
ผศ.ทรงสิริ  วิชริานนท ์   

R2R 

ดร.พงศร์ชัตธ์วชั  วิวงัส ู   

 
[Routine to Research] 

 



R2R 

  การท าวิจยัในงานประจ า หมายถึง กระบวนการแสวงหา 

ความรูด้ว้ยวิธีการอยา่งเป็นระบบ  ของผูป้ฏิบตังิานประจ าในการ 

แกปั้ญหา  และยกระดบัการพฒันางานท่ีรบัผดิชอบด าเนนิการอยู่ 

ตามปกต ิ   โดยมผีลลพัธเ์ป็นการพฒันาตนเองและเพื่อนร่วมงาน  

อนัสง่ผลกระทบในการบรรลเุป้าประสงคส์งูสดุขององคก์ร 

 
[Routine to Research] 

 



R2R …เป็น 

•  เป็นงานวิจยั ที่มหีลกัการทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

• เป็นการท างานวิจยัโดยหยิบยกประเด็นปัญหาหรือค าถามวิจยัมาจากงานประจ า 

 เพื่อน าไปแกปั้ญหางานประจ านัน้ๆ 

• เป็นการเปลี่ยนมมุของการท างานที่เดมิเคยถกูมองว่าเป็นเร่ืองยาก เป็นเร่ืองของ

นกัวิชาการเทา่นัน้  มาเป็นงานที่ผูป้ฏิบตังิานทกุคนก็ท าได ้

• เป็นการเปิดชอ่งทางสว่างใหผู้ท้ างานที่อาจจะมคีวามทกุขก์บังาน ไดม้องเห็นหน 

 ทางการท างานอย่างมคีวามสขุ ดว้ยการแกปั้ญหาของตวัเองดว้ยตวัเองกอ่น  

• เป็นการเพิ่มศักยภาพของผูท้ างาน ดา้นความรู ้ความสามารถ ไดพ้นัธมติรที่สรา้ง

ผลประโยชนร์่วมกนั 

 



วตัถปุระสงคข์อง R2R 
 

• เพื่อสง่เสริมใหผู้ป้ฏิบตังิาน (routine work) ไดเ้กิดความกลา้ ไดม้โีอกาส หรือ 

 ไดร้บัค าชืน่ชมจากการที่สรา้งความรูข้ึน้มาพฒันางานของตวัเอง 

• เพื่อปฏิวตักิระบวนการเรียนรูแ้ละการสรา้งความรู ้โดยมุง่ท าลายมายาคต ิ3 เร่ือง 

(งานวิจยัเป็นเร่ืองยาก ,ตอ้งเป็นโครงการ เขยีนขอทนุ, เป็นเร่ืองของนกัวิจยันกัวิชาการ) 

