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คานา
การวิจยั เป็ นการแสวงหาความรูซ้ ง่ึ เป็นความจริงทีแ่ ท้จริง โดยระเบียบวิธแี ละกระบวนการทีเ่ ฉียบคม
บนพืน้ ฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามสิง่ สาคัญทีส่ ุดของการวิจยั คือการนาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด การคานึงถึงประโยชน์มหี ลักการหลายประการ เช่น ประโยชน์ต่อตนเอง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ประโยชน์เบือ้ งต้น ประโยชน์ขนั ้ กลาง และประโยชน์ทส่ี ุด การบรรยายเรือ่ ง “กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานวิจยั แบบ Routine to Research ของบุคลากรสายสนับสนุ น” เป็นการค้นหาเทคนิคและ
กลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั งานวิจยั เช่น การบูรณาการกับกระบวนการปฏิบตั งิ าน การบูรณาการ
เข้ากับการบริการวิชาการ การสร้างผลงานเพื่อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และทีส่ ุดคือการ
สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอเข้าสู่ตาแหน่งวิชาชีพในระดับทีส่ งู ขึน้ ตามลาดับ
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กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานวิจยั แบบ Routine to Research ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
เปิ ดใจบทนา
ปรัชญาน่ าคิ ด
- กะบองบ่ไต่เฮือนไผ๋บ่ฮุง
- ปลาตกน้าโตใหญ่
- มโนบุปพัง คะมาธัมมา มโนเสฐฐา มโน มยา (ธรรมทัง้ หลายมีใจเป็ นใจ มีใจเป็ นประธาน
สาเร็จด้วยใจ)
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) ; (1) มนุษย์ยอ่ มจะตัดสินใจกระทาการใดๆ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
อรรถประโยชน์ : (2) ชีวติ นี้เป็นอยูด่ ว้ ยความหวัง; จริงแล้วทีเ่ ราทางาน/ดาเนินชีวติ ทุกวันนี้ เราคิดว่าเราจะ
ไปสู่จดุ นัน้ ในเร็ววัน ; (3) ชีวติ ลิขติ ได้ หรือ ชีวติ ถูกขีดเส้นไว้แล้ว (พรหมลิขติ สวรรค์ลขิ ติ กรรมลิขติ Born
to beฯลฯ)
เปิ ดวิ สยั ทัศน์ การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้ กบั ผลงานทางวิ ชาการ
“ยิงนกครัง้ เดียวได้สามสีต่ วั ” Three or Four in one = การสร้างมูลค่าเพิม่
วันนี้ ทาวิจยั หนึ่งเรือ่ ง ได้ผลงานทางวิชาการ 3 ชิน้ กาลังจะพัฒนาไป 5 ชิน้
คิดต่าง คิดนอกกรอบ (ทีค่ นอื่นเคยคิด) บนพืน้ ฐานของเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์
ความสาคัญของความรู้
ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศทีน่ าไปสู่การปฏิบตั ิ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง ความคิ ดเห็น (Opinion) ทฤษฎี (Theory) หลักการ (Principle) รูปแบบ (Form/Mode)
กรอบความคิ ด (Conceptual) หรือข้อมูลอื่นๆ ทีม่ คี วามจาเป็ น และเป็นกรอบของการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรูใ้ นบริบท สาหรับการประเมินค่า และการนาเอาประสบการณ์กบั
สารสนเทศใหม่ๆ มาผสมรวมเข้าด้วยกัน
ความรู้ (Knowledge) จึงเป็ นข้อมูลทื่อยูใ่ นตัวคนหรืออยูใ่ นสมอง ซึ่งการฝึกอบรมทีด่ ี ก็คอื การทา
ให้ขอ้ มูลเข้าไปอยูใ่ นสมองของผูร้ บั การฝึกให้มากทีส่ ุดจึงจะทาให้ผรู้ บั การฝึกเกิดการเรียนรูม้ ากทีส่ ุด
1. การจา ( Remembering) การเรียนรูบ
้ างอย่างเพียงแต่ให้ผรู้ บั การฝึกจาได้กพ็ อ เช่น สามารถ
จาได้ว่า ไขควงปากแบนมีลกั ษณะอย่างไร เป็ นต้น ลักษณะของการจาก็คอื การให้ผรู้ บั การฝึก
สามารถบอกได้ท่องได้นนเอง
ั่
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2.

3.

4.

ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การทีผ่ รู้ บั การฝึกสามารถอธิบายได้ เช่น ความเข้าใจ
เกีย่ วกับวิธกี ารใช้เครือ่ งมือต่างๆ เป็นต้น
การนาความรู้ไปใช้ (Applying) การนาความรูไ้ ปใช้ในระดับนี้จะรวมไปถึงการวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์(Synthesis) และ ประเมินผล (Evaluation) ตามแนวของ Bloom’s
Taxonomy สามารถแยกได้ 3 ระดับ คือ
a. Recall Knowledge คือ การนาความรูไ้ ปใช้ในระดับของการจา เช่น จาได้ว่า 2X2=4
เป็นต้น
b. Applied Knowledge คือ การใช้ความรูใ้ นขัน้ ประยุกต์เช่น การทีส่ ามารถอธิบายได้ว่า
เหตุใด 2 x 3 จึงมีค่าเท่ากับ 6 เป็นต้น
c. Transfer Knowledge คือ การนาความรูไ้ ปใช้ในระดับการส่งถ่ายความรูเ้ ช่น ผูร้ บั การ
ฝึก เรียนรูส้ ตู รการคูณเพียงแค่แม่บทที่ 12 แต่ผรู้ บั การฝึกสามารถตอบไค้ว่า 13 x 3 =
39 เป็นต้น
ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายทีผ่ รู้ บั การฝึก
สามารถ ทางานได้ดว้ ยความคล่องแคล่ง ซึง่ การพิจารณาว่าผูร้ บั การฝึกมีทกั ษะดีหรือไม่นนั ้
สามารถดูได้ดว้ ย ตัวแปร 3 ตัว คือ เวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิ การสังเกตขณะปฏิบตั งิ าน และผลของงาน

องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิ จยั
1. วิ วฒ
ั นาการของแสวงหาความรู้
- ยุคโบราณ เช่น ลองผิดลองถูก บังเอิญ ถามผูร้ ู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี การตรัสรู้
- ยุคเหตุผล (คิดเชิงเหตุผลเอาเอง)
แบบนิรนัย (Inductive : จากข้อสรุปใหญ่ไปหาข้อสรุปย่อย)
แบบอุปนัย (Deductive : จากข้อสรุปย่อไปหาข้อสรุปใหญ่)
- ยุควิ ยาศาสตร์ (แสวงหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์)
๑. ตัง้ ประเด็นปญั หา
๒. ตัง้ สมมุตฐิ าน
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล
๔. วิเคราะห์ขอ้ มูล
๕. สรุปผล
- การแสวงหาความรู้โดยการวิ จยั
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โดยสรุปองค์ความรู้มีสองประเภท
๑. ความจริ งเป็ นสิ่ งที่เที่ยงแท้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เรียกว่า ศาสตร์บริ สทุ ธิ์ (Pure
Science) (เป็นปรากฏการณ์ทม่ี อี ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติในสากลแห่งจักรวาล มนุษย์เพียงแต่
ค้นพบมัน) เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสกิ ส์ ชีวะ เคมี กลศาสตร์ ฯลฯ
๒. ความจริ งเป็ นสิ่ งสมมติ ตามความเชื่อความเห็นของมนุษย์ เรียกว่า ศาสตร์ประยุกต์
(Apply Science) (เป็นองค์ความรูท้ ม่ี นุษย์สร้างขึน้ วัฒนาการขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการจาเป็นของเหล่ามนุ ษย์ชาติ) เช่น ศาสตร์ทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ว่า
ด้วยเรือ่ งชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเหล่ามนุษย์ เป็ นต้นว่า การเมือง การปกครอง การบริหารรัฐ
กิจ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ .....
สรุป การบริ หารงาน และ การปฏิ บตั ิ งาน ก็เป็ นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มีเป้าหมาย คือ
เพื่อให้การดาเนินชีวติ อยูท่ งั ้ วิถสี ่วนตัวและวิถกี ารทามาหากิน (ทางาน) เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น (ไม่
ลาบากสังขาร) ดังนัน้ มนุษย์จงึ มีความจาเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาความรูใ้ นทันสมัยเหมาะแก่การนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ หรือการทามาหากิน
ประเภทขององค์ความรู้
1. Tacit knowledge คือ องค์ความรูท้ ไ่ี ม่มโี ครงสร้าง ไม่สามารถบรรยายหรือเก็บรวบรวมได้
จากแหล่งเอกสาร เป็ นความรูท้ ส่ี งสมมาจากประสบการณ์
ั่
ทเ่ี คยพบเจอกับปญั หาต่างๆ อาจจะเป็ น
สัญชาตญาณ และความชานาญเฉพาะด้านของบุคคล Tacit Knowledge เป็นความรูท้ อ่ี ยูใ่ นใจ เรียนรูไ้ ด้จาก
ประสบการณ์ ยากทีจ่ ะเขียนออกมาเป็นรูปของเอกสาร ยากต่อการถ่ายทอด ยากในการสอนและยากในการ
เรียนรู้ และองค์ความรูช้ นิดนี้ยงั หมายความไปถึงการบอกเล่าของบุคคลอีกด้วย
2. Explicit knowledge คือ องค์ความรูท้ ม่ี โี ครงสร้างชัดเจน สามารถเขียนบรรยายได้อย่าง
ชัดเจนในรูปแบบของกระดาษ (Paper) หรือรายงาน (Report) ซึง่ Explicit Knowledge อาจได้มาจาก
วัตถุประสงค์หลักในการดาเนินงานขององค์กร ข้อมูลทีว่ ่าด้วยหลักเหตุผลต่างๆ หรือข้อมูลด้านเทคนิค ซึง่
องค์ความรูเ้ หล่านี้สามารถเก็บรวบรวมได้งา่ ยๆ จากแหล่งเอกสารในองค์กร สามารถถ่ายทอดให้กบั คนอื่น
ได้งา่ ยอาจจะโดยวิธกี ารสอนหรือการเรียนรู้
Explicit knowledge อย่างทีค่ ุน้ เคยคือการทบทวนวรรณกรรม (Review literature) แบ่งเป็น
ดังนี้
1. แนวคิ ด (Concept) ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึง ความคิดทีม่ แี นวทางปฏิบตั หิ รือ ความคิดสาคัญซึง่ เป็นแนวในการผูกเรือ่ งหรือความคิดอื่นๆ ที่
สอดแทรกอยูใ่ นเรือ่ งก็ได้ เช่น แนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งบุญกรรม แนวคิดเกีย่ วกับความรัก ความยุตธิ รรม ความ
ตาย แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ หรือแนวคิดทีเ่ ป็ นความรูใ้ นด้านต่างๆ
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2. วิ จยั (Reports) การวิจยั หมายถึง การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถีถ่ ว้ นตามหลักวิชา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) การวิจยั เป็ นเรือ่ งของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสจู น์หาคาตอบหรือหาข้อเท็จจริง
อะไรบางอย่าง
3. ทฤษฎี (Theories) สมมติฐานทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและทดลองหลายครัง้ หลายหนจน
สามารถอธิบายข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทานายเหตุการณ์ทวๆไป
ั่
ทีเ่ กี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นนั ้ อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผลเป็นทีย่ อมรับของคนทัวไป
่ จึงเป็นผลให้สมมติฐานกลายเป็นทฤษฎี เช่น ทฤษฎี
เซลล์ (Cell theory) ทฤษฏีววิ ฒ
ั นาการ (the evolution theory) เป็นต้น หรือ คือกลุม่ ความสัมพันธ์ของ
แนวคิดคานิยาม และองค์ประกอบต่างๆ ทีใ่ ช้อธิบายลักษณะของปรากฏการณ์หนึ่ง และชีใ้ ห้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะอธิบายหรือคาดเดาปรากฏการณ์นนั ้
ความสาคัญของการวิ จยั
การวิจยั ยังนาวิถมี นุษย์ให้รจู้ กั ค้นหาในสิง่ ทีต่ อ้ งการรูด้ ว้ ยความสงสัยในสิง่ แปลกใหม่ จึงก่อเกิดผลที่
ตามมาดังทีเ่ ราเห็นได้ไม่ว่าจะเป็ น เครือ่ งบิน รถยนต์ โทรศัพท์มอื ถือ ยารักษาโรค ปุ๋ยเคมีชวี ภาพและเรือ่ ง
