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แผนทีค่วามรู ้
แผนทีค่น 

แลกเปลีย่น 
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ 
+ บนัทกึความรู+้ตอ่ยอด ค.  

คณุอ านวย 

ประเมนิผล 1 

2 

4 

3 

5 

ท าตอ่เนือ่ง 

Critical 
Knowledge 

 

ระบคุวามรูท้ ีส่ าคญั
มผีลตอ่เป้าหมาย

มาก 

ก าหนดงานทีต่อ้งการใช ้KM   
เป้าหมายของการพฒันา  

คอื อะไร? 

แผนจัดการ ค. 

น าไปปฏบิตั ิข ัน้ตอน 
KM 3.0 
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5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ 
(Learning) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

4. การประมวลและ 
กลัน่กรองความรู้  

(Knowledge Codification 
and Refinement) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

ความรูใ้นองคก์ร (ราชการ) 

1. 
ส ารวจความรู้ 

2. 
รวบรวม 
พฒันา 

3. 
จัดเก็บ 

สังเคราะห์ 

4. 
ถ่ายทอด 

KM 

    การจดัการ 

1. การบ่งช้ีความรู้  
(Knowledge Identification) 



1. 
ส ารวจความรู้ 

2. 
รวบรวม 
พฒันา 

3. 
จัดเกบ็ 

สังเคราะห์ 

4. 
ถ่ายทอด 
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เป้าหมาย 
(Desired State) 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

      4.การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้
(Knowledge Codification and  Refinement) 
 

5.การเขา้ถงึความรู ้ 
(Knowledge Access) 

7.การเรยีนรู ้(Learning) 
 

6. การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้
(Knowledge Sharing) 

เราตอ้งมคีวามรูเ้ร ือ่งอะไร 
เรามคีวามรูเ้ร ือ่งน ัน้หรอืยงั 

ความรูน้ ัน้ท าใหเ้กดิประโยชนก์บัองคก์าร 
หรอืไม ่  ท าใหอ้งคก์ารดขี ึน้หรอืไม ่
 

มกีารแบง่ปนัความรูใ้หก้นัหรอืไม ่

   ความรูอ้ยูท่ ีใ่ครอยูใ่นรปูแบบอะไร 
   จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร 

จะท าใหเ้ขา้ใจงา่ยและสมบรูณ์
อยา่งไร 

  

กระบวนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Process) 

1. การบง่ชีค้วามรู ้
(Knowledge Identification) 

 

3.การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

เราน าความรูม้าใชง้านไดง้า่ย
หรอืไม ่

จะแบง่ประเภทหวัขอ้อยา่งไร 



ขอบเขต KM  (KM Focus Area) 
 
หัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร หรือพื้นท่ี  เช่น    
ค. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน   
ค. ในการท างานเชิงป้องกันโรคไม่ติดต่อ   
ค.ดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง   
ค.ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ    
ค. ในระบบความคลาดเคลื่อนทางยา ฯลฯ  





7 ขั้นตอน KM กพร. 

1. การบ่งช้ีความรู้     
หลังจากมีการก าหนดขอบเขต KM  (KM Focus Area) แล้ว คณะกรรมการ 
KM ต้องมาหารือกันและจัดล าดับความส าคัญว่ามีประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในพ้ืนที่ของตน       



ท่านต้องท างานดูแลผู้คนทั้ง 7 สี    
ดังนั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา  กระบวนการท างาน 

(Intervention)  
ในแต่ละสี  ย่อมมีจ านวนไม่น้อย 
นั่นเป็นความรูป้ระเภทหน่ึงเช่นกัน   



กระบวนการท างาน (Intervention)  
ในแต่ละสี  ย่อมเกิดจากการเรียนรู้ของผู้คนทั้ง หมอ 

พยาบาล เภสัช วิชาชีพต่างๆ ตลอดไปจนถึงประชาชนใน
ชุมชนเอง 

สร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นประสบการณ์ตรง 
ท ามากับมือ 



../../../Tips4Trainner/ClipVDO_learning/Tacit_Health/LungYard.mp4
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เครือ่งมอืตรวจ
เสน้ประสาททีเ่ทา้ 

