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What is “Routine to Research”?

   หมายถงึ การปรบัปรงุหรอืการพฒันา
งานประจาํโดยใชก้ระบวนการวจิยั

งานประจํา
(Routine)

ปญัหาทีต่อ้งการหา
คาํตอบดว้ยการวจิยั

(Research Question)

สงัเกต
(Observation)



การวจิยั (Research)
   การคน้หาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัปญัหาทีต่อ้งการ
หาคาํตอบ  โดยใชแ้บบแผนทางวทิยาศาสตร์

สงัเกต
(Observation)

ปญัหาการวจิยั
(Research Question)

การวจิยัท ัว่ไป Routine to Research

กาํหนดสมมตฐิาน
(Hypothesis)

การวเิคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน
(Hypothesis Testing)

สงัเกต
(Observation)

ปญัหาการวจิยั
(Research Question)

การเก็บรวบรวมขอ้มลู
(Data Collection)

การวเิคราะหข์อ้มลู
(Data Analysis)

การเก็บรวบรวมขอ้มลู
(Data Collection)

เสนอแนะการนําไปใช้
(Valid Suggestion)



องคป์ระกอบของ 
Routine to Research

การนํา
ผลการวจิยั

ไปใช้
ประโยชน์

ผลลพัธ์
ของการวจิยั

ผูท้าํวจิยั

โจทย์
วจิยั

R2R

ตอ้งมาจากงานประจํา เป็นการ
แกป้ญัหาหรอืพฒันางานประจํา

ตอ้งเป็นผูท้ํางานประจําน ัน้เอง
เป็นผูแ้สดงบทบาทหลกัของการวจิยั

ตอ้งวดัทีผ่ลผลติ (Output)

ตอ้งวนกลบัไปมผีล
เปลีย่นแปลงการทํางาน
โดยตรงหรอืตอ่การบรกิาร
โดยตรง เป็นความสําเร็จ
ระดบัผลลพัธ ์(Outcome)

เป็นการวจิยัประยกุต(์Applied Research)



 ผูเ้ก ีย่วขอ้งกบั R2R : 4 ฝ่าย

 ผูป้ฏบิตั ิ
 ผูบ้งัคบับญัชา
 ฝ่ายบรหิารองคก์ร
 หนว่ยงานอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง



กลุม่ 1 เก็บขอ้มลูเอาไวบ้า้งแลว้แตย่งัไมรู่ว้า่จะทาํอะไรตอ่ไป
           อยา่งไร 

กลุม่ 2 มโีครงการวจิยัหรอืมหีวัขอ้อยูแ่ลว้ แตย่งัไมไ่ดเ้ร ิม่ทาํ

กลุม่ 3 สนใจทีจ่ะทาํงานวจิยัมาก  แตย่งัไมม่โีครงการแนน่อน

กลุม่ 4 สนใจทีจ่ะทาํวจิยัพอควร แตไ่มค่อ่ยแนใ่จวา่จะทาํได้
            หรอืไม่

กลุม่ 5 ไมต่อ้งการทาํวจิยัเลย  คดิวา่ยุง่ยาก และไมส่นใจ 

จงวเิคราะหต์นเองทา่นอยูใ่นกลุม่ใด 

ท ั้ง 5 กลุม่นี ้ สามารถทาํงานวจิยัไดส้ําเร็จท ัง้ส ิน้ 
โดยการเร ิม่ตน้ทีไ่มเ่หมอืนกนั  และอาจใชเ้วลาตา่งกนั



   เร ิม่ตน้ปรบัโครงการเดมิ  โดยเขยีนให้
ชดัเจนขึน้  มกีารทบทวนเอกสารมากขึน้  
และสง่ขอทนุวจิยั

กลุม่ 1 เก็บขอ้มลูมาบา้งแลว้ ลองเอาขอ้มลูเดมิมาพจิารณา  แลว้ดวูา่เรา
จะใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง  ลองคน้หา
ปญัหาดซูิ