อื่น ๆ มีมายมากทีไ่ ด้มาจากการวิจยั การวิจยั นามาซึง่ ความเจริญก้าวหน้า ยิง่ มีการวิจยั ค้นคว้ามาก ความ
เจริญก้าวหน้ายิง่ มากขึน้ ดังนี้ (รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์. 2557. อกสารประกอบคาสอนเรือ่ ง
"ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการวิจยั " http://www.watpon.com/Elearning/res9.htm)
1. การวิจยั ช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ พูนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2. การวิจยั สามารถใช้แก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและยุตธิ รรม
3. การวิจยั จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้ดขี น้ึ และสามารถใช้ทานาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญ
สานึก
4. การวิจยั สามารถช่วยในด้านการกาหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปญั หาหรือการ
วินิจฉัยสังการของผู
่
บ้ ริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. การวิจยั สามารถตอบคาถามทีย่ งั คลุมเครือให้กระจ่างชัดยิง่ ขึน้
6. การวิจยั จะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มกี ารใช้ผลการวิจยั และทางานค้นคว้าวิจยั
ต่อไป
7. การวิจยั จะทาให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึง่ นามาใช้เป็ นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนา
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียงิ่ ขึน้
8. การวิจยั ทาให้มผี ลงานวิจยั เพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวางและแจ่ม
ชัดยิง่ ขึน้
9. การวิจยั จะช่วยกระตุ้นบุคคลให้มเี หตุผล รูจ้ กั คิด และค้นคว้าหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ
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10. การวิจยั ช่วยให้มเี ครือ่ งมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยเกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ อานวยความ
สะดวกสบายให้แก่มนุ ษย์เป็ นอย่างมาก
การพัฒนาโดยใช้การวิ จยั เป็ นฐาน
1. จะเห็นได้ว่าองค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านและการดาเนินชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุด คือ องค์ความรูม้ า
จากการวิจยั
2. การพัฒนา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีม่ กี ารกระทาให้เกิดขึน้ หรือมีการวางแผนกาหนดทิศทาง
ไว้ล่วงหน้า โดยการเปลีย่ นแปลงนี้ตอ้ งเป็นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ถ้าเปลีย่ นแปลงไปในทางทีไ่ ม่ดกี ไ็ ม่เรียกว่า
การพัฒนา ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา หมายถึง การทาให้เจริญ ซึง่ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า การเปลีย่ นแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านลาดับขัน้ ต่างๆ ไปสู่
ลาดับทีส่ ามารถขยายตัวขึน้ เติบโตขึน้ มีการปรับปรุงให้ดขี น้ึ และเหมาะสมไปกว่าเดิม โดยสรุป การพัฒนา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้ า
3. การพัฒนาทีไ่ ด้ผลดีตอ้ งมีฐานคติจากผลการวิจยั ทีด่ ี ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นทีต่ อ้ งพัฒนาโดยใช้
ฐานการวิจยั
4. เกิดนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า “การวิ จยั และพัฒนา” มาจากคาว่า Research and Development
เรียกย่อว่า R & D ซึง่ หมายถึง การสร้างแนวทางการพัฒนาขึน้ มา โดยอาศัยกระบวนการวิจยั และ
ดาเนินการประเมินผลแนวทางการพัฒนาทีส่ ร้างขึน้ ก่อนทา การเผยแพร่ต่อไป (ชุมพล เสมาขันธ์. 2552.
รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R & D) วารสารวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 10 มกราคมธันวาคม 2552)
การวิ จยั แบบ Routine to Research
1. ความจาเป็ นต้องพัฒนาการปฏิ บตั ิ งาน
a. กระแสการเปลีย่ นแปลงยุคโลกาภิวตั น์
b. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
c. นโยบายของรัฐ เช่น กพร.,สกอ.,สมศ.,สภา วิชาชีพและอื่นๆ
d. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
e. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
f. ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างผลงาน
g. การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ค่านิยมในการทางาน
h. การก้าวเข้าสู่สงั คมฐานความรู้
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2. ความเป็ นมาของ R2R
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั (Routine to Research) เป็นคาที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีต
ผูอ้ านวยการสถาบันการจัดการความรูเ้ พื่อสังคม เป็นผูบ้ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ครัง้ แรกให้กบั โครงการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจยั คณะ แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ซึง่ โครงการนี้เริม่ ดาเนินการ ตัง้ แต่ พ.ศ.2547 ถึงปจั จุบนั
3.ทาไมต้อง R 2 R ?
Routine เป็นอุปสรรคต่องานทัง้ ปวง
1.แบ่งงานกันทาเป็นส่วนๆ
2.เบื่อ: งานถูกลดคุณค่า
3.เป็นงานทีค่ นอื่นสังให้
่ ทา
4.ทาลายความคิดสร้างสรรค์
4. หลักการและแนวคิ ด R 2 R (งานเห็นผล คนเป็ นสุข)
4.1 งาน / สิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อตน เพื่อนร่วมงาน และ องค์กร
