านั้นที่ยิ่งยากขึ้นไปอีกคือ
การเผยแพร่โดยการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทาให้บุคลากรทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขและอื่นๆ
จึงมักไม่อยากทาวิจัยและกลัวการวิจัย อย่างไรก็ตามการพัฒนาการดาเนินงานและความก้าวหน้าในตาแหน่ง งาน
สิ่งสาคัญประการหนึ่งก็คือ การทาวิจัย ซึ่งความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สาหรับคนทางานในการทาวิจัยคือ
การนางานประจาที่ทาอยู่มาทาเป็นงานวิจัย ที่เรียกว่า งานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research: R to R)
ซึ่งนอกจากจะทาให้กระบวนการวิจัยดูง่ายขึ้นแล้วยังเป็น การวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งจะทาให้มีการทบทวนการดาเนินงาน ผลลัพธ์และค้นหาปัจจัยความสาเร็จ โดยการวิเคราะห์
ผลลัพธ์การดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงานและวิธีการหรือนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ซึ่งจะก่อประโยชน์
ทั้งต่อคนทางานแต่อผลลัพธ์ของงานและต่อหน่วยงาน
R to R จึงเป็นการศึกษาย้อนหลังเพื่อทบทวนการทางานที่รับผิดชอบอยู่และทั้งที่ประสบความสาเร็จและ
ไม่ประสบความสาเร็จในรูปแบบการวิจัย เป็นการยกระดับคุณค่าของการทางานประจาให้มีระบบและมีความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยระเบียบวิธีวิจัย นาไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนา/ต่อยอด/ขยายผลงานที่ทาอยู่
และนาไปสู่การเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในรูปของการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
คนทางานแล้ว ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการดาเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น R to R จึงเป็น
เครื่องมือของการสร้างเจตคติทด่ี ตี อ่ การทาวิจยั เนือ่ งจากเป็นการวิจัยที่ทาจากงานที่ทาอยู่ ไม่มีภาระงานที่ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลใหม่ ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของคนทางานให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทา R to R และสามารถทาวิจัย R to R ให้สาเร็จเป็นรูปธรรม จึงเป็ นวิธีหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหานวัตกรรม เพิ่มแรงจูงใจและก่อให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งผลต่อความสาเร็จของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทาวิจัยจากงานประจาให้แก่บุคลากร
๒. เพื่อให้บุคลากรเกิดเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัยและทักษะการทาวิจัยจากงานประจา
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัยจากงานประจาเพื่อเผยแพร่ได้
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องทางานวิจัย จานวน ๔๐ คน
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หลักสูตรการอบรม ตลอดการอบรม ๔ วัน
(ใช้เวลาดาเนินงานตั้งแต่เริ่มหัวข้อการวิจัยจนถึงการเขียนบทความวิจัยประมาณ ๔ เดือน
เริ่มการอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม
ระยะเวลาการอบรม ๔ วัน แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ (๒ : ๑ : ๑ วัน) คือ
ระยะที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมการทาวิจัยจากงานประจา (๒ วัน)
ระยะที่ ๒ การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย (๑ วัน)
ระยะที่ ๓ การนาเสนอบทความวิจัย “จากงานประจาสู่การวิจัย” (๑ วัน)
หลักสูตรอบรม
ระยะที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเตรียมการวิจัยจากงานประจา (๒ วัน)
วันที่ 1 ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และโครงการอบรม
พิธีเปิดการอบรม

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.

แนะนาตัวผู้เข้าอบรม

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ความรู้เบื้องต้นเรื่องการทาวิจัยจากงานประจา

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การวิเคราะห์งานประจาเพื่อเตรียม/ค้นหาประเด็นวิจัย
โดย ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งปันงานประจา
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เรียนรู้งานวิจัยจากงานประจา (วิจารณ์งาน)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมปฏิบัติการวางแผนการทาวิจัยจากงานประจา
วันที่ ๒ ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สรุปผลลัพธ์การอบรมวันที่ 1
วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) วิธีการนาเสนอข้อมูล
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เตรียมการและวางแผนการรวบรวมข้อมูล
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นาเสนอแผนการดาเนินการวิจัย
โดย ผู้เข้าร่วมแบ่งปันงานประจา
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ผู้เข้าอบรมใช้เวลาในการพัฒนางานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย
ประมาณ ๒ เดือน
ระยะที่ ๒ การนาเสนอผลการปฏิบัติการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (๑ วัน)
กาหนดการของการอบรม
๘.๐๐ - ๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ครั้งที่ ๒ และสรุปกระบวนการอบรมครั้งที่ ๑

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้เข้าอบรมนาเสนอผลงานวิจัยจากงานประจา
อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอผลงานวิจัยจากงานประจา (ต่อ)
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วิธีการเขียนบทความวิจัยจากงานประจาสู่การวิจัย
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมใช้เวลาเขียนร่างบทความวิจัยประมาณ ๑ เดือน
ระยะที่ ๓ การนาเสนอบทความวิจัยจากงานประจาสู่การวิจัย (๑ วัน)
กาหนดการของการอบรม
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ครั้งที่ ๓ และสรุปกระบวนการอบรมครั้งที่ ๒

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้เข้าอบรมนาเสนอร่างบทความวิจัย
อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอร่างบทความวิจัย (ต่อ)
อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. ปฏิบัติการแก้ไขบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. มอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร
สถานที่อบรม

ห้องสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (๓๖๐๗) อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น ๖
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๓๕๔ – ๘๕๔๗ ต่อ ๓๖๐๔
Supreya.tan@mahidol.ac.th หรือ kmondha@yahoo.com
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