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R2R คือ การทํางานวิจัยจากงานประจํา หรือ 
ทํางานประจําจนเปนงานวิจัย โดยมุงเนนที่จะนํา
การวิจัยไปพัฒนาการทํางานประจําของตนใหดี
ขึ้นเปนลําดับแรก  ไม เนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ

Routine to Research - R2R



 เปนการวิจัยที่ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงาน
 โจทยของงานวิจัยมาจากงานประจํา
 ผลลัพธของงานวิจัย ดูจากผลที่มีตอ ลูกคา/

ผูใชบริการ
 มุงเนนนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา

งานประจํา
 ไมเนนความเปนเลิศทางวิชาการ

ลักษณะของ R2R



 กระแสการเปล่ียนแปลงยุคปจจุบัน
 นโยบายของรัฐ เชน กพร. สกอ. สมศ. สภาวิชาชีพตางๆ
 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
 ความกาวหนาในวิชาชีพ
 ความจําเปนที่จะตองสรางผลงาน
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและคานิยมในการทํางาน
 การกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู

ทําไมตองทํา R2R



ขอไดเปรียบ

1. การเปน “คนใน” ทําใหมีขอมูลในการทาํวจิัย
อยางพอเพียง

2. การเปน “นักปฏิบัต”ิ ทําใหมีโอกาสเห็นปญหา 
อันจะนาํมาสูการกําหนดประเด็นการวิจัย

3. สามารถทําวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการทํางาน



ขอเสียเปรียบ

1. เวลา
2. การขาดทักษะการวิจัยบางอยาง เชน การสราง

เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล
3. ขาดความมั่นใจ ขาดประสบการณ
4. การเปน “คนใน” บางครั้งทําใหมองวา ปญหา

เปนเรื่องปกต ิ ไมสามารถแกไขได หรอืเกิดจาก
ระบบที่ซับซอนของการทํางาน



กลุมที่ 1.
เก็บขอมูลเอาไว
บางแลวแตยังไมรู
วาจะทําอะไร
ตอไป อยางไร?

กลุมที่ 2.
มีโครงการวิจัย
หรือมีหัวขออยู
แลว แตยังไมได
เร่ิมทํา

กลุมที่ 3.
สนใจที่จะทํางาน
วิจัยมาก แตยังไม
มีโครงการที่จะทํา
แนนอน

กลุมที่ 4.
สนใจที่จะทํางาน
วิจัยพอควร แตไม
แนใจวาจะทําได
หรือไม

จงวิเคราะหตนเอง ทานอยูในกลุมใด



กลุมที่ 5.
ไมตองการทําวิจัยเลย 
เพราะคิดวายุงยาก
และไมสนใจ

1. ลองคิดใหมอีกคร้ัง
2. ลองหาทางทํางานวิชาการ

ประเภทอื่นๆ ที่เทียบเคียง 
เชน งานทบทวนงานวิจัย 
หรือโครงการใชผลการวิจัย 
เปนตน ซึ่งเปนงานวชิาการที่
เหมาะมากสําหรับนักปฏิบัติ



1. การกาํหนดประเดน็ปญหา
2. การทบทวนวรรณกรรม
3. การกาํหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด
4. การออกแบบวิจัย
5. การกาํหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. การนําเสนอและการเขียนรายงาน
9. การวางแผนและการควบคุมงานวิจัย

ขั้นตอนการทําวิจัย



ขั้นเริ่มตนของการทําวิจัย



การเลือกเรื่องและการกําหนดปญหา

ลองเร่ิมคิดจากปญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน

แลวถาไมมี
ปญหาหละ
จะทําไงดี?

ก็ปรับปรุงหรือพัฒนา
งานปจจุบันใหดีกวา

เดิมไดอยางไรไง



โจทยวิจัยไดจาก...
1. จากงานที่ทาํอยู
2. จากนโยบายและเปาหมายขององคกร
3. จากการอาน เชนวารสาร งานวิจัยท่ีตีพมิพ
4. การพบปะพูดคุย หรอืการสื่อสารกับบุคคล

อื่นๆ ทัง้เปนการสวนตวั หรอืงานประชุม
วิชาการตางๆ

5. การทาํวิจัยซํ้า เชน หวัขอเดียวกันแตเปลี่ยน
สถานที่ศึกษา

6. จากทฤษฎี เพือ่เปนการพิสูจนทฤษฎีตางๆ



ขอควรคาํนึงในการกําหนดประเด็นปญหา

1. เลือกปญหาใหเหมาะกับความรู 
ความสามารถ และประสบการณของผูวิจัย

2. ปญหาที่นักวิจัยอยากรู ไมใชชื่อเรือ่งวิจัย
3. ปญหาตองมีความชดัเจน จุดมุงหมายเดนชดั 

เพราะเปนจุดเริ่มตนที่เชื่อมโยงไปสูการทาํ
วิจัยนั้นๆ (การตัง้ชือ่วิจัย การกําหนด
สมมุติฐาน ความสัมพนัธของตัวแปร 
กําหนดขอบเขต ตั้งคํานิยาม การเก็บ
รวบรวมขอมลู และการสรางเครื่องมือ)



การตั้งชื่องานวิจัย

 ตรงประเด็นปญหาการวิจัย
 ครอบคลุมประเด็น
 ชัดเจน กระทัดรัด บอกทิศทางการวิจัย



การกําหนดวัตถุประสงค

เพื่อ

ศึกษา
วิเคราะห

เปรียบเทียบ
พัฒนา

ความสัมพันธ
ผลกระทบ

ปญหา
ความรู

ความคิดเห็น
คานิยม

ขอเท็จจริง



วัตถุประสงคการวิจัยที่ดี

- สอดคลองกับชื่อเรื่อง
- มีความชัดเจนวาจะศึกษาอะไรบาง
- ครอบคลุมทุกปญหาการวิจัย
- นําไปสูการออกแบบวิจัยได