4.2 ปรับปรุง / พัฒนางานประจาทีซ่ ้าซาก จาเจ ยุง่ ยาก ซับซ้อน น่าเบื่อ ฯลฯ
4.3 คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ + เทคโนโลยี / นวัตกรรม (แปลกใหม่)
4.4 ทบทวน/แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยกาหนดโจทย์ วิธแี ก้ไข / พัฒนา ทดลอง / ประเมิน ปรับปรุง
ใช้งาน / ปรับปรุง ประเมิน
5. R2R : Routine to Research การวิจยั R2R คือการทางานวิจยั จากงานประจาหรืองานประจา
จนเป็ นงานวิจยั โดยมุน่ เน้นทีจ่ ะนาการวิจยั ไปพัฒนาการทางานประจาของตนให้ดขี น้ึ เป็นลาดับแรก ไม่เน้น
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
5.1 R2R ชื่อเต็ม คือ “Routine to Research” R2R คือ “การพัฒนางานประจาสู่งานวิ จยั ”
การวิจยั ทีด่ าเนินการโดยผูป้ ฏิบตั ิ
โจทย์วจิ ยั มาจากงานประจา เพื่อพัฒนางานประจา
ผลลัพธ์ดทู ผ่ี ลต่อ “ลูกค้า”
การนาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์-ใช้พฒ
ั นางานประจา
การทา Routine Development ให้ Evidence Based
เครือ่ งมือพัฒนาคน
5.2 ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มงุ่ หวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจยั เท่านัน้ แต่มเี ป้าหมายทีจ่ ะนา
ผลงานวิจยั R2R ไปใช้พฒ
ั นางานประจานัน้ ๆ ด้วย
พัฒนางานประจาทีท่ าทุกวัน... ให้เป็นผลงานวิจยั
เปลีย่ นปญั หาหน้างาน... ให้เป็นผลงานวิจยั
5.3 R2R จึงเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน เพือ่ พัฒนางานขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)
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6. เป้ าหมายของ R2R
6.1 บุคลากรสายสนับสนุ นมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนางานประจาไปสู่
งานวิจยั เพิม่ ขึน้ และกระจายอยูท่ ุกหน่วยงาน
6.2 มีจานวนผลงาน/นวัตกรรมทีเ่ กิดจาก R2R เพื่อการแก้ปญั หาหรือการปรับปรุงการทางาน
ขององค์กรเพิม่ ขึน้
6.3 มีเครือขายบุคลากรด้าน R2R ทัง้ ในระดับคณะ/ หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
7.ลักษณะของ R2R
7.1. เริม่ จากปญั หา/คาถามวิจยั ทีไ่ ด้จากหน้างาน หรืองานประจา
7.2. มีเป้าหมายชัดเจนว่า จะแก้ไขปญั หา พัฒนา หรือขยายผล
7.3. พิสจู น์หาคาตอบด้วยวิธกี ารทีน่ ่าเชื่อถือ เพื่อใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจพัฒนาคน พัฒนางาน
7.4. ช่วยพัฒนาข้อมูล ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์
7.5. ยืดหยุน่ ในรูปแบบการวิจยั (ไม่มรี ปู แบบตายตัว)
7.6. เปิดพืน้ ทีส่ าหรับแนวคิดใหม่ๆ ในการทางาน
7.7. สร้างเสริมศักยภาพคนทางาน
7.8. สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงานได้
7.9. เป็นเครือ่ งมือทีช่ ่วยคนทางานในการสร้างความรู้ และสามารถนากลับมาช่วยงานประจาได้
7.10. ถ้าผลงานได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ก็จะเป็ นผลลัพธ์ทเ่ี พิม่ คุณค่า
8. องค์ประกอบที่สาคัญของ R2R
8.1.โจทย์วิจยั R2R : ต้องมาจากปญั หาหน้างาน มาจากงานประจาทีท่ ากันอยูแ่ ละต้องการ
พัฒนาให้ดขี น้ึ
8.2.ผูว้ ิ จยั : ต้องเป็นผูท้ างานประจานัน้ เอง และต้องทาหน้าที่ หลักในการวิจยั ด้วย
8.3.ผลลัพธ์ของงานวิ จยั : ต้องวัดผลได้จากตัวผูร้ บั บริการจากเรา เช่น ด้านการทางานบริการ
จะช่วยลดขัน้ ตอนการทางาน, การบริการดีขน้ึ , แก้ปญั หาภาระงานทีท่ าอยูไ่ ด้ เป็นต้น
8.4.การนาผลการวิ จยั ไปใช้ : สามารถนาไปปรับปรุงการทางานและการบริการให้ดขี น้ึ ใน
บริบทของแต่ละองค์กร
9. เมื่อนักปฏิ บตั ิ เป็ นนักวิ จยั
9.1 มีข้อได้เปรียบ คือ
1.เป็น “คนใน” ทาให้มขี อ้ มูลก่อน ทาวิจยั อย่างพอเพียง
2.การเป็น “นักปฏิบตั ”ิ ทาให้มโี อกาสเห็นปญั หา อันจะนามาสู่การกาหนดประเด็นการวิจยั
3.สามารถทาวิจยั ให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน
9.2 มีข้อเสียเปรียบ คือ
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1.เวลา
2.การขาดทักษะการวิจยั บางอย่างเช่น สร้างเครือ่ งมือ วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ขาดความมันใจ
่ ขาดประสบการณ์
4.เป็น “คนใน” บางครัง้ ทาให้มองว่าปญั หาเป็ นเรือ่ งปกติ แก้ไม่ได้ หรือเกิดจากระบบที่
ซับซ้อนของการทางาน
10. R2R มีบคุ คลที่สาคัญเกี่ยวข้องกันอยู่ 3 กลุ่ม คือ
10.1 ผูว้ จิ ยั R2R : ควรเริม่ จากใจ ทีม่ งุ่ หมายหรือต้องการพัฒนางานประจา รูจ้ กั ค้นหาคาถาม
วิจยั ทีเ่ ป็ นกุญแจสู่การพัฒนาการบริการ การทางาน ผลลัพธ์จากการทา R2R คือ ส.ป.ก. ( ส. คือ ความสุข
สนุกในการทางาน / ป. คือ ปญั ญาเก่งขึน้ ฉลาดขึน้ / และ ก. คือ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน )
10.2 คุณอานวย : ไม่ใช่ครู ไม่ใช่วทิ ยากร ไม่ใช่เจ้าของโครงการด้วย แต่เป็นผูอ้ านวยความ
สะดวกต่อกิจกรรม R2R โดยใช้แนวคิด KM (Knowledge Management) เริม่ ต้นจากความสาเร็จของกลุ่มคน
จานวนน้อยมาเล่า มาแลกเปลีย่ น และต่อยอด (Success Story telling) มีการสนับสนุนกิจกรรม R2R เชิง
รุก มีการวิพากษ์งานวิจยั อย่างสร้างสรรค์
10.3 ผูบ้ ริหาร : ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญา R2R อย่างแท้จริง ให้การ
สนับสนุ นการทากิจกรรม R2R อย่างเหมาะสม ใช้ R2R เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน
ประจา และนาพาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
11. ความสัมพันธ์ระหว่าง R2R กับการจัดการความรู้

