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  RR22R (Routine to Research) R (Routine to Research) คืออะไรคืออะไร  RR22R (Routine to Research) R (Routine to Research) คออะไรคออะไร

่่การวิจัยที่การวิจัยที่ดําเนินการโดยดําเนินการโดยผูปฏิบัติผูปฏิบัติ
โจทยวิจัยโจทยวิจัยมาจากงานประจํา เพื่อพัฒนางานประจํามาจากงานประจํา เพื่อพัฒนางานประจําโจทยวจยโจทยวจยมาจากงานประจา เพอพฒนางานประจามาจากงานประจา เพอพฒนางานประจา
ผลลพัธผลลพัธดที่ผลตอ ดที่ผลตอ ““ลกคาลกคา””ูู ูู
การนําผลวิจัยไปใช ปยการนําผลวิจัยไปใช ปย.. –– ใชพฒันางานประจําใชพฒันางานประจํา
การทํา การทํา Routine Development Routine Development ให ให EvidenceEvidence--BasedBased

ื่ ื ัื ่ ื ั ี่ ี ั ัี ่ ี ั ัเครืองมอืพฒันาคนเครืองมอืพฒันาคน , KM , KM ทีมีหลักฐานชัดเจนทีมีหลักฐานชัดเจน

ไมมีนิยามตายตัว



นิยามใหม นิยามใหม RR22R R นยามใหม นยามใหม RR22R R 
ื่ ืื่ ื CQICQIเครืองมือ เครืองมือ CQICQI

เครื่องมือสราง เครื่องมือสราง Innovation Innovation   
่่เครื่องมือสรางทีมเครื่องมือสรางทีม

เครื่องมือสราง เครื่องมือสราง Team Learning Team Learning gg
เครื่องมือสราง เครื่องมือสราง Team Development Team Development 
เครื่องมือสรางเครื่องมือสราง Learning NetworkLearning Networkเครองมอสราง เครองมอสราง Learning NetworkLearning Network
เครื่องมือสราง เครื่องมือสราง Development NetworkDevelopment Network
เครื่องมือสรางเครื่องมือสราง Learning Organization /Learning Organization /เครองมอสราง เครองมอสราง Learning Organization / Learning Organization / 
Learning Society Learning Society 



ประเด็น เริ่มตนจากอะไรไดบางประเด็น เริ่มตนจากอะไรไดบางประเดน เรมตนจากอะไรไดบางประเดน เรมตนจากอะไรไดบาง
็ ่็ ่  ประเด็นทอียากพัฒนาประเด็นทอียากพัฒนา

ํ  ํ  ีํ  ํ  ี  คําบน คํารองเรยนคําบน คํารองเรยน
  งานตัววัดที่ยังไมบรรลผลงานตัววัดที่ยังไมบรรลผล  งานตววดทยงไมบรรลผุลงานตววดทยงไมบรรลผุล



ประเด็นเริ่มตน ประเด็นเริ่มตน ประเดนเรมตน ประเดนเรมตน 

ั้ ื ไ ั ไั้ ื ไ ั ไงานประจําของตนเองนันคืออะไร เรากําลังทําอะไร งานประจําของตนเองนันคืออะไร เรากําลังทําอะไร 
เพื่อใหไดอะไร คณคาสําคญัของงานอยตรงไหน จะเพิ่มเพื่อใหไดอะไร คณคาสําคญัของงานอยตรงไหน จะเพิ่มุ ญ ูุ ญ ู
คุณคาไดอยางไร เพิ่มแลวจะเกิดประโยชนอะไร คุณคาไดอยางไร เพิ่มแลวจะเกิดประโยชนอะไร 

่่การวิจัย เปนกระบวนการที่เปนระบบ ระเบียบ มีเหตุผล การวิจัย เปนกระบวนการที่เปนระบบ ระเบียบ มีเหตุผล 
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบ เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบ เปนกระบวนการทางวทยาศาสตรในการหาคาตอบ เปนกระบวนการทางวทยาศาสตรในการหาคาตอบ 
ระเบียบวิธีวิจัย เปนเพียงกระบวนการ เสนทางเดิน เข็มระเบียบวิธีวิจัย เปนเพียงกระบวนการ เสนทางเดิน เข็ม
ทิศ ในการหาคําตอบ ทิศ ในการหาคําตอบ 



วิธีศึกษาวิจัยวิธีศึกษาวิจัยวธศกษาวจยวธศกษาวจย

ึ ใ ึ ใ   การระบุขอบเขตปญหาการระบุขอบเขตปญหา//ขอบเขตศึกษาใหชัดเจนขอบเขตศึกษาใหชัดเจน
  การศกึษาเชิงประเมนิผล งานประจําทีด่ําเนนิการ การศกึษาเชิงประเมนิผล งานประจําทีด่ําเนนิการ   การศกษาเชงประเมนผล งานประจาทดาเนนการ การศกษาเชงประเมนผล งานประจาทดาเนนการ 
  การศกึษาเชิงคุณภาพ แบบมสีวนรวมการศกึษาเชิงคุณภาพ แบบมสีวนรวมุุ
  การรวบรวม วิเคราะหขอมูลปกติ ที่เปนระบบ ชวยสะทอนผลการการรวบรวม วิเคราะหขอมูลปกติ ที่เปนระบบ ชวยสะทอนผลการ
ํ ป  ึ่ ิ ัํ ป  ึ่ ิ ัทํางาน เปนสวนหนงึของการวิจยัทํางาน เปนสวนหนงึของการวิจยั

  การจดัการแกปญหาในระบบปกติ อยางมสีมมตฐิาน หรือหลักการการจดัการแกปญหาในระบบปกติ อยางมสีมมตฐิาน หรือหลักการ  การจดการแกปญหาในระบบปกต อยางมสมมตฐาน หรอหลกการการจดการแกปญหาในระบบปกต อยางมสมมตฐาน หรอหลกการ
พัฒนา พัฒนา 
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