กลุม่ 2 มโีครงการวจิยัหรอืมี
หวัขอ้อยูแ่ลว้ แตย่งัไมไ่ดเ้ร ิม่ทํา

กลุม่ 3 สนใจมาก  แตไ่มรู่ว้า่จะ
เร ิ่มตน้อยา่งไร

ด/ูสงัเกตปญัหาการทาํงานทีใ่กลต้วั  วเิคราะห์
ปญัหาใหช้ดั เร ิม่พฒันาโครงการตามข ัน้ตอน

กลุม่ 4 สนใจพอควร  แตย่งัไม่
คอ่ยแนใ่จวา่จะทําไดห้รอืไม่

อา่นเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งมากๆ  เพือ่กระตุน้ใหค้ดิ
ได ้ ศกึษาบทเรยีนของผูอ้ ืน่  สอบถามผูรู้ ้เพือ่ให้
เกดิการตอ่ยอดความคดิของตนเอง

กลุม่ 5 ไมต่อ้งการทาํวจิยัเลย  
คดิวา่ยุง่ยาก และไมส่นใจ 

ทาํไงด ี?



กลุม่ 5 ไมต่อ้งการทาํวจิยัเลย  คดิวา่ยุง่ยาก และไมส่นใจ

อยา่ยุง่.......
อยา่กวน.......
อยา่ชวน.......

ไมส่น



กลุม่ 5

1. ลองคดิใหมอ่กีคร ัง้
2. ลองศกึษาผลงานของผูอ้ ืน่

3. ลองไปพดูคยุกบัผูรู้ ้



เมือ่ตดัสนิใจเร ิม่ตน้ R2R 
กา้วแรกมกัเป็นกา้วทีต่อ้งการผูช้ว่ยเหลอื



สว่นกา้วตอ่ๆไป  
เป็นกา้วที่ตอ้งการ

เพือ่นคูหู่



การทาํ
วจิยั

เป็นทมี
เป็นอกี

กลวธิหีนึ่ง
ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ
ความสาํเร็จ



ชวีติเราจะเอาไงดหีวา่ ??

คาํถาม 108 ทีอ่าจเป็นอปุสรรคตอ่การทาํ R2R

งานนีจ้ะสู.้...
หรอื

ยอมแพ.้..ดวีะ่



ตนเองไมม่คีวามสามารถ ?? 

คาํถาม 108 ทีอ่าจเป็นอปุสรรคตอ่การทาํ R2R



งานก็เยอะ ?? 
หวัหนา้เห็นดว้ยเป่า ยิง่ดเุหมอืน....... อยูด่ว้ย ??

คาํถาม 108 ทีอ่าจเป็นอปุสรรค

แลว้จะเร ิม่ตน้ไงหวา่ ??
ทาํไปแลว้เดนิถกูทางหรอืเป่า ??

?????????????



คาํถามเหลา่นี้
อาจบ ัน่ทอนกาํลงัใจ

ของผูป้ฏบิตังิาน
ทีก่าํลงัรเิร ิม่ทาํวจิยัใหม่ๆ  

 ทาํใหเ้บือ่หนา่ย  
และไมอ่ยากทาํวจิยั

แง........แกลง้หนู
ไมท่าํก็ได ้ 
โนน่ก็ผดิ  นีก็่ผดิ



- พยายามผลกัดนัใหน้กัปฏบิตัมิองงานทีท่าํอยูป่ระจาํวนัเป็นงานวจิยั 
- หดัมองปญัหาในการทาํงานในปจัจบุนัอยูเ่สมอ 
- เก็บขอ้มลูดีๆ   รายงานผลใหเ้ป็น  และใชส้ถติเิปรยีบเทยีบให้
  ถกูตอ้ง ก็สามารถ report ไดใ้นลกัษณะของงานวจิยั
- อา่นงานคนอืน่ทีท่าํไดด้ ีๆ

ทางออกทีด่ ี

- ตอ้งเปิดไฟเขยีวใหท้าํ  ไมจู่จ้ ีเ้กนิไป  และตอ้งยอมรบัความไมส่มบรูณ์บางอยา่งได้
- ตระหนกัเสมอวา่  ถา้ไมม่กีารเร ิม่ตน้งานที ่1 จะไมม่งีานที ่2,3,4……