12. R2R ใช้ระเบียบวิ ธีวิจยั (Research methodology)
ใช้ได้ทงั ้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) หรือการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) ทีม่ คี วามเหมาะสมและเชื่อถือได้ “แต่ทีส่ าคัญ
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ต้องเริ ม่ จากระเบียบวิ ธีคิด... ก่อนทีจ่ ะเลือกใช้ระเบียบวิ ธีวิจยั ... การทาวิ จยั R2R ก็จะง่ายกว่าที ่
คิ ด”
13. เริ่ มต้นคิ ดหัวข้อวิ จยั ทาได้อย่างไร ?
1. ความไม่พอใจในสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นปจั จุบนั ให้เอากิเลสของตนเป็นทีต่ งั ้ โจทย์ อย่าทาตัว
เป็นพวก “ทองไม่รรู้ อ้ น”
- สารวจว่างานทีท่ าอยูใ่ นปจั จุบนั มีอะไรทีเ่ ป็ นปญั หา
- ถ้าไม่มปี ญั หาแล้ว การปฏิบตั แิ บบเดิมๆ ทีท่ า สามารถปรับให้ดขี น้ึ ได้ หรือไม่
- ถ้ารูส้ กึ ว่าดีแล้ว ทาให้ดกี ว่านี้ได้หรือไม่
2. ความพอใจหรือเป้าหมายขององค์กร ให้เอากิเลสของคนอื่นมาเป็ นทีต่ งั ้ โจทย์
- วิจยั ทีด่ ี ต้องมีคนต้องการ
- วิจยั ทีด่ ี ต้องแก้ปญั หาให้คนทีเ่ กีย่ วข้องได้
- การวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องจะทาให้ได้รบั การสนับสนุนทีด่ ี เช่น เงิน
เวลา นโยบายในการเปลีย่ นแปลง เป็นต้น
3. การอ่านวารสารและงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์แล้ว ปจั จุบนั เราไม่ได้เริม่ ต้นจากศูนย์แล้ว
การศึกษางานของคนอื่นๆ บ้างจึงเป็น เรือ่ งสาคัญ โดยศึกษาว่า
- ใครทาอะไร?
- ทาไปถึงไหน?
- ช่องว่างอยูต่ รงไหน?
สาหรับหลักในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อวิจยั นัน้ ได้แก่ ใครทา? ทาอะไร? ได้
อะไร? ควรทาอะไรต่อ?
4. การพบปะพูดคุยหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ทัง้ เป็ นการส่วนตัว หรือใน การประชุม
วิชาการต่างๆ
5. การทาวิจยั ซ้า (Replication of studies) เช่น ทาซ้าใน settings อื่นๆ
6. ตัง้ โจทย์จากทฤษฎีเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ
14. งานวิ จยั นัน้ เป็ น “กระบวนการ” การดาเนินการทุกอย่างเป็ นไปตาม ขัน้ ตอน และแต่ละ
ขัน้ ตอนมีกจิ กรรมทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
กิ จกรรม
ขัน้ ตอน
1. ระบุหวั ข้อหรือปญั หาการวิจยั และทบทวน
การคิดและเขียนโครงร่าง
วรรณกรรม
2. กาหนดตัวแปรของการวิจยั และ วิธวี ดั ตัวแปร
3. กาหนดระเบียบวิธวี จิ ยั
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กิ จกรรม
4. กาหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจยั
และ เขียนโครงร่าง
5. ดาเนินการเก็บข้อมูล
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
7. เขียนรายงานการวิจยั
8. เผยแพร่งานวิจยั

