
Routine-to-Research

R2R 

การพฒันางานวิจยัจากงานประจาํ



    ลกัษณะงานประจําททีําใหเ้กดิความเบอืหนา่ย

1.การแบง่งานกนัทําเป็นสว่น ๆ

2.งานถกูลดคณุคา่เหลอืเพยีงแคท่มีาซงึเงนิ

3.เป็นงานทคีนอนืสงัใหท้ํา

4.ทําลายความคดิสรา้งสรรค ์



ความหมายของ R2R

การทําวจิยัในงานประจํา หมายถงึ กระบวนการ

แสวงหาความรูด้ว้ยวธิกีารอยา่งเป็นระบบของ

ผูป้ฏบิตังิานประจําในการแกป้ญัหา และ

ยกระดบัการพฒันางานทรีบัผดิชอบดาํเนนิการ

อยูต่ามปกต ิโดยมผีลลพัธเ์ป็นการพฒันา

ตนเองและเพอืนรว่มงาน อนัสง่ผลกระทบใน

การบรรลเุป้าประสงคส์งูสดุขององคก์าร 





ลกัษณะสาํคญัของ R2R แท้
1.เป็นงานทเีราทําเอง และ เป็นความจรงิ

(Routine & Fact)

2.เกดิการพฒันา ทมีหีลกัฐานยนืยนั
(Evident Based Development)

3.ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการอยา่งตอ่เนอืง
(Longtime Continuous Implementation )

4.เป็นผลงานวจิยั ทมีคีณุคา่ตอ่ทกุฝ่าย
(Valuable Research for All)

5.ถกูตอ้งตามหลกัของกระบวนการวจิยั
(Correct Research Methodology)





      ความสําคญัของ R2R

  สนับสนุนใหเ้กดิ Evidence based decision making

(EBD) ลดความขดัแยง้ในกระบวนการตดัสนิใจทยีดึ  

    ความเชอืสว่นตัว และนําไปสูก่ารพัฒนาองคก์ารอยา่ง

    ตอ่เนอืง

  สนับสนุนการพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารเพอืการ

    ตัดสนิใจ

  พัฒนาศักยภาพบคุลากรในระบบ



 เงอืนไขของ R2R

1. ตอ้งเรมิตน้จากปัญหา/คําถามวจิัยทไีดจ้ากหนา้งาน หรอื  

    งานประจําทตีนเองทําและรับผดิชอบดําเนนิการอยู่

2. ตอ้งเป็นการวจิัยจรงิ ๆ ทมีคีวามน่าเชอืถอื

3. ตอ้งมเีป้าหมายชดัเจนวา่จะแกไ้ขปัญหา/พัฒนา/ตอ่ยอด/

    ขยายผล งานททํีาอยูอ่ยา่งไร

4. ไมค่วรจะเนน้ทงีบประมาณในการดําเนนิการเป็นการเฉพาะ

    มากนัก ควรใชโ้อกาสและงบประมาณทใีชทํ้างานประจําอยู่

    แลว้



5. ตอ้งเรมิตน้ทใีจอยากทํา มทีัศนคตทิดีตีอ่การทําวจิัย ไม ่  

    ควรใชว้ธิกีารบังคบัใหทํ้า

6. ควรจะเห็นวธิกีารเรยีนรูเ้พอืพัฒนาตนเองและทมีงานใน

    กระบวนการทํา R2R

7. ตอ้งไมรู่ส้กึวา่เป็นภาระงานทเีพมิขนึ

8. ตอ้งพจิารณาท ี“งานประจํา” เป็นหลกั เพราะแตล่ะ

   คนททํีา R2R ทํางานตา่งตําแหน่ง บทบาท หรอืตา่งหนา้ทกีนั 

9. การทําวจิัยในงานประจําน่าจะเป็นการคดิแบบ initiation,   

creation หรอื innovation



R2R มีองค์ประกอบทสํีาคัญ 4 อย่าง คือ ...

1. โจทยว์จิัย R2R : ต้องมาจากปัญหาหน้างาน มา

จากงานประจาํททีาํกนัอยู่และต้องการพัฒนาให้ดขีนึ

2.  ผูว้จิัย ต้องเป็นผู้ทาํงานประจาํนันเอง และต้องทาํ

หน้าท ีหลักในการวิจัยด้วย



3. ผลลพัธ์ของงานวจิัย : ต้องวัดผลได้จากตัว

ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยโดยตรง

4. การนาํผลการวจิัยไปใช้ : สามารถนาํไปปรับปรุงการ

ทาํงานและการบริการให้ดีขนึในบริบทของแต่ละองค์กร

R2R มีองค์ประกอบทสํีาคัญ 4 อย่าง คือ ...



ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยงัยืนของ R2R
(Key Success Factors )

คือ ประโยชน์ของผลงาน R2R ทีมีต่อผูรั้บบริการ และ

องคก์รอยา่งแทจ้ริงส่งผลใหผู้้ปฏิบัติงานมคีวามสุข สนุก

กบังานทีไม่ไดท้าํไปวนัๆ อีกต่อไปจน R2R กลายเป็น

วถีิชีวิตและวฒันธรรมองคก์ร



การเรมิตน้ทํา R2R
 

“คดิโจทยใ์น R2R”



เรมิตน้คดิหวัขอ้ R2R
กนัอยา่งไร ?



คดิ  คดิ  คดิ  วจิยั  วจิยั  วจิยั
R 2 R, P 2 R…….

คดิเอง



ทําเรอืงนซีเิธอ.......…
………….in trend

วา่ไงนะเธอ
ฉนัไมไ่ดย้นิ

บอกตอ่



วเิคราะหป์ญัหาทเีกดิขนึในคลนิกิ



R2R ?



โจทย์ R2R ไดจ้าก

1.ความไมพ่อใจในสงิทปีฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั
เอากเิลสของตนเป็นทตีงัโจทย์

-สํารวจวา่งานททีําอยูใ่นปจัจบุนั
มอีะไรทเีป็นปญัหา

-ถา้ไมม่ปีญัหาแลว้  การปฏบิตัแิบบเดมิๆ
ททีํา  ปรบัใหด้ขีนึไดห้รอืไม่

-ถา้รูส้กึวา่ดแีลว้  ทําใหด้กีวา่นไีดห้รอืไม่



โจทย์ R2R ไดจ้าก

2.ความพอใจหรอืเป้าหมายขององคก์ร  
ซงึรวมถงึผูป่้วยและครอบครวั
เอากเิลสของคนอนืมาเป็นทตีงั

-วจิยัทดี ี ตอ้งมคีนตอ้งการ
-วจิยัทดี ี ตอ้งแกป้ญัหาใหค้นทเีกยีวขอ้งได้
-การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้กยีวขอ้ง  
จะทาํใหไ้ดร้บั support ทดี ี(เงนิ  เวลา  
นโยบายในการเปลยีนแปลง)



โจทย์ R2R ไดจ้าก

3.การอา่นวารสาร  งานวจิยัทตีพีมิพ์
-ศกึษางานของคนอนืๆบา้ง  เพราะปจัจบุนั
เราไมไ่ดเ้รมิตน้จาก ศนูยแ์ลว้

ใครทําอะไร ?
ทําไปถงึไหน ?
ชอ่งวา่งอยูต่รงไหน ?



โจทย์ R2R ไดจ้าก

4.การพบปะพดูคยุ  หรอืการสอืสารกบั
บคุคลอนืๆ  ทงัเป็นการสว่นตวั  หรอื
ในการประชุมวชิาการตา่งๆ



โจทย์ R2R ไดจ้าก

5. Replication of studies
การทําวจิยัซํา  เชน่ ทําซําในพนืท ี
(settings) อนืๆ
6. จากทฤษฎ ี เพอืเป็นการพสิจูนท์ฤษฎี
ตา่งๆ



กอ่นจะสรปุโจทย์ R2R  
การทบทวนวรรณกรรมจงึเป็นเรอืงสําคญั



หลกัในการทบทวนวรรณกรรม
เพอืหาหวัขอ้ R2R

1.ใครทาํ ?
2.ทําอะไร ?
3.ไดอ้ะไร ?

4.ควรทาํอะไรตอ่?



การเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

1. บทนํา (Introduction) เป็นบททกีล่าวถึงหลักการ 

แนวคดิ และแนวทางหลกัของการทาํวิจัยเรืองนี ประกอบด้วย

เนือหา 10 หัวข้อ ได้แก่

– ชืองานวจิัย (Research Topic)

– ความเป็นมาและความสําคญัของเรืองทวีจิัย 

(Rational)

– วตัถุประสงค์ของการวจิยั (Objective)

– สมมติฐานของการวจิัย (Hypothesis)



การเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

– นิยามศัพท์ (Definition of Term)และนิยามตัวแปร

(Definition of Variable)

– ขอบเขตของการวิจัย (Scope)

– ข้อตกลงเบืองต้นของการวิจัย (Assumption)

– ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected 
Outcome)

– กรอบแนวคดิของการวจิัย (Conceptual 
Framework)



การเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

2.  การทบทวนวรรณกรรม (Literatures Review) เป็นบทที

กล่าวถึงผลสรุปของการศึกษาค้นคว้า “เอกสาร” 
(Literatures of Documents) ทเีกยีวข้องกับการ

วิจัยเรืองนีประกอบด้วยเนือหา 3 หัวข้อได้แก่

2.1 การทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้องกับ “ปัญหา” ของเรืองที

