การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ครั้งที่ 10
วันที่ 2 มีนาคม 2558
ประเด็นพูดคุย : สรุปการสกัดความรู้ การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานในที่ประชุ มอาจารย์สุภาพร เท่าบุรี ได้กล่าวเปิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้โดยประธานในที่
ประชุมกล่าวว่าสาหรับการดาเนินการจัดการความรู ้ดา้ นการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 10 ซึ่ งถือว่าเป็ นครั้งสุ ดท้าย
สาหรั บครั้ งนี้ ถือเป็ นการทบทวนและสรุ ปแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีสาหรั บการสกัดความรู ้ เรื่ อง การเขี ยนข้อเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน โดยเป็ นการนาเสนอบทสรุ ปสาหรับประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งโดย
ขอให้อาจารย์สมพงษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินเป็ นผูส้ รุ ปประเด็นแลกเปลี่ ยนในแต่ละครั้ ง หากที่
ประชุมมีขอ้ คิดเห็นหรื อแนวทางเพิ่มเติมก็ขอให้ยกมือและเพิ่มเติมระหว่างการดาเนินการได้เลย
จากนั้นอาจารย์สมพงษ์ได้สรุ ปแนวปฏิบตั ิในการจัดการความรู ้ในแต่ละครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรั บทุน ผล
การแลกเปลี่ยน :
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน นั้นไม่วา่ จะเป็ นแหล่งทุน
ภายในหรื อแหล่งทุนภายนอกรายละเอียดหรื อเค้าโครงที่ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการมักจะมีรูปแบบ
และแนวทางในการเขียนลักษณะเดียวกัน
ครั้งที่ 2 เรื่องการติดตามข้ อมูลข่ าวสารจากแหล่ งทุนภายในและภายนอก ผลการแลกเปลี่ยน :
การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จากประเด็นการพูดคุยเพื่อสกัดความรู ้
ในเรื่ องของแหล่งข้อมูลข่าวสารผลปรากฎว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกนักวิจยั
สามารถติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารได้จ ากทางเว็บ ไซด์ ข องมหาวิ ท ยาลัย โดยส านัก วิ จ ัย และพัฒ นาจะเป็ น
ผูด้ าเนินการแจ้ง ซึ่ งในการแจ้งดังกล่าวจะเป็ นงบประมาณใน 2 ส่ วนคือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ นอกจากนี้ แหล่งทุนอื่นๆ สามารถเข้าเว็บไซด์ของหน่ วยงานที่เป็ นผูใ้ ห้ทุนได้แต่นกั วิจยั ต้องติดตาม
ข้อมูลจากแหล่งทุนด้วยตนเอง
ครั้งที่ 3 เรื่อง เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย ผลการแลกเปลี่ยน :

1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั นักวิจยั จะต้องศึ กษาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาหรื อแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานที่จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั
2. นักวิจยั จะต้องศึกษาความเป็ นเอกลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะของหน่วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุ นทุน
วิจยั
3. นัก วิจยั จะต้องพยายามเข้า ถึ ง ความต้องการหรื อ เป้ าหมายที่ แ ท้จริ ง ของหน่ วยงานผูใ้ ห้ทุ น
สนับสนุนการวิจยั เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา
4. นัก วิจยั ควรมี ก ารศึ ก ษาบริ บท ลัก ษณะ หรื อตัวแปรอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับ การเขี ย นข้อเสนอ
โครงการให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการเขียนข้อเสนอแนวทางในการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5. การเขี ย นข้อเสนอโครงการวิจยั ใดๆ ก็ ตาม นัก วิจยั ควรมี ก ารเตรี ย มการล่ วงหน้า เพื่ อให้ มี
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมกับ หรั บ การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จ ัย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ เสนอโครงการที่ มี
ประสิ ทธิภาพมีความครอบคลุม
จากนั้นอาจารย์ปรี ชาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองและอาจารย์พฒั นะจากสถาบันเทคโนโลยี
การบินได้ขอเพิ่มเติมประเด็นซึ่ งในที่ประชุ มเห็นสมควรเพิ่มเติมสาหรับเทคนิ คการเขียนข้อเสนอโครงการ