ขัน้ ตอน

ลงมือทา
คิด วิเคราะห์ผล เขียนรายงาน

ตัวอย่างงาน R2R
- การศึกษาสภาพปญั หาและแนวทางในการดาเนินงานเกีย่ วกับการรับ-ส่งหนังสือราชการของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย…
- แนวทางการพัฒนาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุมของข้าราชการ
สายสนับสนุ น
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการสอนงานโดยวิธพี เ่ี ลีย้ ง และวิธเี รียนรูใ้ นขณะปฏิบตั งิ าน
- การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายและการตรวจสอบบัญชีคงเหลือพัสดุ ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย.........
- พัฒนากระบวนการรวมศูนย์การจัดหาพัสดุ "โครงการรวมซือ้ -กระจายส่ง“
- การพัฒนาระบบการบันทึกปริมาณน้าเข้าและและน้าออกจากร่างกาย
- การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร: กรณีศกึ ษาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
........
- การพัฒนาระบบการให้บริการสานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัย.....................
- การศึกษาและพัฒนากระบวนการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...................
- ฯลฯ
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รูปแบบของการวิ จยั กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการพัฒนา โดยทัวไป
่
กระบวนการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนา การบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ และระยะของการวิ จยั
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจัดการ
ระยะของการวิ จยั
วัตถุประสงค์หลัก
และหรือพัฒนา
เชิ งกลยุทธ์
1. การศึกษาเพื่อสร้าง
วิเคราะห์เอกสารการ
ศึกษาจากปรากฏการณ์
เพื่อสร้างกรอบแนวคิด
Concept
สารวจปรากฏการณ์
2. การศึกษาสภาพ
1. การวิเคราะห์ภาพ
การวิจยั เชิงสารวจ เพื่อให้ทราบสภาวะปจั จุบนั ของสิง่ ที่
ปจั จุบนั
แวดล้อม
จะแก้ไปปญั หาหรือพัฒนา
3. การสร้างวิธกี าร
2. การกาหนดกลยุทธ์ การวิจยั เชิง
เพื่อสร้างวิธกี ารแก้ปญั หาหรือพัฒนา
พัฒนา
ปฏิบตั กิ ารสร้าง
หรือนวัตกรรมการบริหาร
วิธกี ารแก้ปญั หา/
พัฒนา
4. การนาไปสู่การ
3. การนากลยุทธ์ไป
การวิจยั เชิงทดลอง/
เพื่อนาวิธกี ารพัฒนาไปปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
การวิจยั ติดตามและ
ประเมินผล
5. การประเมินผล
4. การประเมินผล
การวิจยั การ
เพื่อเป็นการประเมินผลวิธกี ารพัฒนา
วิธกี ารพัฒนาหรือ
ประเมินผล
หรือ ประเมินผลนวัตกรรมนัน่ ว่า มี
นวัตกรรม
ประสิทธิภาพมากหรือไม่ อย่างไร
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รูปแบบการออกแบบกระบวนการวิ จยั
ระยะของการวิ จยั
เป้ าหมายของการวิ จยั
วิเคราะห์เอกสาร
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี

วิเคราะห์
ปรากฏการณ์

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี

สารวจปรากฏการณ์ เพื่อให้ศกึ ษาสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
-สภาพปจั จุบนั
-ปญั หา
-อุปสรรค
-แนวทางพัฒนา
การค้นหาแนวทาง/ เพื่อสร้างวิธกี ารแก้ปญั หา
การวิธกี าร
หรือพัฒนา
แก้ปญั หา/พัฒนา
- แนวทางการพัฒนา
- นโยบาย
-ยุทธศาสตร์
-กลยุทธ์
-นวัตกรรม
-รูปแบบ
-ตัวแบบ

การทดลองปฏิบตั ิ
การติดตามผล

เพื่อนาวิธกี ารพัฒนาไป
ปฏิบตั ิ
-การปฏิบตั กิ ารพัฒนา

รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั เชิงสารวจ (Document research)
การวิจยั จากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจยั
ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน
จดหมายเหตุ ศิลาจารึก แล้วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ส่วน
ใหญ่เอกสารทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมนี้จะอยูใ่ นห้องสมุด ดังนัน้ จึง
อาจเรียกการวิจยั ประเภทนี้อกี อย่างหนึ่งว่า การวิจยั จาก
ห้องสมุด(Library research)
การวิจยั เชิงสารวจ (Phinomena research)
เป็นลักษณะการวิจยั แบบสารวจจากตัวอย่าง (Sample
survey research) เป็นการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) เป็นลักษณะการวิจยั
แบบสารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) เป็น
การวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action research) คือ การศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่าง
มีระบบ และยืดหยุน่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นที่
เกิดขึน้ ในสถานการณ์เฉพาะ ถึงการปฏิบตั งิ านเพื่อเข้าใจดี
ขึน้ หรือแก้ปญั หาเกีย่ วกับงานทีท่ าอยู่ ของผูว้ จิ ยั และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง โดยมีขนั ้ ตอนการทางานเป็ นวงจรต่อเนื่อง 4
ขัน้ ตอน ได้แก่
(1) การวางแผนกลยุทธ์
(2) การปฏิบตั ิ (นาแผนไปปฏิบตั )ิ
(3) การสังเกต (โดยมีการประเมินตนเอง) และ
(4)การสะท้อนผลเชิงวิพากษ์
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research )การวิจยั เชิง
ทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บ
ข้อมูลมาจากการทดลองซึง่ เป็นผลมาจากการ
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ระยะของการวิ จยั