 
รพ.แพร ่

 
 
 
 
 



สือ่เรยีนรู ้: ปรมิาณน ้าตาลในเครือ่งดืม่ยอดนยิม 

รพ. ครบรุ ี



 
จา่ยยาส าหรบัผูส้งูอาย ุ

  

รพ.รามัน 

รพ.วารนิช าราบ 

รพ.พทุธชนิราช 









ตวัอยา่งเรือ่งเลา่ 
    ถอนหลกั ปกัเขต 

 เมือ่ครัง้ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สงักดั  ใหอ้อกไปส ารวจอาณาเขตของพืน้ที่
ป่าสงวน   แตห่ลังจากไดส้ ารวจพืน้ทีแ่ลว้เสร็จ  และไดเ้ริม่ปักหมดุอาณาเขตของพืน้ที ่ พบวา่หมดุ
คอนกรตีทีปั่กไปแลว้นัน้  ถกูถอนและท าลาย   ท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้  และยากทจีะคาดการณ์
ไดว้า่ภารกจินีจ้ะเสร็จสิน้ไดเ้มือ่ใด และเมือ่ตอ้งไดรั้บค าสัง่ส าทับมาอกีวา่ตอ้งรบีท าใหเ้สร็จในเวลา
อนัสัน้  ท าใหค้นท างานยิง่เครยีดเพราะงานไมเ่ป็นไปตามคยุวางแผนการท างานยังไมรู่ว้า่จะแกไ้ข
ปัญหานีไ้ดอ้ยา่งไร   งานส ารวจก็ตอ้งหยดุชะลอไวก้อ่น 

 จนในทีส่ดุสมาชกิในทมีงานเสนอไอเดยีใหม ่ ใหท้ดลองตัดหลักหมดุคอนกรตีแยก
ออกเป็น 2 ทอ่น    และน าไปฝังในดนิตามแนวอาณาเขตทีส่ ารวจไปแลว้  เพือ่จะสงัเกตดวูา่ไดผ้ล
ตามทีค่าดไวห้รอืไม ่  ในทีส่ดุก็พบวา่ชาวบา้นมาขดุและถอนท าลายทิง้เชน่เดมิ  แตถ่อนเฉพาะ
ทอ่นบนของหลัก  โดยไมถ่อนทอ่นลา่ง  ท าใหง้านส ารวจของเราเดนิหนา้ตอ่ไปได ้จงึไดน้ าไอเดยี
ดังกลา่วมาด าเนนิการ  ท าใหง้านเดนิหนา้ตอ่ไปไดแ้ละเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดในทีส่ดุ 

 

ผูเ้ลา่เร ือ่ง   ....................................  หน่วยงาน ............................................. 

เบอรโ์ทร. ..................................Email: ………………………………………………… 

ค าส าคญั   การปักหมดุเขตแดนพืน้ทีพ่พิาท, หลักหมดุคอนกรตีพืน้ทีพ่พิาท,  

ชือ่เร ือ่ง 

ทีม่า หรอืปญัหา 

เจา้ของเรือ่ง 

ประเด็นส าคญั 

How-to + Tips 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้     
ส ารวจว่าความรู้เหล่านัน้  อยู่ที่ไหน กลุ่มงานใด อยู่ในสภาพใด เช่น ยังอยู่ใน
ประสบการณ์คนท างาน หรือมีการบันทึกเอกสารเอาไว้แล้ว  หรือบางความรู้
ยังไม่มี ยังไม่กระจ่างพอ  ต้องการวิจัยมาสร้างความรู้นั้นหรือไม่  รูปแบบ
การเก็บความรู้นั้น ควรบันทึกในรูปแบบใด จึงจะเหมาะกับการใช้ถ่ายทอด 
สอนงานกัน 



ผูเ้ลา่เรือ่ง 

• เลา่เหตกุารณ์ เกริน่ทีม่าทีไ่ปสัน้ๆ 

• เลา่วา่เกดิปัญหาอะไรขึน้กบัใครที่
ไหน?   