• เพื่อใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมอืการเรียนรู ้

• เพื่อเปลี่ยนสถานะจากเดมิเป็นผูเ้สพความรู ้เป็นผูส้รา้งความรู ้



R2R ท ำอยำ่งไร 
  R2R ควรเร่ิมจากปัญหา/ค าถาม

วิจยัที่ไดจ้ากหนา้งาน หรืองานประจ าที่

ตนเองท าและรบัผดิชอบด าเนนิการอยู ่และมี

เป้าหมายชดัเจนว่าจะแกไ้ขปัญหาพฒันา ตอ่

ยอดหรือขยายผลงานที่ท าอยูอ่ยา่งไร โดยใช ้

กระบวนการพิสจูนห์าค าตอบของค าถามนัน้ 

ดว้ยวิธีการที่มคีวามนา่เชือ่ถือเพื่อใหข้อ้มลูที่

ไดเ้ป็นหลกัฐานเชงิประจกัษใ์ชส้ าหรบัการ

ตดัสนิใจในการพฒันาคน พฒันางานใน

ระบบ 



อยำ่งไรถงึเรยีกวำ่ R2R 
 

• ตอ้งเร่ิมตน้จากปัญหาค าถามวิจยัที่ไดจ้ากหนา้งาน หรืองานประจ าที่ตนเองท าและ

รบัผดิชอบด าเนนิการอยู่ 

• ตอ้งเป็นการวิจยัจริง ๆ ที่มคีวามนา่เชือ่ถือ 

•  ตอ้งมเีป้าหมายชดัเจนว่าจะแกไ้ขปัญหาพฒันาตอ่ยอด/ ขยายผลงานที่ท าอยู่

อย่างไร 

•  ไมค่วรจะเนน้ที่งบประมาณในการด าเนนิการเป็นการเฉพาะมากนกั ควรใชโ้อกาส

และงบประมาณที่ใชท้ างานประจ าอยูแ่ลว้ 



อยำ่งไรถงึเรยีกวำ่ R2R(ต่อ) 

• ตอ้งเร่ิมตน้ที่ใจอยากท า มทีศันคตทิี่ดตีอ่การท าวิจยั ไมค่วรใชวิ้ธีการบงัคบัใหท้ า 

• ควรจะเห็นวิธีการเรียนรูเ้พื่อพฒันาตนเองและทีมงานในกระบวนการท า   

• ตอ้งไมร่ ูส้ึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึน้ 

• ตอ้งพิจารณาที่ งานประจ า” เป็นหลกั เพราะแตล่ะคนที่ท าR2R ท างานตา่งต าแหนง่ 

บทบาท หรือตา่งหนา้ที่กนั  

• การท าวิจยัในงานประจ านา่จะเป็นการคิดแบบ initiation, creation หรือ innovation 

 อย่างนีส้ิ ถึงจะเรียก R2R 



ควำมส ำคญัของ R2R 
 

• สนบัสนนุใหเ้กิด Evidence based decision making ลดความขดัแยง้ในกระบวนการ 

 ตดัสินใจที่ยึดความเชือ่ สว่นตวั และน าไปสูก่ารพฒันาองคก์ารอย่างตอ่เนือ่ง  

• สนบัสนนุการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารเพื่อการตดัสินใจ  

• พฒันาศักยภาพบคุลากรในระบบ 

 

http://armywife101.com/wp-content/uploads/2010/11/important.png


กำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management) 

 เป็นเครือ่งมอื R2R 

 

• เรียนร ูเ้ทคนคิตา่ง ๆ ดา้นการวิจยั โดยจดั

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ทคนคิดา้นการวิจยั 

• เรียนรูวิ้ธีการท างาน 

• การคน้หาโจทยวิ์จยัมาจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้และวิเคราะหปั์ญหาที่มาจาก 

 การท างานประจ าของตนเองและหนว่ยงาน 



องคป์ระกอบของ  R2R 

1. โจทยวิ์จยั : ตอ้งมาจากงานประจ า เป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันางานประจ า 

2. ผูท้ าวิจยั : ตอ้งเป็นผูท้ างานประจ านัน้เองและเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกัของการวิจยั 

3. ผลลพัธข์องการวิจยั : ตอ้งวดัผลที่เกิดตอ่ตวัผูร้บับริการ 

4. การน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน ์: ตอ้งกอ่ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่การใหบ้ริการ 



R2R แตกตำ่งจำกงำนวจิยัท ัว่ไปอยำ่งไร 

• งานวิจยัแบบ R2R คือการสรา้งหวัขอ้การวิจยั ขึน้จากงานประจ าในหนา้ที่ของเรา ดงันัน้ 

จึงถือเป็นหัวขอ้งานวิจยัเพื่อพฒันางาน  และแตกตา่งไปจากงานวิจยัแบบเดมิๆ ซ่ึงเป็น

การวิจยัที่เคร่งครดั มรีะเบียบวิธีวิจยั (Research methodology) มทีฤษฎีและขอ้มลูอา้งอิง

มากมาย  

• งานวิจยัแบบ R2R เป็นการสรา้งความรูเ้ฉพาะเร่ือง (specific knowledge) จ ากดัเฉพาะงาน