การวิจยั การ
ประเมินผล

เป้ าหมายของการวิ จยั
-การดาเนินโครงการ
-การทดลอง
-การขับเคลื่อน
ฯลฯ

รูปแบบการวิ จยั
กระทา (Treatment) โดยมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
การวิจยั ติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation
Research)
การกากับติดตาม (Monitoring) ใช้เพื่อตรวจสอบว่าการดา
เนินงานของโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมเป็นตามขัน้ ตอน
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทีแ่ ท้จริง และใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องมากน้อยเพียงไร อาจใช้เทคนิคการทบทวนงานการ
ดาเนินงานโดยพิจารณาจากเวลาทีก่ าหนดไว้ ได้แก่
-เทคนิ ค PERT (Program Evaluation and Review
Technique)
-เทคนิ ค CPM (Critical Part Model) และ
- รูปแบบการประเมิ น CIPP (Context, Input, Process,
interim Products)
ซึง่ เทคนิควิธกี ารเหล่านี้แท้จริงก็คอื การประเมิน
ความก้าวหน้าเป็ นระยะ (formative evaluation) ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงทรัพยากร และกิจกรรมการดา
เนินงานของโครงการ แผนงานให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้กาหนด
วางแผนไว้นนั ่ เอง
เพื่อเป็นการประเมินผล
การวิจยั การประเมินผล (Evolution research) ใน
วิธกี ารพัฒนา หรือ
กระบวนการประเมินผล มีองค์ประกอบทีส่ าคัญตัง้ แต่ก่อนเริม่
ประเมินผลนวัตกรรมนัน่ ว่า ดาเนินการความก้าวหน้าในกระบวนการ ผลงาน และ
มีประสิทธิภาพมากหรือไม่ ผลกระทบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
อย่างไร
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของกลยุทธ์ท่ี
กาหนดมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือไม่
อย่างใด ก่อนตัดสินใจให้งบประมาณดาเนินการ ซึง่ เป็น
ลักษณะของ Pre-Evaluation
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อ
การดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานนาส่งผลผลิตตามทีก่ าหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั งิ านโดยมีการติดตามผล (Monitoring) ราย

14 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานวิจยั แบบ Routine to Research ของบุคลากรสายสนับสนุน

ระยะของการวิ จยั

เป้ าหมายของการวิ จยั

รูปแบบการวิ จยั
เดือน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) เป็นการศึกษา
เกีย่ วกับการเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ทาจริงกับ
กิจกรรมทีก่ าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
(Monitoring) รายเดือน
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรทีใ่ ช้ โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) รายไตรมาส
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผล
ทีไ่ ด้รบั (Effect) ทีม่ ตี ่อการปรับปรุงสถานการณ์ทไ่ี ม่พงึ พอใจ
ให้ดขี น้ึ จากการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) รายปี
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output)
เป็นการประเมินผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการทากิจกรรมทีม่ ตี ่อ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รบั บริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดขึน้ จากกิจกรรม โดยมีการประเมินระดับความสาเร็จตาม
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์และผลผลิตรายปี
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลทีไ่ ด้รบั
รวมยอด (Overall Effect) ทีร่ ะบุความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ตามทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ตามนโยบายระยะยาวของ
รัฐบาล โดยมีการประเมินผลความก้าวหน้าและความสาเร็จ
ตามนโยบายทุกๆ 2 ปี
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ประเด็นข้อโต้แย้งใหม่ (New Argument) การออกแบบการวิ จยั
ประเด็น

วิ ธีคิดแบบเดิ ม

การคิ ดหัวข้อ
(Topic )

ตัง้ ชื่อเรือ่ งให้ถูกต้อง
เสียก่อนค่อยลงมือปฏิบตั ิ

การกาหนด
ประเด็นศึกษา
(Issue)

ประเด็นโต้แย้ง

อย่าสนใจชื่อเรือ่ งมาก
จนเกินไป ควรสนใจใน
ประเด็นสาคัญ (Issue)
มากกว่าชื่อเรือ่ ง
1. คานึงถึงงานวิจยั ที่
งานวิจยั เรือ่ งแรกเกีย่ วกับ
เกีย่ วข้องให้ได้ ถ้าไม่มไี ม่ เรือ่ งทีส่ นใจจะให้ใครทา
ควรทา
2. ไปอ่านข้อเสนอแนะใน
งานวิจยั ครัง้ ต่อไปเพื่อเป็ น
แนวทาง

เหตุผล
ควรให้ความสาคัญกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ศึกษาก่อนและมากกว่าการพยายาม
จะตัง้ ชื่อ
- ควรเป็นคนเริม่ ต้นคนแรก
- เป็นผูน้ าทางวิชาการ ไม่ใช่เป็นผู้
ตาม
- เปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบความ
ใหม่เป็นคนแรกของโลก

ต้องเอาประเด็นที่
การกาหนดประเด็น ต้องเอาอย่างที่
ครูผสู้ อนบอก เพราะครู นักศึกษาคิดขึน้ และสนใจ
ศึกษา (Issue)
รูจ้ ริง
ครูควรแนะนาส่งเสริม
ตกแต่งและพัฒนาให้เข้า
กับศาสตร์ทก่ี าลังศึกษา
การออกแบบกรอบ ต้องมาจากการทบทวน กรอบแนวคิดสร้างได้
วรรณกรรมเท่านัน้
หลายวิธ ี
แนวคิ ดการวิ จยั

1. หัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจน่ าจะมี
การศึกษาเบือ้ งต้นมาดีแล้ว
2. แต่ตอ้ งได้รบั การพัฒนาจากผูร้ แู้ ละ
การศึกษาในเชิงทฤษฎี

เทคนิ คการค้นหา
topic

เพื่อให้เกิด Paradigm กรอบคิดเชิง
ทฤษฎี

การนาผลการวิ จยั
ไปใช้ประโยชน์

พยายามหาจุดบกพร่อง
แนวคิดเดิมให้ได้
ไม่ชดั เจน

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการให้
ความสาคัญกับความรูเ้ ดิม (Explicit
Knowledge) ความรูป้ ระเภท Tacit
Knowledge ไปไหน ควรให้ความสาคัญ
กับความรูจ้ ากทุกแหล่ง เช่น จาก
จิ นตนาการ+ผู้ร้+ู ทบทวน
วรรณกรรม+ทฤษฎีฐานราก

