ไม่ ต้องทาวิจยั ก็ได้
คาตอบ

ไม่ ใช่ ปัญหาแต่
ผู้วจิ ยั สนใจ

คาดการการเกิด
ปั ญหา
ไม่ ระบุปัญหาในหน่ วยงาน

ปั ญหาไม่ ชัดเจน

ที่มาของปั ญหา

เผยแพร่ ส่ ูสาธารณะ

กึ าวิถชี ีวติ

ต่ อยอดงานเดิม
เลือกสิ่งที่ดไี ปใช้

ทาวัสดุอุปกรณืเลียนแบบ

การนาไปใช้
ประโยชน์

การ กึ าทั นคติ

ผู้วจิ ยั

ข้ อสังเกตบทคัดย่ อ

ไม่ ใช่ R2R

เขียนเป็ นผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

ไม่ บอก design

ไม่ บอกพืน้ ที่เก็บข้ อ
มูล/ระยะเวลา
ไม่ บอกเครื่ องมือ
ไม่ บอกขัน้ ตอนการเก็บ
ข้ อมูล

เป็ นปั ญหาผู้บริหาร

คุณภาพงานวิจยั

กึ าปั จจัยของปั ญหา
แต่ ยังไม่ ถงึ การแก้ ไข

ไม่ มีการคานวณขนาด
ตัวอย่ าง/สุ่มตัวอย่ าง

ประเมินผลการรั ก า
ประเมินโครงการ
ตามนโยบาย ไม่ ได้ อยู่ในพืน้ ที่

ระเบียบวิธีวจิ ยั
เป็ นงานวิจยั เชิง
บรรยาย

ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง

วัตถุประสงค์
ไม่ ตอบคาถามงานวิจยั

ไม่ สอดคล้ องกับชื่อเรื่ อง
/วัตถุประสงค์
วัดไม่ ได้

ใช้ หลัก HA
เปรี ยบเทียบข้ อมูลกับหน่ วยงาน
อื่น/เปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
มีขนาดของปั ญหา
สถิตขิ ้ อมูลปั ญหา

คาถามงานวิจยั

ผู้ป บิ ตั ใิ น
หน่ วยงาน
ทางานร่ วมกับผู้
เชี่ยวชาญ
งานที่ทา

งานประจา

ผู้วจิ ยั
ผลลัพธ์

ลัก ณะของงานที่
เป็ น R2R

แก้ ไขปั ญหางานประจา
เพิ่มคุณภาพงาน

พัฒนาคุณภาพงาน

วัดจากผู้รับบริการ/
ผู้ป่วย

นามาใช้ ในงาน
ประจา

การนามาใช้ ประโยชน์

การบริหาร

ทบทวนขัน้ ตอนการ
ทางาน
ข้ อร้ องเรี ยน
เป้าหมายของหน่ วยงาน

R2R
ที่มาของปั ญหา

การแก้ ปัญหา

การใช้ ความรู้ /
ทบทวนวรรณกรรม

มีเวทีให้ แสดง ักยภาพ
สม่าเสมอ

เกิด KM
มีกลไกกระตุ้นการทางาน

งานวิจยั ที่ลดต้ นทุน
แหล่ งข้ อมูลในการสืบค้ น
ผู้บริหารให้ ความ
สาคัญ

ต่ อยอดความคิด

ผู้บริหารให้ การ
สนับสนุน

เรี ยบง่ าย
คุณภาพ
ครบวงจร

ไม่ ควรคาดหวัง
กับผู้บริหาร

เป็ นทรั พย์ สนิ ของ
ประเท ชาติ ความจาเป็ นใน
การทาวิจยั

ประชาชนมีสุขภาพดี

ทาผลงานเลื่อนระดับ
มีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ

ช่ วยแก้ ปัญหาในองค์ กร
ผู้ป บิ ตั คิ ือคนสาคัญ
ผู้ป บิ ตั ิ

ยั่งยืน

ช่ วยเหลือ ่ งึ
กันและกัน
ให้ กาลังใจ

แก้ ปัญหาในหน่ วยงาน

มุมมองผู้บริหาร

ภาวะไร้ ทกุ ข์
กาย ใจ สังคม
จิตวิญญาณ

ต้ องคิดวิธีใหม่ ๆ

เรี ยนรู้ ปัญหาในพืน้ ที่

ความสามัคคี
มีความสุข

มีปัญญา

สถานการณ์ โลกเปลี่ยน
แปลง

เป็ นเครื อข่ ายที่มีชีวติ

โอกาส

ความกระตือรื อร้ น
ของคน
ความพร้ อมขององค์ กร

มีการแลกเปลี่ยน
ภายในเครื อข่ าย

ความ รั ทธา

เข้ าใจในหน้ าที่ของตัวเอง

มีส่วนร่ วม

ไม่ กล้ าทาวิจยั
มีจติ สานึก

พร้ อมเพรี ยง
สมาเสมอ
เปิ ดโอกาสนักวิจยั
หน้ าใหม่
มีเวทีแลกเปลี่ยนัง้ ในและนอกเครื อข่ าย
หมุนเวียนการเป็ นเจ้ า
ภาพจัดงาน

