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หยิบจับข้อมูลจากงานประจํามาทําวิจัย

ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่



LOGOตัวอย่างประเด็นแลกเปลี่ยน

�ยุทธศาสตร์การทํา R2R

�ประโยชน์จาการทํา R2R

�ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากงานประจํา (จากเฉพาะสู่ทั่วไป)

�ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน R2R โดยใช้ข้อมูลจากงงานประจํามา
ทําวิจัย



LOGOยุทธศาสตรก์ารทาํ ยุทธศาสตรก์ารทาํ ยุทธศาสตรก์ารทาํ ยุทธศาสตรก์ารทาํ R2R

1. ต้องสนุก ไม่ยาก  (มี
ภาระงานประจํามาก ไม่รู้สึกเพิ่ม

ภาระ)
2. ท้าทาย

3. ได้ประโยชน์  
(learning person/ 

professional)

4. ได้ทําประโยชน์
5. เกิดการผลึกกําลัง 

(synergy) และ
กระบวนการจัดการ

6. เกิดกระบวนการ
ทางสังคม (social 

movement)

บรรยากาศแนวราบ  สร้างสรรค์ ไม่ใช่การสั่งการ



LOGO

“ถ้าเราปีนบันไดเร็วมันเหนื่อย  
แต่ถ้าปีนช้าๆแบบง่ายๆ มันง่ายจริงๆ”

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช



LOGOประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์
1. ได้ยาป้องกันสมองเสื่อม

2. ได้เพื่อน  ทีม

3. ทําสิ่งที่ไม่เคยทํา  ทําสิ่งใหม่

4. ฝึกเล่นกับข้อมูลที่ซับซ้อน ทําให้เห็นความหมายที่
ชัดเจน

5. ฝึกการนําเสนอ

6. ฝึกการเป็นพี่เลี้ยง

7. ทีม และองค์กร เครือข่าย วิชาชีพ

8. พัฒนาตนเอง

9. มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

10. การเป็นที่ยอมรับ

11. เห็นคุณค่าของเพื่อน/ทีม

12. กลายเป็น learning person ที่ได้ทํา
ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งต่องาน ตนเอง 
ทีม และองค์กร เครือข่าย วิชาชีพ



LOGOLOGOLOGOLOGO

ตัวอย่างงานวิจัย R2R ที่ใช่ข้อมูลจากงานประจํา

ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่



LOGOการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัญหา
� เสียงบ่น ได้แก่  ผู้บริหารบริหารงานไม่ดี  การประเมินผลงานไม่ยุติธรรม  

กําลังคนไม่เพียงพอ  บุคลากรทํางานเกิน workload

� บุคลากรที่ทํางานด้านบุคคล ทํางานประจําไม่ทํางานเชิงยุทธศาสตร์

� การพัฒนาคนไม่สอดคล้อง ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร (training need 
or training want)

� งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสูง 

� เรียกประชุม อบรมบ่อย ไม่มีเวลาทํางาน

� พัฒนาคนแล้ววัดผลอย่างไร การวัดผลจาการนําความรู้ไปใช้แล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งาน (วัดยาก)



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ (1111)

Review literatureReview literatureReview literatureReview literature
Website Doc. ผู้เชีย่วชาญ นโยบาย

เครือ่งมอื: แบบประเมนิสถานภาพHRM 

ตามแนวทาง (HRSC)  HRD report 

2009

ทบทวนการทาํงานทบทวนการทาํงานทบทวนการทาํงานทบทวนการทาํงาน

วเิคราะหป์ญัหารว่มกนั K. sharing

ปญัหาปญัหาปญัหาปญัหา
อยากแก้ไข/พฒันางาน หาพวก (HRD + HRM = HR)



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((2222))))

ให้ความรู้เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ

ทมีงาน ผู้บรหิาร  ผู้เกีย่วข้องจากทุกฝ่าย

คนืข้อมลูผู้เกีย่วขอ้ง คนืข้อมลูผู้เกีย่วขอ้ง คนืข้อมลูผู้เกีย่วขอ้ง คนืข้อมลูผู้เกีย่วขอ้ง ((((ผู้บรหิาร ทมีงาน บุคลากรทุกคนผู้บรหิาร ทมีงาน บุคลากรทุกคนผู้บรหิาร ทมีงาน บุคลากรทุกคนผู้บรหิาร ทมีงาน บุคลากรทุกคน))))
รายงานผลการวเิคราะหป์ญัหา                              