ใดงานหนึง่ เป็นการเก็บขอ้มลูเพื่อวางแผนการพฒันางานในดา้นนัน้ๆ เพื่อใหค้นอ่ืนเชือ่ถือ

และมัน่ใจว่า งานนัน้ๆ ควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาไปตามทิศทางที่ผลการวิจยัชีแ้นะ เชน่ 

การปรบัปรงุงานเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัการบริการที่มมีาตรฐาน มคีณุภาพดขีึน้ 

 



กระบวนการท า R2R : อรยิสจั 4 

กระบวนกำรท ำ R2R  อรยิสจั 4 หมำยเหต ุ

1. หาปัญหา  ทกุข:์ คน้หาความทกุข ์ โจทย ์R2R 

2. หาสาเหตขุองปัญหา  สมทุัย: คน้หาเหตแุหง่
ความทกุข ์

3. การแกปั้ญหา  มองหา
กระบวนการแกปั้ญหา  

นโิรธ: การดบัความทกุข ์   การวจัิย = คดิใหเ้ป็นระบบ 
หาขอ้มลูมายนืยันให ้
น่าเชือ่ถอื  น าผลกลบัไป
พัฒนางานประจ า 

4. แนวทางการด าเนนิงาน
เพือ่แกปั้ญหา ลงมอืปฏบิตั ิ
เพือ่พสิจูน ์เก็บขอ้มลู 
รายงาน บนัทกึบทเรยีน  

มรรค: หนทางเพือ่การดบั
ทกุข ์



 
ทีม่ำของประเด็นในกำรท ำ R2R 

 

• เป้าหมายขององคก์ร                    วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

ภารกิจ 

• ตวัชีว้ดั                                     Process, Output, Outcome 

• สถานการณท์ี่เกิดขึน้                    ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง, 

วิธีการ แกปั้ญหา                              

• ขัน้ตอนในการท างาน                   Input>Process>Output 

 

 

 



ผูเ้กีย่วขอ้ง 

1.   ผูวิ้จยั R2R : ควรเร่ิมจากใจ ที่มุง่หมายหรือตอ้งการพฒันางาน

ประจ า ร ูจ้กัคน้หาค าถาม  วิจยัที่เป็นกญุแจสูก่ารพฒันาการ

บริการ การท างาน  

2.   คณุอ านวย : ผูอ้ านวยความสะดวกตอ่กิจกรรม R2R โดยใช ้

แนวคิด KM (Knowledge Management) เร่ิมตน้จากความส าเร็จของ

กลุม่คนจ านวนนอ้ยมาเลา่ มาแลกเปลี่ยน และตอ่ยอด (Success 

Story telling) มกีารสนบัสนนุกิจกรรม R2R เชงิรกุ มกีารวิพากษ์

งานวิจยัอย่างสรา้งสรรค ์ 

 

3.   ผูบ้ริหาร : ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจถึงแนวคิดและปรชัญา R2R อย่างแทจ้ริง 

ใหก้ารสนบัสนนุการท ากิจกรรม R2R อย่างเหมาะสม ใช ้R2R เป็นเคร่ืองมอืใน

การพฒันาคน เพื่อพฒันางานประจ า และน าพาองคก์รสูอ่งคก์รแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization)  

 



วิจยั Research ใครว่ายาก???  

          ... เรามาร ูจ้กัวิจยักนักอ่นนะ           



กำรวจิยั 

 การวิจยั คือ การใชค้วามรู ้ความสามารถใน 

การคน้หาค าตอบที่ถกูตอ้งส าหรบัปัญหาที่ 

ตอ้งการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูและ 

ขอ้สนเทศตา่งๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหานัน้ ซ่ึงตอ้ง 

เป็นไปตามระเบียบวิธีหรือกฎเกณฑท์ี่ถกูตอ้ง  

(สชุาต ิ ประสทิธิรฐัสนิธุ ์,2532:195)              

 