• เลา่วา่แกไ้ข หรอืท าอยา่งไร
จงึไดเ้กดิผลอยา่งนัน้ 

• เลา่ผลความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 

 

• เลา่ชวีประวัตยิาว 

• เลา่ระบายความอดัอัน้ตนัใจ  ผล
ทางลบ 

• เลา่แบบสรปุความ เลา่แบบตคีวาม 

 

Do Don’t 



ผูฟั้ง 

• ฟังเพือ่ท าความเขา้ใจกรณีของเขา 

• ฟังอยา่งตัง้ใจ 

• ถามดว้ยทา่ทสีนใจใครรู่ ้

• ตัง้ค าถามกระตุน้ผูเ้ลา่ใหป้ลอ่ย
ของดใีนตวัออกมามากยิง่ขึน้ 

• ตัง้ค าถามเจาะประประสบการณ์ 

 

 

• เสนอแนะวา่ควรท าอยา่งโนน้ นี ่
น่ัน 

• หลดุคดิเรือ่งอืน่ 

• ถามดว้ยทา่ทจัีบผดิ 

• ตัง้ค าถามแบบปิดการสนทนา 

• ตัง้ค าถามเจาะความคดิเห็น 

 

 

Do 
Don’t 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ     
แยกแยะ  จัดหมวดหมู่ กลุ่มความรู้  ความรู้ใดเป็นองค์กรประกอบย่อยของ
ความรู้ใด  หรือจัดโครงสร้างความรู้ในรายประเด็น ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญต่อการ
ท าคลังความรู้ 



คดัเลือก จดัหมวดหมู่ สงัเคราะหข์ุมความรูเ้ป็นแก่นความรู ้

จงัหวดันครพนม 



1 2 3 4 5 

ขุมความรู ้

จากเรื่องเล่า 

แก่นความรู ้

ตาราง 

แห่งอิสรภาพ 

ธารปัญญา + 

บนัไดแห่งการ ลปรร. 
+ 

แผนท่ีตลาดนดัความรู ้



แก่นความรู/้ ขีดความสามารถหลกั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1.การใหบ้รกิารโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 

2.การท างานเป็นทีม 

3.การตดิตามดแูลอยา่งตอ่เน่ือง 

4.การใชป้ระโยชนจ์ากกลุม่และชุมชน 

5.การสนับสนุนการดแูลตนเอง 

6.การใหค้รอบครวัมีสว่นรว่มในการดแูล 

7.การใหค้วามรูท้ี่น าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

8.การป้องกนัและรกัษาโรคแทรกซอ้น 

9.การคน้หาผูป่้วย/กลุม่เสี่ยงใหไ้ดโ้ดยเร็ว 

ฉะเชิงเทรา 19-20 มิย.2549 



แยกแยะ จัดหมวดหมู่เรื่องเล่า 
แยกตามสี  และตั้งช่ือกลุ่มเรื่องเล่า 





7 ขั้นตอน KM กพร. 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
     
ท าให้เข้าใจง่าย ใช้ง่าย รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะต่อการน าไปใช้  update 
เพิ่มเติม เน้ือครบถ้วนสมบูรณ์  ฉบับย่อ ฉบับรายละเอียด 



../../../Tips4Trainner/KA/storytelling/DMStory


7 ขั้นตอน KM กพร. 

5. การเข้าถึงความรู้   
     
รูปแบบตลอดไปจนถึงระบบจัดเก็บนั้น  ช่วยให้ค้นหา เข้าถึงได้ง่าย  รวดเร็ว 
ทันเวลาเมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดปัญหาสามารถเรียกใช้ได้ทันที 



จนัทวรรณ นอ้ยวัน, 2548 

เว็บไซตส์  าหรบัเขียนบนัทึกเล่าเรื่องราวประจ  าวนั 

เพื่อสื่อสารความรูส้ึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ ์

ความรู ้และข่าวสาร 

บล็อก (Blog or Weblog) 

เสมือนสมุดไดอารี่ 

3 



https://www.gotoknow.org/blog/thaikm 



https://www.gotoknow.org/blog/learn-together 



อดตีคณบด ี 
ส านกัพยาบาลศาสตร ์

ม.วลยัลกัษณ์  



../../../Tips4Trainner/DMKMNetwork/รูปแบบการบริการ_ป้องกันควบคุมเบาหวาน-ความดัน_10102517.pdf