จดัลาํดบัความสําคญัของปญัหา

จดัทาํโครงการจดัทาํยุทธศาสตร ์ HRM 

(สารสนเทศ เครือ่งมอื นโยบาย)

แปลงนามธรรมเป็นรปูธรรมแปลงนามธรรมเป็นรปูธรรมแปลงนามธรรมเป็นรปูธรรมแปลงนามธรรมเป็นรปูธรรม

ประเมนิผล HRM วเิคราะหข์อ้มลูจากระบบรายงาน HRD



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((3333))))

รายงานผลรายงานผลรายงานผลรายงานผล
เขยีนรายงานการวจิยัเรือ่ง                                            

การพฒันาระบบ HRM จงัหวดัแพร”่

เขยีนบทความส่งประกวด (หน่วยงานทีม่ผีลการพฒันา

ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลดเีดน่ระดบัประเทศ)

ประเมนิผลการนําแผนสู่การปฏบิตัิประเมนิผลการนําแผนสู่การปฏบิตัิประเมนิผลการนําแผนสู่การปฏบิตัิประเมนิผลการนําแผนสู่การปฏบิตัิ

เครือ่งมอื: HRSC                                                    

แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่ระบบ HRM

จดัทาํโครงการ                                      

(สารสนเทศ เครือ่งมอื นโยบาย)

นําสู่การปฏบิตัินําสู่การปฏบิตัินําสู่การปฏบิตัินําสู่การปฏบิตัิ

Strategic HRM plan (1 ปี) 
เขยีนบทความส่งประกวด        เขยีนบทความส่งประกวด        เขยีนบทความส่งประกวด        เขยีนบทความส่งประกวด                            

(หน่วยงานแบบอยา่งดา้นการจดัทาํแผนทธศาสตร ์

HRM ระดบัประเทศ)

นําแผนไปสู่การปฏบิตั ิ (1 ปี)



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((4444))))

ตดิตามและประเมนิผล รายงานผลตดิตามและประเมนิผล รายงานผลตดิตามและประเมนิผล รายงานผลตดิตามและประเมนิผล รายงานผล
เครือ่งมอื: แบบประเมนิความคดิเห็นตอ่ระบบ  

HRM  แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่ระบบ HRM

เขยีนบทความเรือ่ง การประเมนิผล การ

ปฏบิตัริาชการ สสจ.แพร ่ และ จ.แพร”่

แหลง่ดงูานดา้นการบรหิารผลการ

ปฏบิตัริาชการ เช่น กกก. ก.พ.

Review literature Review literature Review literature Review literature และนําสู่การปฏบิตัิและนําสู่การปฏบิตัิและนําสู่การปฏบิตัิและนําสู่การปฏบิตัิ

เครือ่งมอื: แบบประเมนิผลงาน

แบบเดมิ แบบใหมข่อง ก.พ. 
เขยีนโครงการเพือ่ให้ความรู้

ออกแบบเครือ่งมอืในการกรอกพรอ้มสอน

และฝึกปฏบิตัวิเิคราะหข์้อมลูให้ทมี HR

นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่ 2222    มาดาํเนินการแกไ้ข                                         มาดาํเนินการแกไ้ข                                         มาดาํเนินการแกไ้ข                                         มาดาํเนินการแกไ้ข                                         

((((PerfPerfPerfPerf. Appraisal). Appraisal). Appraisal). Appraisal)
วเิคราะหว์ธิกีารประเมนิผล

แบบเดมิ

วเิคราะหแ์บบประเมนิผลงาน

แบบเดมิ

ผลการประเมนิจากรายงาน

วจิยั HRM



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((5555))))

เครือ่งมอืเครือ่งมอืเครือ่งมอืเครือ่งมอื

ออกแบบเครือ่งมอืใหม*่* “แบบสํารวจสภาพปจัจุบนัและความคาดหวงัของการพฒันาคุณภาพชวีติส่วนตวั

และการทาํงาน (เพือ่ประเมนิผลการดาํเนินงานตามทีก่าํหนดใน Strategic HRM plan) 