ดังนี้
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนนั้นต้องเป็ นเรื่ องที่ส่งเสริ มให้เกิดการต่อยอดการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ ข อรั บทุ นสนับสนุ นเมื่ อดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้วต้องเป็ นข้อเสนอที่
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้อย่างแท้จริ ง
ครั้งที่ 4 เรื่อง ชื่อโครงการ/ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา ผลการแลกเปลี่ยน :
การตั้งชื่ อโครงการ : การตั้งชื่ อเรื่ องข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยั นั้นจะต้องมีความกระชับ
และสะท้อนว่าเป็ นการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องอะไร มี ค วามน่ าสนใจ และมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวรวมทั้ง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ นับสนุนทุนวิจยั
จากนั้นอาจารย์บุญญวัฒน์และอาจารย์สมพงษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้ขอมติที่ประชุ มเพิ่ม
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการตั้งชื่อโครงการดังนี้
1. ชื่อโครงการจะต้องไม่ใช้ชื่อที่ยาวจนเกินไป
2. ภาษาที่ใช้เขียนจะต้องไม่กากวมและมีความคลุมเครื อ
การเขียนทีม่ าและความสาคัญของปัญหา : ในการเขียนที่มาและความสาคัญของปั ญหานั้นหลักการ
ที่สาคัญคือ ควรประกอบด้วยเนื้ อหา 3-4 ย่อหน้า โดยเป็ นการเขียนให้เห็ นภาพจากมุมกว้างมาแคบ มีการ
ระบุ ปั ญหาที่ ชัดเจน โดยเทคนิ ค ส าคัญ คื อ นัก วิจ ัย จะต้อ งศึ ก ษาทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี หรื อ งานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม เพียงพอและใช้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยเป็ นปัจจุบนั มากที่สุด

ครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุประสงค์ การวิจัยและขอบเขตการวิจัย ผลการแลกเปลี่ยน :
วัตถุประสงค์ การวิจัย :
1. ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับเรื่ องที่จะศึกษาวิจยั
2. ประโยคที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์ควรเป็ นประโยคบอกเล่าไม่ใช้ประโยคคาถาม
3. วัตถุประสงค์ที่ดี ควรสั้นกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4. ไม่ควรนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรื อความสาคัญของการวิจยั จากการศึกษามาเขี ยนเป็ น
วัตถุประสงค์การวิจยั
5. ควรจัดลาดับ การเขี ย นวัตถุ ป ระสงค์ตามขั้นตอนในการศึ ก ษาวิจ ยั เพื่ อความสะดวกในการ
ออกแบบการวิจยั และเตรี ยมการดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่างๆ
ขอบเขตการวิจัย :
1. ต้องเขี ยนขอบเขตด้านประชากรที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายให้ชัดเจนโดยแยกผูใ้ ห้ข ้อมูลตามแนว
ทางการวิจยั เชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณ
2. การเขี ยนขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ควรเป็ นพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อ
โครงการวิจยั หากสามารถระบุพ้นื ที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้ก็จะทาให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3. พื้นที่ที่นกั วิจยั เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเป็ นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สะดวกและเป็ นไปได้
ครั้งที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัยและประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ ผลการแลกเปลี่ยน :
กรอบแนวคิดในการวิจัย :
1. ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั นักวิจยั ต้องเข้าใจในประเด็นปั ญหาที่ตนเองกาลังจะศึกษา
และกาหนดประเด็นปั ญหา
2. กรอบแนวคิดที่เขียนขึ้นมานั้นจะต้องแสดงตัวแปรที่ศึกษาให้ครบทุกตัวแปร
3. ก่อนการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั นักวิจยั ต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและ
เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจยั ที่กาลังจะทารวมทั้งงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. การต่อยอดหรื อพัฒนางานวิจยั ที่เคยมีนกั วิจยั อื่นศึกษาในเรื่ องเดียวกันมาแล้วหากมีการต่อยอด
งานวิจยั เดิมควรมีการเขียนอ้างอิงกรอบแนวคิดว่าพัฒนามาจากทฤษฎีหรื องานวิจยั ของนักวิจยั ท่านใด
5. การเขียนกรอบแนวคิดนั้นนักวิจยั ควรเขียนตัวแปรที่เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั ให้มีความเชื่ อมโยง
ตามลาดับของกระบวนการวิจยั
6. กรอบแนวคิดไม่ควรมี ความสลับซับซ้อนมากนักควรเขี ยนความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงที่ เห็ นได้
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ข้อควรระวังที่สาคัญที่นกั วิจยั ต้องระวังคือการนาขั้นตอนการดาเนิ นการศึกษาวิจยั มาเขียนเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ :

1. การเขียนประโยชน์ที่ได้รับนักวิจยั ต้องไม่เขียนว่านักวิจยั ได้ประโยชน์อะไรเช่น นักวิจยั ได้รับ
ประสบการณ์ในการทาวิจยั หรื อผลของการศึกษาสามารถนาไปขอผลงานหรื อตาแหน่งทางวิชาการได้
2. การเขียนประโยชน์ของงานวิจยั ต้องเขียนให้ชัดเจนกระชั บสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนการศึกษา
3. หากเป็ นการขอทุนที่แหล่งทุนเป็ นหน่วยงานระดับกระทรวงหรื อหน่วยงานของรัฐที่มอบทุนการ
เขียนประโยชน์ควรเขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและแผนยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงาน
4. หากเป็ นแหล่ ง ทุ นที่ เป็ นหน่ วยงานเอกชนเป็ นผูม้ อบทุ นการเขี ยนประโยชน์ ที่ไ ด้รับ จะต้อง
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการให้ทุนเป็ นหลัก
5. การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักวิจยั ควรเขียนเป็ นข้อมากกว่าเขียนเป็ นความเรี ยงเพราะจะ
ทาให้มองเห็นภาพของสิ่ งที่จะได้รับจากการศึกษาวิจยั ที่ชดั เจน
ครั้งที่ 7 เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมและวิธีดาเนินการวิจัย ผลการแลกเปลี่ยน :
การทบทวนวรรณกรรม :
1. นักวิจยั ควรเตรี ย มการล่ วงหน้าใช้เวลาในการศึ กษาทบทวนวรรณกรรมที่ พอเหมาะไม่น้อย
จนเกินไปเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอที่สุด
2. การทบทวนวรรณกรรมควรศึกษาวรรณกรรมให้ครอบคลุมหลังจากนั้นนักวิจยั เลือกวรรณกรรม
ที่ทนั สมัยโดยนับย้อนหลังไม่ควรเกิน 5 ปี แต่หากในช่วง 5 ปี ย้อนหลังไม่มีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็สามารถ
ใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้นได้
3. การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องนัก วิจยั ควรทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานการวิจยั หรื อบทความวิจยั
4. เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมใดๆ เมื่อนามาอ้างอิงแล้วนักวิจยั ต้องเขียนอ้างอิงเจ้าของบทความ
หรื อผูค้ ิดค้นทฤษฎีให้ครบทุกคน
5. ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนักวิจยั พึงคานึ งถึงจรรยาบรรณของนักวิจยั อย่างเคร่ งครัด
โดยห้ามคัดลอกดัดแปลงหรื อแก้ไขข้อความใดๆ มาเป็ นของตนโดยปราศจากการอ้างอิงถึ งผูเ้ ป็ นเจ้าของ
วรรณกรรม
วิธีดาเนินการวิจัย :
1. การเขียนประชากรที่ศึกษาวิจยั ต้องเขียนให้ชดั เจนหากข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นแบบผสมผสาน
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและคุณภาพโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นคนละกลุ่มต้องระบุประชากรทุกกลุ่มเพื่อความ
ชัดเจนหากไม่สามารถระบุจานวนได้ควรให้เหตุผลประกอบ

2. การเขียนกลุ่มตัวอย่างต้องเขียนอธิ บายการได้มาซึ่ งจานวนของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการใด
และต้องมี การระบุ วิธีการสุ่ มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่านักวิจยั ใช้วิธีการสุ่ มอย่างไรเพื่อให้ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้