- หาที่ปรกึษา



งานวจิยัเป็นกระบวนการ

การดาํเนนิการทกุอยา่ง
เป็นไปตามข ัน้ตอน

ศกึษาข ัน้ตอนและกจิกรรม
ทีต่อ้งทาํในแตล่ะข ัน้ตอน



1.ระบหุวัขอ้หรอืปญัหาการวจิยั
2. ทบทวนวรรณกรรม
3. กาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั  
    ตวัแปร สมมตฐิานการวจิยั และ
    วธิวีดัตวัแปร
4. ออกแบบการวจิยั 
    - ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
       วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
    - เครือ่งมอืการวจิยั สรา้ง ทดสอบ
    - วธิกีารเก็บรวบรวมขอัมลู
    - วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู
    
5.ดาํเนนิการเก็บขอ้มลู
6.วเิคราะหข์อ้มลู
7.เขยีนรายงานการวจิยั
8.เผยแพรง่านวจิยั

การคดิ
เขยีน
โครงรา่ง

ลงมอืทาํ
คดิ วเิคราะห ์ 

เขยีน



การเร ิม่ตน้ทาํวจิยั
 

“คดิโจทยใ์นการวจิยั”



เร ิม่ตน้คดิหวัขอ้วจิยั
กนัอยา่งไร ?



คดิ  คดิ  คดิ  วจิยั  วจิยั  วจิยั
R 2 R…….

คดิเอง



ทําเร ือ่งนีซ้เิธอ.......…
………….in trend

วา่ไงนะเธอ
ฉนัไมไ่ดย้นิ

บอกตอ่



1.  ความไมพ่อใจในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั
     - สํารวจ/สงัเกตวา่งานทีท่าํอยูใ่นปจัจบุนัมี
        อะไรทีเ่ป็นปญัหา
     - ถา้ไมม่ปีญัหาแลว้  การปฏบิตัแิบบเดมิๆ 
       ทีท่าํ  ปรบัใหด้ขี ึน้ไดห้รอืไม่
     - ถา้รูส้กึวา่ดแีลว้  ทาํใหด้กีวา่นีไ้ดห้รอืไม่

โจทยว์จิยัไดจ้าก



คนทีจ่ะรเิร ิม่ทาํวจิยั
ตอ้งไมเ่ป็น

พวก “ทองไมรู่ร้อ้น”



2. เป้าหมายขององคก์ร/หนว่ยงาน  
     - วจิยัทีด่ ี ตอ้งมคีนตอ้งการ
     - วจิยัทีด่ ี ตอ้งแกป้ญัหาได้
     - การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้ก ีย่วขอ้ง  
       จะทําใหไ้ดร้บั support ที่ด ี(เงนิ  เวลา  
       นโยบายในการเปลีย่นแปลง)

โจทยว์จิยัไดจ้าก

3. การอา่นหนงัสอื วารสาร  งานวจิยัทีต่พีมิพ์
    - ศกึษางานของคนอืน่ๆบา้ง  เพราะปจัจบุนั
      เราไมไ่ดเ้ร ิม่ตน้จาก ศนูยแ์ลว้
   
      ใครทําอะไร ?
      ทําไปถงึไหน ?
      ชอ่งวา่งอยูต่รงไหน ?



ดงัน ัน้กอ่นจะสรปุโจทยว์จิยั  
การทบทวนวรรณกรรมจงึเป็นเร ือ่งสําคญั



1. ใครทาํ ?
2. ทาํอะไร ?
3. ไดอ้ะไร ?
4. ควรทาํอะไรตอ่?

หลกัในการทบทวนวรรณกรรม
เพือ่หาหวัขอ้วจิยั R2R

4. การพบปะพดูคยุ  หรอืการสือ่สารกบั
    บคุคลอืน่ๆ  ท ัง้เป็นการสว่นตวั  หรอื
    ในการประชุมตา่งๆ 
5. การทาํวจิยัซํา้ (Replication of  

studies)

โจทยว์จิยัไดจ้าก



4. การพบปะพดูคยุ  หรอืการสือ่สารกบั
    บคุคลอืน่ๆ  ท ัง้เป็นการสว่นตวั  หรอื
    ในการประชุมตา่งๆ 

5. การทาํวจิยัซํา้ (Replication of  
studies)

โจทยว์จิยัไดจ้าก
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