Review literatureReview literatureReview literatureReview literature

ทบทวนทฤษฎทีางจติวทิยา
ไดเ้ครือ่งมอืจากหน่วยงานตา่งๆ                                      

เช่น กรมสุภาพจติ  กรมราชฑณัธ ์

นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่นําผลการวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหาที ่ 3333    มาดาํเนินการแกไ้ข มาดาํเนินการแกไ้ข มาดาํเนินการแกไ้ข มาดาํเนินการแกไ้ข ((((QWL)QWL)QWL)QWL)

ผลการสํารวจความคดิเห็น HRM                              

และความพงึพอใจ HRM
k. sharing



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((6666))))

ประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบ
เครือ่งมอื: HRSC                        

ความคดิเห็นตอ่ระบบ HRM

เขยีนรายงานเรือ่งการประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการ สสจ.แพร”

แหลง่ดงูานดา้นการบรหิารผลการปฏบิตัิ

ราชการ เช่น กกก. ก.พ.

รายงานผลรายงานผลรายงานผลรายงานผล
รายงานความคดิเห็นและความคาดหวงัตอ่การพฒันา

คุณภาพชวีติตอ่และการทาํงานของบุคลากร จ.แพร่
เขยีนบทความวชิาการ

ตดิตาม ประเมนิผลตดิตาม ประเมนิผลตดิตาม ประเมนิผลตดิตาม ประเมนิผล
ออกแบบวธิกีารกรอกขอ้มลูเพือ่วเิคราะห์ หน่วยงานกรอกขอ้มลูเองตามแบบกรอกข้อมลู



LOGOกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ((((7777))))

รายงานผลงานวจิยัการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล รายงานผลงานวจิยัการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล รายงานผลงานวจิยัการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล รายงานผลงานวจิยัการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล สสจสสจสสจสสจ....แพร ่  แพร ่  แพร ่  แพร ่  

((((5 5 5 5 ปีปีปีปี))))””””
เขยีนรายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ เขยีนรายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ เขยีนรายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ เขยีนรายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ สสจสสจสสจสสจ....แพร่แพร่แพร่แพร”่”””

เครือ่งมอืเครือ่งมอืเครือ่งมอืเครือ่งมอื

HRSC
แบบสํารวจความคดิเห็นตอ่

ระบบ HRM

แบบสํารวจความคดิเห็นตอ่             

การพฒันา QWL

ประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบประเมนิผลและรายงานผลระบบ

ออกแบบวธิกีารกรอกขอ้มลูเพือ่วเิคราะห์ หน่วยงานกรอกขอ้มลูเองตามแบบกรอกข้อมลู



LOGOขยายผลขยายผลขยายผลขยายผล

�การวิเคราะห์กระบวนงาน  โดยใช้ KM

�การวิเคราะห์กําลังคน จัดทําแผนกําลังคน  (แหล่งดูงานของ ก.พ.)



LOGOเคลด็ลบั

� ระบบรายงานที่มีอยู่เดิม
� บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
� การคืนข้อมูล
� ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะ

ได้รับ
� ประโยชน์ที่งาน และองค์กรจะได้รับ
� ความง่ายของการทํา
� การสนับสนุนจากนักวิจัยหลัก



LOGOยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน R2R
1. ปักธง: 
ตั้งเป้าหมาย  ตีความ พัฒนาก่อนวิจัยตามทีหลัง มีคุณ

อํานวย

2. ปลาเล็กล่อปลาใหญ่: 
SSS  (Success Story Sharing)+ AAR (After
Action Review) ซ้ําไปมา 

3. ตั้งทีมคุณอํานวย (Facilitator) :            
ยั่วยุ จุดประกาย เจ๊าะแจ๊ะ จับแพะชนแกะ

4. ให้รางวัลจากสามัญสู่สูงสดุ: 
เน้นความภูมิใจ  รางวัลล่อปัญญา

5. ยาขม (วารสารวิชาการ): 
K. translation ต้องใช้ ICT ช่วย multiple ways communication

6. เครือข่ายระดับชาติ: 
สวรส.  UKM

7. ยกระดับโจทย์วิจัย: 
หน่วยเล็กสู่หน่วยใหญ่ เจาะจงสู่ทั่วไป

8. การฝึกอบรม: 
ไม่เหวี่ยงแห  คนเอาจริงเอาจัง สนใจจริงๆ

9. การทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R:  
ชี้ตามก่อนชี้นํา
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