สรรหาระเบียบวิธที ด่ี มี า กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาทีเ่ กิดจากฐาน
ช่วยในการนาผลการวิจยั การวิจยั จะเป็ นสิง่ ทีย่ อดเยีย่ ม
ไปใช้ประโยชน์
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แนวทางการออกแบบการวิ จยั แบบ Routine to Research
1. วิ เคราะห์จาแนกภาระงาน (Task)
๑. ภาระงานอะไรบ้าง
๒. กระบวนการแต่ละภาระงานมีอะไรบ้าง
๓. องค์ประกอบของแต่ละกระบวนการมีกลไกอะไรบ้าง
ภาระงาน
กระบวนการดาเนิ นงาน
ภาระงาน 1 ชื่อว่า ขัน้ ทีแ่ รก
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 3
............

ภาระงาน 2 ชื่อว่า
............

ขัน้ ทีแ่ รก

ขัน้ ที่ 2

ขัน้ ที่ 3

ขัน้ ทีส่ ุดท้าย

ขัน้ ทีส่ ุดท้าย

2. การวิ เคราะห์งานย่อย (Task Analysis)
การวิเคราะห์งานจะทาให้เราได้ทราบขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านย่อยออกมาซึง่ เราเรียกว่า การ
วิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) ซึง่ จะเป็ นการวิเคราะห์เพื่อหา ความรู(้ knowledge) และ ทักษะ (Skill) ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อใช้ในการฝึกตามความสามารถปฏิบตั งิ านได้แล้วแต่ถา้ จะให้การปฏิบตั งิ านนัน้ เป็ นไปได้อย่าง
ดียงิ่ ขึน้ คือ งานสะอาด เรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ผูน้ นั ้ ควรมีเจตคติ (Attitude ) ทีด่ ดี ว้ ย
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3. วิ เคราะห์คอขวดของปัญหา
a. ปญั หาระบบงาน
b. ปญั หาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
c. ปญั หาคนปฏิบตั งิ าน
d. ปญั หาข้อกฎหมายในการปฏิบตั งิ าน
e. ปญั หาอื่นๆ
5. ต้ องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อเป็ นสารสนเทศสาหรับการออกแบบการพัฒนา
a. จากแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั
b. จากระเบียบการปฏิบตั งิ าน
c. จากความเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง
d. จากผูม้ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
e. จากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
f. ฯลฯ
g.
6. เมื่อได้สารสนเทศแล้วจะมีวิธีการสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างไร
๑. สังเคราะห์จาก literature
๒. คิดเองโดยใช้สารสนเทศจากการวิจยั
๓. ใช้วธิ กี ารระดมสมอง (สนทนากลุ่ม workshop ฯลฯ)
๔. แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ทีป่ รึกษา
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๕. ฯลฯ
7. ออกแบบการวิ จย
ั
a. สารวจ
b. สร้างวิธกี ารพัฒนา
c. นาวิธกี ารพัฒนาไปใช้
d. ติดตามและประเมินผลวิธกี ารพัฒนา
e. ปรับปรุงวิธกี ารพัฒนา
f. ประเมินผลวิธกี ารพัฒนา
8. เขียนเค้ าโครงการวิ จย
ั
9. ดาเนิ นการวิ จย
ั
10. เขียนรายงานการวิ จย
ั
11. ติ พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิ จย
ั
องค์ประกอบของเค้าโครงและรายงายการวิ จยั
- ชื่อเรือ่ ง (เอาให้ไพเราะ อ่านแล้วทึง้ เลย)
- ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา (หลักการและเหตุผลของการทาวิจยั )
- วัตถุประสงค์การวิจยั (สิง่ ทีจ่ ะศึกษา)
- สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) (ผลการวิจยั ทีค่ าดเดาไว้ว่าจะพบอะไร)
- ขอบเขตการวิจยั
o ด้านพืน้ ที่
o ด้านแหล่งข้อมูล
o ด้านเนื้อหา
o ด้านระยะเวลา
- ระเบียบวิธวี จิ ยั
o แหล่งข้อมูล
o เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
o การเก็บรวบรวมข้อมูล
o การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- แผนดาเนินการวิจยั
- งบประมาณ
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
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องค์ประกอบของรายงานการวิ จยั
- ส่วนหน้ า
o ปก
o บทคัดย่อ
o Abstract
o กิตติกรรมประกาศ
o สารบัญเนื้อหา
o สารบัญตาราง
o สารบัญแผนภาพ
o สารบัญภาพ
- ส่วนเนื้ อหา
o บทที่ 1 บทนา
 ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
 คาถามการวิจยั
 วัตถุประสงค์การวิจยั
 ขอบเขตการวิจยั
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
o บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
 บริบทพืน้ ทีว่ จิ ยั
 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
 กรอบแนวคิดการวิจยั
o บทที่ 3 วิธดี าเนินการวิจยั
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 การสร้างเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
o บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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 สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (กรณีการวิจยั เชิงปริมาณ)
 บริบททัวไปพื
่ น้ ทีว่ จิ ยั
 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
o บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 สรุปผลการวิจยั
 อภิปรายผลการวิจยั
 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
- ส่วนท้าย
o บรรณานุกรม
o ภาคผนวก ก เครือ่ งมือ
o ภาคผนวก ข รูปภาพ
o ฯลฯ
o ภาคผนวก ประวัติ ผูว้ จิ ยั
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