 การวิจยั เป็นเร่ืองของการศึกษา คน้ควา้ เพื่อ พิสจูนห์รือหาค าตอบ 

หรือหาขอ้เท็จจริงอะไรบางอยา่ง ที่อาจจะยงัไมม่กีารคน้พบในเร่ือง 

นัน้ๆมากอ่น หรืออาจจะมกีารคน้พบมาแลว้ แตเ่มือ่เวลาเปลีย่นไป ม ี

ความตอ้งการคน้หาใหมอี่กครัง้หนึง่ก็ได ้  

(เทียนฉาย  กรีนนัทนแ์ละจรัญ  จนัทลกัษณา, 2534: 8)             

 



ขั้นตอนการท าวจิัย 

• การก าหนดปัญหา(Problem Identification) 

•  อธิบายที่มาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

•  ก าหนดวตัถปุระสงค(์Objective) 

• การตัง้สมมตฐิาน (Formulating Hypothesis) 

•  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

• การก าหนดรปูแบบการวิจยั 

• การรวบรวมขอ้มลู (Collection of Data) 

• การจดัการกบัขอ้มลู(Classification Data) 

• การวิเคราะหแ์ละตคีวามขอ้มลู (Data Analysis and Interpretation) 

• การสรปุผลวิจยัและเขยีนรายงาน (Conclusion and Final Report 



หลกัส ำคญัในกำรท ำวจิยั 

 ท าท าไม                                                             

   -  เป้าหมายของงานวจัิย 

 ท าเร่ืองอะไรดี                                                     

   - การตั้งโจทย์วจัิย 

 ท ายงัไงดีจึงจะไดค้ าตอบตามค าถามทีต่ัง้ไว ้     

  - การก าหนดวธีิการท าวจัิย และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 จะจดัการอย่างไรใหไ้ดผ้ลงานตามแผน  

 - การก าหนดทรัพยากรที่ ตอ้งการและวธีิจัดการการวจัิย 

 แลว้ไง                                   

 - การแปลผลขอ้คน้พบจากการวจัิย 



ค ำถำมงำนวจิยั 
 

• ท าวิจยัเร่ืองอะไรดี 

• เป็นจดุส าคญัท่ีสดุของการท าวิจยัจากงาน

ประจ า 

• ค าถามท่ีดตีอ้งเชื่อมโยงกบัการเอาไปใชป้ระโยชน์

ได ้

  • มาจากคนท างานเอง 

  • ตอบสนองภารกิจหลกั 



ค ำถำมวจิยัไดจ้ำก 

1. ความไมพ่อใจในสิ่งท่ีปฏิบติัอย ูใ่นปัจจบุนั 

  ส ารวจวา่งานที่ ท าอยู่ในปัจจุบันมีอะไรที่ เป็นปัญหา ถา้ไมม่ีปัญหาแลว้ การปฏิบัติ

แบบเดมิๆที่ ท า ปรับใหด้ขีึ้น ไดห้รือไม ่ถา้รูสึ้กวา่ดแีลว้ ท าใหด้กีวา่น้ีไดห้รือไม่ 

2. ความพอใจหรอืเป้าหมายขององคก์ร วิจยัท่ีดี ตอ้งมีคนตอ้งการ ตอ้งแกปั้ญหาให้

คนท่ีเกี่ยวขอ้งได ้ 

  การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้กี่ ยวขอ้ง จะท าใหไ้ดรั้บ support ที่ ด ี(เงิน เวลา 

นโยบายในการเปล่ียนแปลง) 

3.การอ่านวารสาร / งานวิจยัท่ีตีพิมพศึ์กษางานของคนอ่ืนๆ 

 หลกัในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหวัขอ้วิจยั 

  ใครท าอะไร ?  ท าไปถึงไหน ? ไดอ้ะไร ? ควรท าอะไรต่อ? 