 



องคค์วามรู ้4.0 
Smart Work 





Diagnostic Codes  
Toyota 
• รวบรวมความรูปั้ญหาทัง้หมด 
• จัดท ารหสัแยกหมวดหมู่

ปัญหา (โครงสรา้ง) 
• รายงานปัญหาโดยตดิตัง้ 

sensor แตล่ะจดุ เพือ่สง่
สญัญาณแจง้สภาพปัญหา 

• ชว่ยใหเ้ขา้ถงึปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขไดเ้ร็ว 

 
 



Diagnostic Codes  
Toyota พัฒนามาได ้
อยา่งไร? 



1. รวบรวม สะสมกรณี
ปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้แลว้   

2. บันทกึรายละเอยีดแตละ
รายการปัญหา   
   สาเหต ุ
    -วธิแีกไ้ข 
         -ผลหลังแกไ้ข 

3. จัดกลุม่  
แยกหมวดหมู ่ออกรหสั 

4. พัฒนาวธิกีารตรวจจับความผดิปกตใินแตจ่ดุ
ปัญหา (เรยีนรูแ้กะรอยจากสาเหต)ุ  และพัฒนา
วธิกีารรายงานสถานการณแ์บบ Just in time 

5. น าไปใช ้ทบทวน 
ปรับปรงุ 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
     
จัดการให้มีการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้ที่จัดเก็บอยู่ในระบบ  
และแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ที่อาจจะยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บ โดยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ที่มีความส าคัญต้องการใช้งานขณะนั้น  
และวางแผนจัดเก็บบันทึกในระหว่างนั้น เพื่อเป็นการ update ความรู้ใหม่ให้
ทันสถานการณ ์



ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ 



Self-
learning 
Media/ICT 
E-Learning 

After 
Action 
Review  

CoPs 
Network  
Learning 

Peer 
Assist 

Tacit  
ค.เชงิทกัษะ 

Explicit 
ค. เชงิเทคนคิ  

higher  

Lower  Human Interaction  

K
n

o
w

le
d

g
e

  

Learning Media 
E-Learning 

Success & Lesson-Learned 

Best Practice & 
Learner 

Source: APQC 

KM Facilitator 

Common Interest 
BP + Learner 

../../../Tips4Trainner/ClipVDO_learning/Tacit_Health/00_ให้น้ำเกลือเด็กและผู้ป่วยเบาหวาน.mpg


7 ขั้นตอน KM กพร. 

7. การเรียนรู้   
     
น าความรู้เหล่านั้นไปใช้   ใช้ประกอบการตัดสินใจในกรณีปัญหาใหม่   ใช้
ปรับปรุงวิธีการท างาน ใช้สอนงาน ใช้เป็นโจทย์วิจัยใหม่ หรือใช้เป็น
กระบวนการท่ีต้องการศึกษาในงานวิจัย  พัฒนาเป็นคู่มือท างาน  พัฒนาเป็น
หลักสูตรฝึกอบรม ฯลฯ 



การขยายผลโปรแกรม Thai DPP 

โปรแกรม Thai DPP  

ไดร้บัการบรรจุอยูใ่น 

Standard DM/HT 
Prevention Package  

ของส านกัโรคไม่ตดิตอ่  

กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

ส าหรบัการด าเนินงาน 

NCD Clinic Plus 

ก าลงัเตรียมการเพื่อพฒันาทีมบุคลากรสหวิชาชีพ 

ในระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจกิายน 2560 





Podoscope ซ้ือจากตา่งประเทศ 

Podoscope ท าเอง 

ใช ้Podoscope ในรูปแบบใหม่ 



คลินิกสุขภาพเทา้ใน รพ.เอกชน ท างานไดใ้นทุกที ่

การดแูลสุขภาพเทา้ 



ประเมินเทา้ ณ ศาลาวดั อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้     
ส ารวจว่าความรู้เหล่านัน้  อยู่ที่ไหน กลุ่มงานใด อยู่ในสภาพใด เช่น ยังอยู่ใน
ประสบการณ์คนท างาน หรือมีการบันทึกเอกสารเอาไว้แล้ว  หรือบางความรู้
ยังไม่มี ยังไม่กระจ่างพอ  ต้องการวิจัยมาสร้างความรู้นั้นหรือไม่  รูปแบบ
การเก็บความรู้นั้น ควรบันทึกในรูปแบบใด จึงจะเหมาะกับการใช้ถ่ายทอด 
สอนงานกัน 



http://www.sawadee.co.th/thai/ 

• Multi-site มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Cluster)  