ขอบเขตการวิจัย

  ครอบคลุมทุกดานที่เก่ียวของ เชน 
พื้นที่ศึกษา กลุมตัวอยาง ตัวแปร และ
ประเด็นที่ศึกษา

  มีความชัดเจน
  ชวยใหผูอานเห็นภาพของงานวิจัย

ชัดเจนขึ้น



นิยามศัพท

ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีควรใหคํานิยาม
สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ครอบคลุมวาเปนประโยชนแกใครบาง
 มีความชัดเจนวาเปนประโยชนอยางไร
 พิจารณาประโยชนดานตางๆ เชน 

วิชาการ ปฏิบัติ หรือองคความรู



การทบทวนวรรณกรรม

ก า ร ค น ค ว า ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
ประมวลผลทางวิชาการ เชน ผลงานวิจัย 
บทความเอกสารทางวิชาการ และตําราที่
เกี่ยวของกับประเด็นหรือเรื่องที่จะทําวิจัย 
เพื่อประเมินประเด็นแนวความคิด ระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย โ ด ย ส รุ ป  ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
ผลงานวิจัยหรือเอกสารตางๆ 



การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)

 ความเกี่ยวของสอดคลองกับเรื่องที่วิจัย 
 ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเกี่ยวของ
 มีความเปนปจจุบัน
 มีความถูกตองของเนื้อหา
 มีการสรุปนําไปสูกรอบแนวคิดการวิจัย



การออกแบบการวจิัย

ระบุวาเปนงานวิจัยประเภทใด เชน
- การวิจัยเชิงสํารวจ
- การวิจัยเชิงพรรณนา
- การวิจัยเชิงทดลอง

ออกแบบการวิจัยใหสอดคลองเหมาะสมกบั
ปญหา วัตถุประสงคและตัวแปรที่ศึกษา



การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง

 ระบุกลุมเปาหมาย (ประชากร) ที่จะศึกษาอยาง
ชัดเจน เชน 

- ใคร
- ที่ไหน
- ชวงเวลาใด

 กําหนดขนาดตวัอยางที่จะศึกษา
 กําหนดวิธีการสุมตัวอยางใหชัดเจน

กรณีมีประชากร
เยอะมาก



การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง

 การกําหนดขอบเขตของประชากรและกลุม
ตัวอยางมีผลตอวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล

การสุมตัวอยางที่ไม เหมาะสมทําใหผลวิจัย
คลาดเคลื่อนได เนื่องจากกลุมตัวอยางไมไดเปนตัว
แทนที่แทจริงของประชากร



การเก็บรวบรวมขอมูล

 ตรงตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน

 คํานึงถึงการนําขอมูลไปวิเคราะห



การเก็บรวบรวมขอมูล (ตอ)

• ระบุขั้นตอนการเก็บขอมูลอยางชัดเจน

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม -แบบตอบสั้นๆ

-แบบจับคู

-แบบถูก-ผิด

-แบบเลือกตอบ

-แบบมาตราสวนประเมินคา

-แบบปลายเปด



การเก็บรวบรวมขอมูล

เชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณ
- แบบเปนทางการ
- แบบไมเปนทางการ

แบบสังเกต
- แบบมีสวนรวม
- แบบไมมีสวนรวม

วิเคราะหเนื้อหาของเอกสาร



การวิเคราะหขอมูล

นําขอมูลที่เก็บมาประมวลผล เปนการจัด
ระเบียบของขอมูลใหม เพื่อใหสามารถนําไป
วิเคราะหหาคําตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ได ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ

1. การวิเคราะหขอมูลดวยเหตุผล
2. การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ



การนําเสนอขอมูล
1. การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน

1.1 บทความ
1.2 บทความกึ่งตาราง

2. การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน
2.1 ตาราง
2.2 แผนภูมิ
2.3 กราฟ



การเขียนรายงานการวิจัย

เขียนรายละเอียดของสิ่งที่ไดลงมือทํา

ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ

• ความสําคัญของปญหา
• ปญหาการวิจัย
• วัตถุประสงคของการวิจัย
• สมมติฐานการวิจัย
• ประโยชนท่ีไดรับ
• ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
• วิธีการวิจัย
• ผลการวิจัย
• สรุปผลและอภิปราย
• ขอเสนอแนะ
• เอกสารอางอิง



การวางแผนและควบคุมงานวิจัย

หมายถึง การที่ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการทํางานวิจัย
เรื่องหนึ่งๆ อยางมีระบบและมีแบบแผนชัดเจน และ
สามารถไดผลวิจัยที่มีความนาเชื่อถือ



ความสําคัญ
 เพื่อทําใหงานวิจัยเสร็จตาม 

กําหนดเวลา
 ไดผลวิจัยมีคุณภาพตาม 

งบประมาณท่ีกําหนด



ปจจัยสําคัญในการทํางานวิจัย

1. เวลา
2. งบประมาณ
3. กําลังคน
4. ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น
5. การทํางานเปนทีม
6. ความสามารถในการจัดการของผูวิจัย



ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย

1. บทความวิจัย
2. บทความวิชาการ
3. ตํารา
4. คูมือการปฏิบัติงาน