 



4. การพบปะพดูคยุ หรอืการสื่อสารกบับคุคลอ่ืนๆ ทัง้เป็นการสว่นตวั หรอืในการ

ประชมุวิชาการต่างๆ 

5. จากทฤษฎี เพ่ือเป็นการพิสจูนท์ฤษฎีต่างๆ 

ค ำถำมวจิยัไดจ้ำก(ตอ่) 



กำรท ำวจิยัจำกขอ้มลูทีม่อียู ่

•    ผลงานท่ีท าเกี่ยวกบัเร่ืองอะไร มธีรรมชาตขิองงานเป็นอยา่งไร  

•    คณุภาพของงานท่ีท าอยูใ่นระดบัใด พอใจหรือไม ่

•    ปัญหาที่พบในการท างาน และจดุอ่อนท่ีพบบอ่ยๆ 

•    ท าสถิตหิาความถ่ีของปัญหา หรือจดุอ่อนตา่งๆท่ีพบ เพื่อ 

      น าไปวางแผนแกปั้ญหา หรือลดจดุอ่อน 

•  เอาผลจากการท างานมารวบรวมวิเคราะหท์างสถิตเิพื่อ 

     ใหเ้กิดเป็นความรูใ้หม ่และเป็นผลงานวิจยัไปพรอ้มกนั 

 



กำรท ำวจิยัจำกขอ้มลูทีม่อียู(่ตอ่) 

• ตอ้งเร่ิมที่ค าถามการวิจยั หรือค าตอบที่คิดว่าอยากไดจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้ 

    – วิเคราะหแ์ลว้จะท าใหร้ ูอ้ะไรใหม ่

• ออกแบบการวิจยั 

     – ตอ้งการขนาดตวัอย่างเทา่ไร ตวัแปรอะไร จะวิเคราะหอ์ย่างไร 

• ตรวจสอบขอ้มลูว่ามตีวัแปรที่ตอ้งการหาค าตอบหรือไม่ 

• ตรวจสอบคณุภาพขอ้มลูที่มอียู่ว่าสามาถน ามาวิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้ าตอบอยา่งที่ตอ้งการ

หรือไม ่(ค าจ ากดัความเดยีวกนัหรือไม)่ 

 

 



ทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งจะท าใหผู้วิ้จยัสามารถก าหนด 

 1) ตวัแปรในการวิจยั 

 2) เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการวิจยั 

 3) การอภปิรายผลงานวิจยั 

 4) จะท าใหผู้วิ้จยัไดเ้ทคนคิการวิจยัจากเร่ืองท่ีมลีกัษณะ 

                 คลา้ยคลึงกนัหรือท านองเดยีวกนันี ้มใีครท าอะไรเอาไวบ้า้ง 

                 หรือท าในลกัษณะใดบา้ง 

 



กำรออกแบบกำรวจิยั 

    การออกแบบการวิจยัเป็นขัน้ตอนท่ีผูวิ้จยัตอ้งเสนอแนวคิดและ 

วิธีการของตน ท่ีจะใชใ้นการท าวิจยัครัง้นี ้เพื่อใหไ้ดค้ าตอบของ 

ปัญหาที่ก าหนดไวโ้ดยอาจอธิบายถึงรปูแบบของวิจยั ตวัแปรและ 

ความสมัพนัธข์องตวัแปร ประชากร ตวัอยา่ง และการสุม่ตวัอยา่ง  

ขอ้มลูและการเก็บขอ้มลู แนวทางการวิเคราะหแ์ละเคร่ืองมอืที่ใช ้

ในการวิเคราะห ์เชน่ เคร่ืองมอืทางสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ 

 



ประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 

• ประชากร (Population)หมายถึง หนว่ยทัง้หมดท่ีจะศึกษา ซ่ึงอาจเป็น

คน สตัว ์สิ่งของ พฤตกิรรมตา่งๆ 

 

• กลุม่ตวัอยา่ง(Sample) หมายถึง สว่นหนึง่ของประชากร กลุม่

ตวัอยา่งท่ีดจีะมีคณุลกัษณะเหมอืนประชากรทกุประการ แตม่ขีนาด

เล็กกวา่ เพ่ือท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดขีองประชากร 

กำรออกแบบกำรวจิยั 



วธิกีำรเก็บขอ้มลูและเครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชใ้นกำรเก็บขอ้มลู 