• พ้ืนท่ีท่ีศึกษา 8 จงัหวดั 

• ตวัอยา่งที่มี IGT, IFG+IGT จ านวน 1,926 คน  

   กลุ่มควบคมุ 883 คน กลุ่มทดลอง1,043 คน 

• วดัตวัแปรที่เดือน 0, 6, 12, 18, และ 24 

วัตถปุระสงค ์

ศึกษาประสิทธิผลของการจดัการความรู ้

ในการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 

โดยการเปรียบเทียบอุบตักิารณข์องโรคเบาหวาน 

ในกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 

วิธีการ:  
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ผูท้รงคณุวุฒิ 

8 กนัยายน 2555 

 

ตลาดนดัความรู ้
16-17 สิงหาคม 2555 

Catalog/ คู่มือ 

การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

น าสู่การปฏิบตัดิว้ย 

Participatory Learning 

พฤติกรรมชีวิตใหม่ 



 

ตลาดนดัความรู ้

Knowledge Market 

 

1 

ครั้งท่ี 1: 30/04-1/05/2548 

ครั้งท่ี 2: 25-26/11/2548 



ตลาดนดัความรูเ้ป็นเครื่องมืออยา่งหน่ึง 

ของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย 

สินคา้ในท่ีน้ีคือ  

ความรูเ้พื่อการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ 

 

หลกัการคือ 

นดัมาแลกเปลี่ยน “สินคา้” ระหว่างกนั 

 



การปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศหรือ Best practice คือ 

กระบวนการหรือวิธีการท างาน 

ท่ีเคยใชแ้ลว้ไดผ้ลดี (ใชก้ารไดแ้ละเกิดผลท่ีดี)  
Best practice ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเรื่องใหญ ่ 

เป็นความส าเร็จเล็กๆ นอ้ยๆ  

เรื่องใดเรื่องหน่ึงในการท างานก็ได ้

 

“ขยายความส าเร็จ ไม่เนน้แกปั้ญหา” 



 การตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจตนเอง 

 การสรา้งความตระหนกัและการมีสว่นรว่ม 

 การฟ้ืนฟูพลงัทุนทอ้งถ่ิน เสริมวิถีชีวิตใหม่ 

 การสรา้งความสุขจากภายในอนัเก่ียวโยงกบัสุขภาพที่ดี 

 การกินดี อยา่งมีสติ 

 การมีชีวิตอยา่งกระฉบักระเฉง เบากาย ไรพ้งุ 

 เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง 

ประเด็นหลกัของโปรแกรมการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 



4 

กิจกรรมในโปรแกรม 



ช่วงการเรียนรู ้

(6 เดือน) 

ลปรร. กลุม่ยอ่ย 

12 เดือน 6 เดือน 

3 วนั ทุก 1 เดือน 

(6 ครั้ง) 

ทุก 2 เดือน 

(6 ครั้ง) 

ทุก 3 เดือน 

(2 ครั้ง) 

โปรแกรมการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 

ออกแบบโดยผูป้ฏิบตัิจริงท่ีอยูห่นา้งาน 

เรียนรูร้ว่มกนัเป็นกลุม่ (Group-based activities) 

ทุกกิจกรรมมีความตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงกนั 



ผลการศึกษา 



อุบตักิารณส์ะสมของโรคเบาหวาน 
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อาสาสมคัรท่ีมีภาวะน ้าตาลในเลือดกลบัมาปกต ิ
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เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน
ใหม่ 

ด้วย R2R 



หากคุณจะเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ 
คุณต้องยืนยันได้ว่า วิธีใหม่ ดีกว่า วิธีเดิม อย่างไร? 