วิจัย

2.2 การทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้องกับ “ตัวแปร” ของเรืองที

วิจัย

2.3 การทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้องกับ “ระเบียบวธีิวจิัย” ของ

เรืองทวีิจัย



การเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

3. ระเบียบวธีิวจิัย (Research
Methodology) เป็นบททกีล่าวถึงวิธีการหลกั 
ในการทําวจิัยเรืองนี ประกอบด้วยเนือหา 7 หัวข้อได้แก่

– แบบของการวจิัย (Research Design)
– ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population 

and Sample)
– เครืองมือทใีช้ในการวจิัย (Instruments of 

Research)



การเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

– การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data 
Collection)

– การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
– ระยะเวลาในการวจิัย (Duration of 

Research)และผังควบคุมกาํกบัการวจิัย 
(Research Operation Plan)

– งบประมาณทีใช้ในการวจิัย (Research 
Budget)



จงวเิคราะหต์นเองทา่นอยูใ่นกลุม่ใด ? 

กลุม่ 1 เก็บขอ้มลูเอาไวบ้า้งแลว้แตย่งัไมรู่ว้า่จะทาํอะไรตอ่ไป
อยา่งไร

กลุม่ 2 มโีครงการวจิยัหรอืมหีวัขอ้อยูแ่ลว้ แตย่งัไมไ่ดเ้รมิทาํ

กลุม่ 3 สนใจทจีะทาํงานวจิยัมาก แตย่งัไมม่โีครงการแนน่อน

กลุม่ 4 สนใจทจีะทาํวจิยัพอควร แตไ่มค่อ่ยแนใ่จวา่จะทาํได้
หรอืไม่

กลุม่ 5 ไมต่อ้งการทาํวจิยัเลย คดิวา่ยุง่ยาก และไมส่นใจ



?



ทงั 5 กลุม่นี สามารถทาํงานวจิยั
ไดส้าํเร็จทงัสนิ โดยการเรมิตน้ที
ไมเ่หมอืนกนั และอาจใชเ้วลา
ตา่งกนั



กลุม่ 1 เก็บขอ้มลูมาบา้งแลว้

ลองเอาขอ้มลูเดมิมาพจิารณา แลว้ดวูา่เราจะใช้
ประโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง
การวจิยัเป็นแบบ survey เพอืดอูบุตักิารณข์อง
ปญัหาบางอยา่ง

กลุม่ 2 มโีครงการวจิยัหรอืมหีวัขอ้อยูแ่ลว้ แตย่งั
ไมไ่ดเ้รมิทํา

เรมิตน้ปรบัโครงการเดมิ โดยเขยีนใหช้ดัเจนขนึ
มกีารทบทวนเอกสารมากขนึ และสง่ขอทนุวจิยั



กลุม่ 3 สนใจมาก แตไ่มรู่ว้า่จะเรมิตน้อยา่งไร

ดปูญัหาใกลต้วั วเิคราะหป์ญัหาใหช้ดั เรมิ
พฒันาโครงการตามขนัตอน

กลุม่ 4 สนใจพอควร แตย่งัไมค่อ่ยแนใ่จวา่จะ
ทําไดห้รอืไม่

อา่นเอกสารทเีกยีวขอ้งมากๆ เพอืกระตุน้ใหค้ดิ
ได้ ศกึษาบทเรยีนของผูอ้นื ทงัทางตรงและ
ทางออ้ม เพอืใหเ้กดิการตอ่ยอดความคดิของ
ตนเอง



กลุม่ 5 ไมต่อ้งการทําวจิยัเลย คดิวา่
ยุง่ยาก และไมส่นใจ

อยา่ยุง่.......
อยา่กวน.......
อยา่ชวน.......

ไมส่น



กลุม่ 5

1.ลองคดิใหมอ่กีครงั

2.ลองหาทางทํางานวชิาการประเภทอนืๆที
เทยีบเคยีง  
-งานทบทวนงานวจิยั
-โครงการใชผ้ลการวจิยั (research 
utilization) 



เมอืตดัสนิใจเรมิตน้
กา้วแรกมกัเป็นกา้วทตีอ้งการ

ผูช้ว่ยเหลอื



สว่นกา้วตอ่ๆไป
เป็นกา้วทตีอ้งการ

เพอืนคูหู่



การทาํ
วจิยั

เป็นทมี
เป็นอกี

กลวธิหีนงึ
ทจีะทาํให้

เกดิ
ความสาํเร็จ



คําถาม 108 ทอีาจเป็นอปุสรรค

นกัวชิาการมกัตงัคาํถามเหลา่นี
1.การคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ???

2.ความนา่เชอืถอืของ intervention??
?????????????