คือ วสัด ุอปุกรณห์รือเทคนคิวิธีการ ที่ผูวิ้จยัใชใ้นการเก็บขอ้มลูการวิจยั 

     เชน่  

 แบบสอบถาม(Questionnaires) 

 แบบสมัภาษณ ์(Interview)   

 แบบสงัเกตการณ ์( Observation) 

กำรออกแบบกำรวจิยั 



วธิกีำรวเิครำะหแ์ละกำรตคีวำมขอ้มลู 

การวิเคราะห ์(Analysis) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่จะหาค าตอบ เป็น

วิธีการแยกแยะความคิด หรือวตัถขุองสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพื่อให้

เห็นองคป์ระกอบ การศึกษาแตล่ะองคป์ระกอบหรือแยกแยะใหเ้ห็นถึง

ความสมัพนัธ ์ขององคป์ระกอบตา่งๆ ท่ีท าใหเ้กิดสิ่งนัน้ หรือเร่ืองนัน้ 

การตีความ ( Interpretation ) คือ การ

พิจารณาหรืออธิบายผลการวิเคราะห ์เพ่ือใหไ้ด ้

ขอ้สรปุหรือลงความเห็น เป็นผลการวิจยั 

 

กำรออกแบบกำรวจิยั 



กำรรวบรวมขอ้มลู 

 เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากอยา่งหนึง่ในการท าการวิจยั เพราะจะท าใหไ้ด ้

ขอ้มลูมาเพ่ือท าการวิเคราะหแ์ละตอบปัญหาการวิจยัในทางสถิตแิละการวิจยั 

 

  ขอ้มลู หมายถึง รายงานจากการสงัเกตตวัแปร(Variable) ตา่งๆ ท่ี

นกัวิจยัพยายามศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูมาตอบค าถาม 

 



วธิกีำรเก็บขอ้มลู 

วิธีการเก็บขอ้มลูท่ีใชก้นัมากในการวิจยัโดยเฉพาะในทางสงัคมศาสตรแ์ละ

มนษุยศาสตร ์ไดแ้ก ่

 ๑. การสงัเกต(Observational Method) 

 ๒. การถามตอบจากผูถ้กูศึกษาโดยตรง เชน่ การสมัภาษณ ์

การใชแ้บบสอบถาม 

 ๓. การพิสจูนห์ลกัฐานทางกายภาพ(Physical – trace evidence)เป็นการ

เก็บขอ้มลูดว้ยการศึกษาในสถานท่ี หรือท่ีวตัถสุิ่งของเหลา่นัน้โดยตรง 

 



กำรจดัระเบยีบขอ้มลู 

• การตรวจสอบขอ้มลู เป็นการคน้หาและขจดัขอ้บกพร่อง ความคลาดเคลื่อน

หรือความผดิพลาดที่เกิดขึน้จากการรวบรวมขอ้มลู เป็นการตรวจสอบความ

สมบรูณค์รบถว้น  

 

• ความถกูตอ้งและความเป็นเอกภาพของขอ้มลูท่ีรวบรวมมาได ้

 



หลกัเกณฑก์ำรแยกประเภทขอ้มลู 

1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาและวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2. ตอ้งครอบคลมุขอ้มลูท่ีตอ้งการศึกษา โดยเมือ่แบง่ประเภทแลว้ 

   จะตอ้งจดัเขา้ประเภทใดประเภทหนึง่ได ้

3. ตอ้งแยกจากกนัอยา่งเด็ดขาดและเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั กลา่วคือ 

    เมือ่แบง่แลว้ตอ้งสามารถแยกขอ้มลูออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

4. ประเภทท่ีแบง่นัน้ตอ้งไมเ่ล็กหรือใหญ่เกินไป 

5. ตอ้งแบง่ขอ้มลูจากประชากรเดยีวกนั 

 



