
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากงานประจ าสู่งานวิจยั : การเพิ่มมูลค่างานประจ า 
 
ความส าคัญ 
 ค าว่า “การวิจัย” ส าหรับคนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัยความรู้ กระบวนการและทักษะ
เฉพาะอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ มากกว่านั้นที่ยิ่งยากขึ้นไปอีกคือ   
การเผยแพร่โดยการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ท าให้บุคลากรทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขและอื่นๆ    
จึงมักไม่อยากท าวิจัยและกลัวการวิจัย  อย่างไรก็ตามการพัฒนาการด าเนินงานและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งก็คือ การท าวิจัย ซึ่งความเหมาะสมและความเป็นไปได้ส าหรับคนท างานในการท าวิจัยคือ 
การน างานประจ าที่ท าอยู่มาท าเป็นงานวิจัย ที่เรียกว่า งานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research: R to R) 
ซึ่งนอกจากจะท าให้กระบวนการวิจัยดูง่ายขึ้นแล้วยังเป็นการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งจะท าให้มีการทบทวนการด าเนินงาน ผลลัพธ์และค้นหาปัจจัยความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์
ผลลัพธ์การด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและวิธีการหรือนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ซ่ึงจะก่อประโยชน์
ทั้งต่อคนท างานแต่อผลลัพธ์ของงานและต่อหน่วยงาน 
 

R to R จึงเป็นการศึกษาย้อนหลังเพื่อทบทวนการท างานที่รับผิดชอบอยู่และทั้งที่ประสบความส าเร็จและ
ไม่ประสบความส าเร็จในรูปแบบการวิจัย เป็นการยกระดับคุณค่าของการท างานประจ าให้มีระบบและมีความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยระเบียบวิธีวิจัย น าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนา/ต่อยอด/ขยายผลงานที่ท าอยู่ 
และน าไปสู่การเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในรูปของการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
คนท างานแล้ว ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น R to R  จึงเป็น
เครื่องมือของการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจยั เน่ืองจากเป็นการวิจัยที่ท าจากงานที่ท าอยู่ ไม่มีภาระงานที่ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลใหม่ ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของคนท างานให้มีความรู้ความสามารถ  
ในการท า R to R และสามารถท าวิจัย R to R ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม จึงเป็นวิธีหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหานวัตกรรม เพิ่มแรงจูงใจและก่อให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ส่งผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยจากงานประจ าให้แก่บุคลากร 
๒. เพื่อให้บุคลากรเกิดเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยและทักษะการท าวิจัยจากงานประจ า 
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัยจากงานประจ าเพื่อเผยแพร่ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องท างานวิจัย จ านวน ๔๐ คน 
 
 



 

 
 
หลักสูตรการอบรม  ตลอดการอบรม ๔ วัน   (ใช้เวลาด าเนินงานตั้งแต่เริ่มหัวข้อการวิจัยจนถึงการเขียน
บทความวิจัยประมาณ ๔ เดือน เริ่มการอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 
 ระยะเวลาการอบรม ๔ วัน แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ (๒ : ๑ : ๑ วัน) คือ 

ระยะที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมการท าวิจัยจากงานประจ า (๒ วัน) 
ระยะที่ ๒ การน าเสนอผลงาน การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย (๑ วัน) 
ระยะที่ ๓ การน าเสนอบทความวิจัย “จากงานประจ าสู่การวิจัย” (๑ วัน)  

 
หลักสูตรอบรม 
ระยะที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเตรียมการวิจัยจากงานประจ า (๒ วัน) 
ก าหนดการของการอบรม  วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
วันที่ 1 ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
   
 ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และโครงการอบรม 
  พิธีเปิดการอบรม 
   
 ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. แนะน าตัวผู้เข้าอบรม 
   
 ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการท าวิจัยจากงานประจ า 
   
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การวิเคราะห์งานประจ าเพื่อเตรียม/ค้นหาประเด็นวิจัย 
  โดย  ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งปันงานประจ า 
   
 ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เรียนรู้งานวิจัยจากงานประจ า (วิจารณ์งาน) 
   
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมปฏิบัติการวางแผนการท าวิจัยจากงานประจ า 
   
วันที่ ๒ ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. สรุปผลลัพธ์การอบรมวันที่ 1 
   
 ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) วิธีการน าเสนอข้อมูล 
   
 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เตรียมการและวางแผนการรวบรวมข้อมูล 
   
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. น าเสนอแผนการด าเนินการวิจัย 

โดย  ผู้เข้าร่วมแบ่งปันงานประจ า 
 
หมายเหตุ มีการระบุอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย(จากอาจารย์ประจ าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคนเพื่อปรึกษาหารือและช่วยเหลือในการท าวิจัย  
 
 



 

 
 
ผู้เข้าอบรมใช้เวลาในการพัฒนางานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย ประมาณ  
๒ เดือน 
 
ระยะที่ ๒ การน าเสนอผลการปฏิบัติการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (๑ วัน) 
ก าหนดการของการอบรม 
 ๘.๐๐ - ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
   
 ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ครั้งที่ ๒ และสรุปกระบวนการอบรมครั้งที่ ๑ 
   
 ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลงานวิจัยจากงานประจ า 

อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลงานวิจัยจากงานประจ า (ต่อ) 
   
 ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วิธีการเขียนบทความวิจัยจากงานประจ าสู่การวิจัย 
 
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมใช้เวลาเขียนร่างบทความวิจัยประมาณ ๑ เดือน 
 
ระยะที่ ๓ การน าเสนอบทความวิจัยจากงานประจ าสู่การวิจัย (๑ วัน) 
ก าหนดการของการอบรม 
 ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
   
 ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ครั้งที่ ๓ และสรุปกระบวนการอบรมครั้งที่ ๒ 
   
 ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมน าเสนอร่างบทความวิจัย 

อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมน าเสนอร่างบทความวิจัย (ต่อ) 

อภิปรายโดย ผู้เข้าอบรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. ปฏิบัติการแก้ไขบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
   
 ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. มอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม   คนละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร    
 

รายรับ 
ค่าลงทะเบียน  ๔๐ คน x ๕,๐๐๐.- บาท ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
    

รายจ่าย 
๑. ค่าวิทยากร ๔ วัน ๆ ละ ๖ ชม. x ๖๐๐.- บาท ๑๔,๔๐๐.- บาท 
๒. ค่าที่ปรึกษาโครงการวิจัย ๔๐ เรื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท ๘๐,๐๐๐.- บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐ คน x ๘ มื้อ (๔ วัน) x ๓๕. – บาท ๑๑,๒๐๐.- บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คน x ๔ มื้อ (๔ วัน) x ๗๕.- บาท ๑๒,๐๐๐.- บาท 
๕. ค่าวัสดุส านักงาน   

 -  ซองเอกสารพลาสติก ๔๐ ซอง x ๑๕.- บาท ๖๐๐.- บาท 
 -  ปากกา ๔๐ แท่ง ๆ ละ ๗.- บาท ๒๘๐.- บาท 

๖. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย ๔,๐๐๐.- บาท 
๗. ค่าประกาศนียบัตร  ๔๐ แผ่น ๆ ละ ๓๐.- บาท ๑๒๐.- บาท 
๘. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒ คน ๆ ละ ๔๐๐.- บาท x ๔ วัน ๓,๒๐๐.- บาท 
๙. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนงาน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐.- บาท x ๔ วัน ๑,๖๐๐.- บาท 

 รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๔๐๐.- บาท 
 หักให้คณะฯ เป็นค่าบริการวิชาการ ๑๕%  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 รวมรายจ่าย ๑๕๖,๔๐๐.- บาท 

  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยในลักษณะ “งานวิจัยจากงานวิจัย” และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 
ทีมวิทยากร 

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



 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม 
 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 

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