คุณจะใช้แค่ความรู้สึก ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการน าผลการ
ทดลองท าเพียงไม่กี่ครั้งมายืนยันไม่ได้ 

 
คุณต้องหาทางพิสูจน์ให้ยอมรับได้ว่าวิธีใหม่ ดีกว่า วิธีเดิมอย่างไร? 

ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อพิสูจน์ (Argument) 



ท่ีมา : นพ. โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ 



ลักษณะเด่นของ   R2R   

• เริ่มจากปัญหาท่ีหน้างานประจ า  หรือจุดที่ผู้รับบริการ หรือข้อมูล
สะท้อนว่ายังไม่น่าพอใจ 

• ใช้กระบวนการวิจัยที่ไม่ยากเกินไป 
• ใช้ข้อมูลหรือเก็บข้อมูลจากหน้างานประจ าได้ 
• รวบรวม จัดหมวดหมู่ แยกแยะข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์อธิบาย

ความเป็นไปของต้นตอปัญหา ตอบโจทย์วิจัยได้ 
• ผลวิจัยน าไปใช้พัฒนางานประจ าได้ 



ใช้ KM พัฒนา R2R 

Before Action Review 
 
ก่อนลงมือท าเอง  ลองฟังประสบการณ์จากผู้ที่เคยท ามาก่อน แล้ว
พยายามจับประเด็นส าคัญว่า เขามีหลักในการทางปฏิบัติอย่างไร 
(โดยเฉพาะขั้นตอนเริ่มต้น)?   



ใช้ KM พัฒนา R2R 

Before Action Review 
 
ก่อนลงมือท าเอง  ลองอ่านบทคัดย่อ 5 เรื่อง  แล้วน าข้อสังเกตมา
พูดคุยแลกเปลี่ยน 

• โจทย์วิจัยแต่ละงานนั้น   



ใช้เทคนิค 
  

PICO 
 

ตั้งค าถามวิจัย 



ที่มา: ดร. นิภาพร ลครวงศ ์



ที่มา: ดร. นิภาพร ลครวงศ ์



ตั้งวงชง “โจทย์วิจัย” หรือ “ค าถามวิจัย” 

 
งานประจ าที่ท าอยู่มีปัญหาอะไรบ้าง? 
งานประจ าที่ท าอยู่ยังดีไม่พอ เรื่องอะไร? 
งานประจ าที่ท าแบบใหม่ รู้ได้อย่างไรว่ามันดีกว่าแบบเดิม? 
 



8 ขั้น  สร้างสรรค์   R2R   

1. จับประเด็นปัญหาหน้างานที่สนใจ 
2. ตอบค าถาม 
3. ใช้ข้อมูลหรือเก็บข้อมูลจากหน้างานประจ าได้ 
4. รวบรวม จัดหมวดหมู่ แยกแยะข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์

อธิบายความเป็นไปของต้นตอปัญหา ตอบโจทย์วิจัยได้ 
5. ผลวิจัยน าไปใช้พัฒนางานประจ าได้ 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
     
เริ่มจากปัญหาท่ีหน้างานประจ า  ต้องการหาค าตอบ หาทางออกเพ่ือ
ปรับปรุงงานนั้นให้ดีกว่าเดิม 



ขั้น  1 ปัญหาการวิจัย 

• เลือกประเด็นกว้างที่เราอยากรู้ อยากปรับเปลี่ยน 
• เริ่มจากปัญหาที่เราเจอ 
• หรือจากนโยบายที่องค์กรต้องท า 
• หารือปรึกษา คนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น และปรึกษาพ่ีเลี้ยง  



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     
ค้นหางานที่คนอ่ืนเคยท า  ค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่า  เรื่องน้ียังมี
ข้อมูลไม่กระจ่างชัด  ยังไม่มีค าอธิบายที่ดีพอ ไม่เสียเวลาท าเรื่องที่คนอ่ืน
ค้นพบแล้ว 