กำรวเิครำะหแ์ละตคีวำมขอ้มลู 

 การวิเคราะห ์(Analysis) คือ การ

น าขอ้มลูที่ไดเ้ก็บรวบรวมและจดั

ระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ มาศึกษา

พิจารณาในเชงิตรรกะและเชงิสถิติ

เพื่อหาค าตอบโดยใชวิ้ธีการตา่งๆ 

เชน่ คา่ทางสถิต ิการเปรียบเทียบ 

การพรรณนาอธิบายเหตผุล ฯลฯ 

เพื่อหาความสมัพนัธข์องตวัแปร

ตา่งๆ หรือเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจาก

สมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ 

 

 

 

การตีความ(Interpretation) คือ ผลของการวิเคราะห ์การตคีวามหรือ 

แปรผลเป็นขอ้คน้พบหรือผลของการวิจยั 

 



ข ัน้ตอนของกำรกำรวเิครำะหแ์ละตคีวำมขอ้มลู 

• การจดัระเบียบขอ้มลูใหเ้ป็นระเบียบ หมวดหมู ่ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึง่ของ

การวิเคราะห ์

• สรา้งตาราง หรือการน าเสนอตา่งๆ เพื่อใหเ้ดน่ชดั จะเห็นไดว้่าตวัแปรใด

เป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

• อ่านขอ้มลูจากตาราง อธิบาย หรืออ่านคา่ทางสถิต ิเพื่อหาเหตผุลแสดง 

    ความสมัพนัธ ์

•  พิจารณาตคีวามสรปุความสมัพนัธข์องตวัแปรและตดัสนิใจ สรปุหรือ 

     ลงความเห็น 

 



กำรสรปุผลวจิยัและเขยีนรำยงำน 

• ขัน้ตอนสดุทา้ยเป็นการสรปุลงความเห็นเกี่ยวกบัผลของการวิจยัและเขยีนรายงานการ

วิจยั 

 



            

1. ขัน้การหาขอ้มลูเบ้ืองตน้                                     

2. ขัน้พฒันาโครงร่างวิจยั                                     

3. ขัน้ด าเนนิการเก็บขอ้มลู                                     

4. ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู                                     

5. ขัน้สดุทา้ย การเขยีนรายงานการวิจยั  

 

กำรสรปุกำรท ำวจิยั R2R 



1 เริม่ตน้  หาเรือ่งทีใ่ช ่ ประเด็นวจัิยทีช่อบ  

2 คน้ควา้     กอ่นลงมอืวจัิย  รูอ้ะไรอยูก่อ่นบา้ง  

3 หาเป้า   อยากรูอ้ะไรอกี  จากทีไ่ปคน้ควา้มา  

4 เหลาโจทย ์ ลบัค าถามวจัิยใหแ้หลมคม  

5 ก าหนดวธิกีาร  เลอืกวธิหีาขอ้มลูมาตอบค าถาม  

6 ท างานภาคสนาม เก็บขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ  

7 ถามหาความรูใ้หม ่ ขอ้มลูทีไ่ดบ้อกอะไรใหม ่ 

8 ใชบ้ทคดัยอ่น าทาง       คดิใหช้ดั  จัดล าดบัความส าคญั  

9 น าเสนออยา่งสรา้งสรรค ์ สือ่สารความรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง  

10 มุง่ม่ันสูข่ัน้เทพ     เดนิทางหมืน่ลี ้ เริม่ตน้ทีก่า้วแรก  

10 ข ัน้งำ่ยๆ สูน่กัวจิยัช ัน้เทพ  
( โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์,2555 )  



ใบงำน 

ลองไปหาปัญหาหรือเร่ืองราวของเราท่ีท างานวา่ 

• มปัีญหาอะไรในการท างาน 

• ถา้ไมม่ปัีญหา อยากพฒันาอะไรใหด้ขีึน้ 

• ถา้ไมอ่ยากพฒันา อยากรูอ้ะไรบา้งไหม 