คําถามเหลา่นี
อาจบนัทอนกําลงัใจ

ทําใหเ้บอืหนา่ย
และไมอ่ยากทําวจิยั

แง........แกลง้หนู
ไมท่ําก็ได้
โนน่ก็ผดิ นก็ีผดิ



ทางออกทดีี

-พบกนัคนละครงึทาง
-พยายามผลกัดนัใหน้กัปฏบิตัมิองงาน

ททีําอยูป่ระจําวนัเป็นงานวจิยั
-งานพฒันาคณุภาพททีําอยู่ เก็บ
ขอ้มลูดีๆ รายงานผลใหเ้ป็นและใช้
สถติเิปรยีบเทยีบใหถ้กูตอ้ง ก็
สามารถ report ไดใ้นลกัษณะของ
งานวจิยั



สงิสนบัสนุนทชีว่ยเออื

ผูบ้รหิารดา้นการวจิยัขององคก์ร

1.เขา้ใจธรรมชาตงิานวจิยั

2.นกัปฏบิตัอิยูก่บัการปฏบิตั ิ ตอ้งเออื
ใหส้ามารถใชก้ารปฏบิตั ิ และการ
แกป้ญัหาการปฏบิตัปิระจําวนัพฒันาไป
เป็นการวจิยั

อรพรรณ โตสงิห์



สงิสนบัสนุนทชีว่ยเออื

ผูบ้รหิารดา้นการวจิยัขององคก์ร

3.ตอ้งเขา้ใจวา่นกัปฏบิตัทิยีงัไมเ่คยทาํ
วจิยัเอง อาจไมค่ลอ่งตวั เรอืงการใช้
สถติใินกระบวนการวจิยั ดงันนั

“ตอ้งหาทปีรกึษาทางดา้นน”ี

อรพรรณ โตสงิห์



สงิสนบัสนุนทชีว่ยเออื

ผูบ้รหิารดา้นการวจิยัขององคก์ร

4.ตอ้งเปิดไฟเขยีวใหท้กุๆเรอืง ไมจู่จ้ ี
เกนิไป และตอ้งยอมรบัความไม่
สมบรูณ์บางอยา่งได้

5.ตระหนกัเสมอวา่ ถา้ไมม่กีารเรมิตน้
งานที 1 จะไมม่งีานที 2,3,4……

อรพรรณ โตสงิห์



      ปจัจยัทเีป็นอปุสรรคตอ่การขยาย R2R

ความเขา้ใจ/ความเชอืผดิๆ เชน่ มองเรอืงการ

วจัิยเป็นเรอืงยาก

การขาดความรู/้ผูส้นับสนุนทางวชิาการที

จําเป็น

ผูบ้รหิารบางหน่วยงานไมเ่ห็นความสําคัญ/ไม่

สนับสนุน
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The use of a self-report questionnaire for dental health status 
assessment: a preliminary study

L. Levin1,2, I. Shpigel3 & B. Peretz4

Reports that dental caries remains the most common chronic childhood 
disease despite the fact that it can be prevented.

Suggests that this new questionnaire might serve as good screening tool for 
caries risk assessment as reflected by clinical and radiographic evaluations.

Stresses the use of a simple and easy questionnaire as a good screening 
tool for large populations in order to identify the group of high risk patients.



Abstract

Objectives The aim of this work was to evaluate and validate a new 
questionnaire for caries assessment of large populations as well as to 
correlate the results from the questionnaire with the caries lesions detected 
in clinical and radiographic evaluation.

Methods The study population included 460 young adults who arrived to a 
dental screening provided to all army recruits. 

Clinical and radiographic examinations were performed to all participants as 
part of the routine dental screening; two bite-wing radiographs were taken 
as well. 

The World Health Organization (WHO) caries diagnostic criterion for 
decayed, missing and filled teeth (DMFT) was also calculated. First, a 
questionnaire that included 20 questions regarding different caries risk 
factors such as socioeconomic status, dietary habits, smoking habits, dental 
treatment experience etc was filled by all participants. 

At the next stage, according to the statistical analysis finding, a new 
questionnaire based on the most predictive questions and answers for 
DMFT forecast was developed.



Results The mean total DMFT was 3.71 ± 4.2. 

DMFT value of 0 (caries free) was found in 28.8% of the 
participants while no caries lesion (D = 0) was detected 
in 52.9%. 

The new questionnaire developed consisted of the most 
predictive ten questions. When evaluating the ROC 
curves for the new questionnaire score in prediction of 
dental caries lesions, the area under the curve was 
found to be 85.7% (95% confidence interval was 
between 81.2% and 90.2%). 

The total value of 5.5 points in the new questionnaire 
was chosen as a cut-off for caries risk assessment and 
revealed sensitivity of 85.1% and false positive of 29%.



Conclusions

The use of a simple and easy 
questionnaire might serve as a good 
screening tool for large populations such 
as army recruits in order to identify the 
group of high risk populations that require 
more intensive intervention.
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