ขั้น  2 ค้นหาค าตอบที่เราอยากพิสูจน์ 

• ค้นคว้า โดยระดม key words หลายๆ ตัว 
• ค้นหาข้อมูลที่มีคนเคยท า 
• ค้นแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิสูจน์ของเรา 
• ค่อยๆ ตั้งประเด็นให้เฉพาะเจาะจง 
• หารือปรึกษา คนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น และปรึกษาพี่เลี้ยง  
• หยุดหากพบข้อว่าพิสูจน์นี้กระจ่างชัดแล้ว 
• ไปต่อหากยังไม่สามารถยืนยันข้อพิสูจน์ของเราได้ 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

3. การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
     
แบบจ าลองที่นักวิจัยสร้างข้ึนมา    
       ทฤษฎี + งานศึกษาที่มี  =  ภาพมโน 
 
คาดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

4. การก าหนดสมมติฐานการวิจัย 
     
คาดคะเน  สมมุติค าตอบการวิจยัไว้ล่วงหน้า  ตัวแปร  



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

5. การออกแบบการวิจัย 
     
วิธีการพิสูจน์ว่าภาพมโนที่สร้างข้ึนมานั้นจริงหรือไม่   
ขนาดประชากร  เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูล  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล     



ขั้น  3-4-5 เหลาค าถามวิจัยให้คม  
ช่วยการออกแบบวิธีวิจัยท่ีคม 

• ค าถามวิจัยไม่ใช่ค าถามที่ใช้ถามผู้ให้ข้อมูล 
• ค าถามจะเป็นก าหนดวิธีวิจัย 



• ประเด็น “ข้อโต้แย้ง” ใหม่ ที่คุณต้องการพิสูจน์คือ? 
 
• มี “ข้อมูล” อะไรบ้างที่ต้องรวบรวม?  
       (ตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ฯลฯ)  
 
• ใช้ “การวิเคราะห์” ข้อมูลนั้นด้วยวิธีใด? 



ขั้น  3-4-5 เหลาค าถามวิจัยให้คม  
ช่วยการออกแบบวิธีวิจัยท่ีคม 

• ค าถามวิจัยไม่ใช่ค าถามที่ใช้ถามผู้ให้ข้อมูล 
• ค าถามจะเป็นก าหนดวิธีวิจัย 
• ค้นหาจุดที่เรายังไม่รู้อีก  เชื่อมจุดต่อยอดจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งใหม่ 
• เขียนสิ่งที่อยากรู้ไม่เกิน 3 ข้อ 
• ปรับมาเป็นวัตถุประสงค์วิจัย 
• งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา........... 



ขั้น  3-4-5 เหลาค าถามวิจัยให้คม  
ช่วยการออกแบบวิธีวิจัยท่ีคม 

• ตอบค าถามว่าข้อพิสูจน์นี้ต้องจับด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือ 
เชิงคุณภาพ หรือลูกผสม 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ลงมือใช้เคร่ืองมือ เก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 



ขั้น  5 ข้อมูลท่ีต้องการ 

• ข้อมูลที่ต้องการมีอะไร – เครื่องมือที่เหมาะคือ? 
• รู้เครื่องมือเก็บข้อมูล – แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต สร้าง

เครื่องมือ 
• รู้ธรรมชาติของข้อมูล แหล่งข้อมูล เวลา สถานที่   ข้อควรระวังที่ท า

ให้ข้อมูลถูกบิดเบือน ฯลฯ 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

7. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
 
น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกในโปรแกรมประมวลผล  อ่านค่าผลข้อมูล  ตีความชุด
ข้อมูล  จับ pattern ของข้อมูล 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

8. การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
 
น าผลจากการประมวลมาร่วมกันพูดคุยสังเคราะห์ ตีความ  ให้ความหมาย 
และจัดพิมพ์ท ารูปเล่ม  



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
เตรียมการน าเสนอผลงานวจิัย  ช้ีจุดที่สะท้อนว่าผลงานวิจัยของเรานั้น  
“ใหม่  สร้างสรรค์ ส าคัญ”    
สื่อสารกระชับ เวลาสั้น  กระตุ้นการตัดสินใจผู้บริหาร   



บทคัดย่อ 

• งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ...... 
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ....... 
• การวิจัยนี้เป็นการวิจัย .....(เติมวิธีวิจัย)…. 
• ผลของการวิจัยพบว่า .....(เติม Finding)…. 
• การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า .....(เติม main argument)… 