3. เครื่ องมือในการวิจยั นักวิจยั ต้องเขียนเครื่ องมือทุกประเภทเช่นแนวทางการสัมภาษณ์ซ่ ึ งใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพหรื อแบบสอบถามในกรณี ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักวิจยั จะต้องระบุช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้ชดั เจนพร้อมทั้งระบุวา่
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนักวิจยั มีผชู ้ ่วยนักวิจยั หรื อไม่ระบุให้ชดั เจน
5. เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ระบุ ว่าใช้เครื่ องมือใด เช่ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้าน
สังคมศาสตร์ เป็ นต้น
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นักวิจยั เลือกใช้สถิติที่มีความเหมาะสมไม่จาเป็ นต้องใช้สถิติข้ นั
สู ง โดยสถิ ติที่ นามาใช้ต้องสามารถอธิ บ ายสิ่ ง ที่ ผูส้ นับ สนุ นทุ นวิจยั ต้องการได้หรื ออธิ บ ายค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้
7. อาจมีการระบุสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาวิจยั ตาม
ข้อเสนอโครงการเช่น IOC, Reliability, ค่าอานาจการจาแนก, ค่าความยากง่าย เป็ นต้น
ครั้งที่ 8 เรื่องระยะเวลาและแผนในการวิจัย ผลการแลกเปลีย่ น :
1. การกาหนดระยะเวลาและแผนปฏิบตั ิงาน นักวิจยั จะต้องพิจารณาถึงความยืดหยุน่ ของระยะเวลา
และแผนปฏิบตั ิงาน
2. การกาหนดระยะเวลาและแผนปฏิบตั ิงานต้องกาหนดให้มีความเหมาะสมกับกรอบระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นกาหนดให้เช่ น หากงบประมาณที่ได้รับมาจากหน่ วยงานภาครัฐการกาหนดระยะเวลาก็
ควรจะใช้รอบเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากที่สุดเพื่อให้นกั วิจยั มี ระยะเวลาในการศึ กษาวิจยั ที่
เพียงพอในแต่ละประเด็นที่ศึกษา
3. การได้รับทุนสนับสนุ นโครงการวิจยั จากภาคเอกชนนักวิจยั สามารถกาหนดกรอบระยะเวลาใน
การศึกษาและแผนปฏิบตั ิการได้โดยอาจใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ก็เป็ นได้แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หน่วยงาน
ผูส้ นับสนุนว่าต้องการใช้ผลของการศึกษาเร็ วหรื อช้ามากน้อยเพียงใด
4. โครงการวิจยั ที่มีลกั ษณะต่อเนื่ องซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษามากกว่า 1 รอบงบประมาณ
จะต้องมีการเขียนแผนให้ต่อเนื่ อง ซึ่ งบางโครงการเป็ นการศึกษาวิจยั ในระยะยาวเช่น 3-5 ปี เป็ นต้น ดังนั้น
เพื่ อความต่อเนื่ องของโครงการที่ จะได้รับ การพิ จารณางบประมาณ นัก วิจยั ต้องระบุ ความต่อเนื่ องของ
โครงการและเขียนแผนปฏิบตั ิการให้ชดั เจน
ครั้งที่ 9 งบประมาณและปัญหาทีพ่ บ ผลการแลกเปลี่ยน :
1. การเขียนงบประมาณในข้อโครงการวิจยั นักวิจยั จะต้องกาหนดงบประมาณตามที่จาเป็ น

2. การเขียนงบประมาณนักวิจยั จะต้องพิจารณาถึงค่าของเงิ นหรื อสภาพเศรษฐกิ จในอนาคตซึ่ งจะ
ส่ งผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การเขี ย นของบประมาณนัก วิ จยั ควรเขี ย นให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ นเช่ น ค่ า ใช้จ่า ยหรื อค่ า
ดาเนินการที่จะนาผลการศึกษาของโครงการวิจยั ไปเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ
จากนั้นอาจารย์ธารงค์และอาจารย์วรรษมนต์ได้ขอมติ ในที่ ประชุ มขอเพิ่ มแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ดีในการ
กาหนดงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องเหมาะสมกับวิธีการดาเนิ นการศึกษาของโครงการ
เมื่อการสรุ ปแนวปฏิ บตั ิที่ดีสิ้นสุ ดลงประธานในที่ประชุ มได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการความรู ้ว่า
ในขั้นตอนต่อไปก็เป็ นขั้นตอนของการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ และนาความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ใช้เพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุ นการวิจยั จากผูใ้ ห้ทุน และในโอกาสนี้ ปิดโครงการจัดการความรู ้ดา้ นการ
วิจยั ณ บัดนี้

ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

